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ÖZET
DOĞAL ÖNEME SAHİP ALANLAR KAPSAMINDA
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT OLGUSU ÜZERİNDE
ARAŞTIRMALAR: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
AĞI GÜNERHAN, Sibel
Doktora Tezi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ümit ERDEM
Mayıs 2012, 259 sayfa
Bu çalışmada İzmir İli doğal öneme sahip alanları CBS temelli bir veri
tabanında birleştirilmiş, kentin sürdürülebilir olması açısından plan kararları
verilirken yerel ve merkezi yönetim temsilcilerine, başvurulacak bir kaynak ve
ekolojik altlık olabilecek bir yapı oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmada İzmir
ilinde bulunan koruma statüsüne sahip alanlar ile birlikte orman alanları ve ÖDA
olarak belirlenmiş alanlar ele alınmış, bu alanlara indeks puanlar verilerek
alanların önem dereceleri belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda; İzmir İli Doğal
Öneme Sahip Alanlarının toplamda kapladığı alan 620.841,96 ha olarak
belirlenmiştir. Bu sonuca göre doğal öneme sahip alanlar İzmir ilinin %51,69’unu
kaplamaktadır. Bu alanlardan 8-10 puan arası puan alarak “Doğal Niteliği Sınırlı
Alanlar” olarak tanımlanmış alanların kapladığı büyüklük 348.599,53 ha olarak
belirlenmiştir. Doğal niteliği sınırlı alanlar il yüzölçümü içinde %29’luk paya
sahiptir. 11-20 puan arası puan alarak “Önemli Alanlar” olarak tanımlanmış
alanların kapladığı büyüklük 188.047,57 ha olarak belirlenmiştir. Önemli alanlar
%16’lık bir paya sahiptir. Son olarak; 21-38 puan arası puan alarak “Çok Önemli
Alanlar” olarak tanımlanmış alanların kapladığı büyüklük ise 84.194,86 ha olarak
belirlenmiştir. Çok önemli alanlar il yüzölçümü içinde %7’lik bir paya sahiptir.
Elde edilen veriler sonucunda; önemli türler barındıran bazı alanların koruma
statüsü bulunmadığı, koruma statüsü bulunan alanların ise yeterince korunamadığı
görülmüştür. Koruma statüsüne sahip alanların içinde ve/veya yakın çevresinde
tarım, turizm ve sanayi etkinlikleri yapılmakta olduğu ve ayrıca bu alanların yer
yer yoğun yerleşim baskısı altında bulunduğu saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Doğal alanlar, korunan alanlar, sürdürülebilir kentler,
İzmir
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ABSTRACT

RESEARCHES ON CONCEPT OF SUSTAINABLE CITY
WITH IN THE AREAS OF NATURAL IMPORTANCE:
THE CASE ON IZMIR PROVINCE
AĞI GÜNERHAN, Sibel

Phd, Dissertation in Landscape Architecture
Supervisor: Prof. Dr. Ümit ERDEM
May, 2012, 259 pages

The aim of this study is to provide a structure that can be a reference source
and an ecological base for representatives of local and central management in
taking plan decisions to make the city sustainable by combining areas of natural
importance of Izmir within GIS based database. In the study forest areas and areas
determined as INA (Important Natural Areas) with areas which have conservation
status were considered, degree of importance of these areas were determined by
giving index scores. As a result of the study; total area of Izmir Province’s Areas
of Natural Importance was determined as 620.841,96 ha. According to this result
areas of natural importance has cover 51,69 % of Izmir Province. Areas defined as
“Natural Quality Limited Areas” by taking score of 8-10 covered 348.599,53 ha.
Natural quality limited areas covered 29 % of province area. Areas defined as
“Important Areas” by taking score of 11-20 covered 188.047,57 ha. Important
areas covered 16% of province area. Finally, areas defined as “Most Important
Areas” by taking score of 21-38 covered 84.194,86 ha. Most important areas
covered 7 % of province area. According to obtained data it is seen that some
areas that include important species has no protection status, areas that have
protection status could not be protected adequately. It is determined that around
and/or within of areas which have protection status agriculture, tourism and
industrial activities were carried out and also these areas were partly under
pressures of intensive residentials.
Key Words: Natural areas, protected areas, sustainable cities, Izmir.
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1.

GİRİŞ

Bugün dünya nüfusunun %50’si kentlerde yaşamaktadır. Ülkemizde ise bu
oran %80’lere yaklaşmaktadır. Sanayileşme hamlesi ile kırsal alanlardan kentlere
doğru yaşanan göç nedeniyle artan kent nüfusu; kentlerde çarpık yapılaşma ve
gecekondulaşmaya neden olmuş, doğal alanlar tahrip edilmiş, erozyon, toprak-suhava kirliliği gibi sorunlar kentlerin temel problemleri haline gelmiştir.
Günümüzde ise bu sorunlara küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının
aşınması gibi geri dönüşü imkansız sorunlar eklenmiştir. Kentlerde yaşayan
insanlar arasındaki sosyal ve ekonomik farkların büyümesi, yoksulluk, güvenlik
gibi sorunların da artması ile kentlerin yaşam kalitesi olumsuz biçimde
etkilenmiştir. Sürdürülebilir kent olgusu ise; bu sorunları çözme arayışı içinde
ortaya çıkmış ve kentleşme sektörünün gündemindeki en önemli konular arasına
girmiştir.
Sürdürülebilirlik kavramının özünde ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal
sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik olmak üzere 3 temel unsur vardır.
Ekonominin ve toplumun doğal kaynaklar olmadan devam etmesinin mümkün
olmadığı düşünüldüğünde çevrenin sürdürülebilirliği kuşkusuz çok daha fazla
önem kazanmaktadır. Kentlerin; sağlıklı yaşam alanları olarak gelecek kuşaklara
aktarılabilmesi, sürdürülebilir olması için doğal alanlarını koruması ve geleceğe
taşıması gerekmektedir.
Ülkemizde doğal alanlar ve çevre çeşitli kanunlarda yer almakta ve çeşitli
ulusal ve uluslararası statüler ile korunmaktadır. Sözgelimi doğal alanlar; 2873
sayılı Milli Parklar Kanunu ile Milli Park (MP), Tabiatı Koruma Alanı (TKA),
Tabiat Anıtı (TA) ve Tabiat Parkı (TP) gibi statüler ile korunurken, Kara Avcılığı
Kanunu ile Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) statüsü ile korunmaktadır.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile de Sit Alanları, Kültür Varlıkları
ve Tabiat Varlıkları ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. Doğal alanlar;
uluslararası anlaşmalarla da Ramsar Alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB)
gibi statüler ile koruma altına alınmaktadır.
İzmir İli’nde Türkiye’nin bütün büyük kentlerinde olduğu gibi hızlı
kentleşme ile birlikte nüfus yoğunluğu artmış, yerleşim özellikleri göçlerle
şekillenmiştir. Yaşanan yoğun göçle birlikte kentte gecekondu bölgeleri artmış,
yapı kalitesi ve altyapı hizmetleri açısından kötü, sağlıksız yaşam koşullarına
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sahip, ulaşım ve altyapı problemleri olan, kentsel dokunun ve doğal çevrenin hiçe
sayıldığı alanlar çoğalmıştır. Bu da ekolojik düzenin değişmesi ve doğal dengenin
bozulması sonucunu doğurmuştur. Uluslararası sözleşmeler ve ulusal koruma
mevzuatı da kimi zaman doğal alanları korumada yeterli olamamıştır. Kentin
bütününü içeren üst ölçekli planların bulunmayışı ve parçacı plan yaklaşımları da
bu tahribatta önemli rol oynamıştır. Oysa doğal alanlar; biyoçeşitliliği içinde
barındıran alanlardır ve doğal alanlara verilen zararlar aynı zamanda
biyoçeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. Biyoçeşitliliğin azalması ise güvenli
gıda kaynaklarının yok olması, hastalıklarla mücadele yeteneğinin kısıtlanması,
doğal kaynaklara dayalı ürünlerin giderek azalması anlamına gelmektedir. Ayrıca
o yörelerde yaşayan insanların gelir kaynaklarının yok olması sonucunu
doğurmaktadır. Örneğin; sulak alanların kaybıyla balıkçılık ve saz kesimi gibi
gelir kaynakları, mera alanlarının ikinci konutlarla yok edilmesiyle de hayvancılık
büyük zarar görmektedir. Aynı zamanda insanın araştırma, eğitim ve rekreasyon
olanaklarının bir daha geri döndürülemeyecek şekilde ortadan kaldırılmasına yol
açmaktadır.
Bu gerçekten yola çıkılarak yapılan bu çalışmada; İzmir ili doğal alanlarına
ilişkin sayısal verilerin CBS temelinde tek bir veri tabanında birleştirilmesi temel
hedeflerden birisi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda da ilgili kurumlardan sayısal
veriler alınıp gerekli format değişikliği, veri temizliği ve veri ayıklama işlemleri
yapıldıktan sonra ArcGIS yazılımında oluşturulan kişisel veri tabanında
birleştirilmiştir. İkinci olarak; doğal öneme sahip alanlara indeks puanlar verilerek
bir sonuç haritası üretilmiş ve alanların önem dereceleri ortaya konmaya
çalışılmıştır. Üçüncü olarak ise; sürdürülebilir kent ile doğal alanların ilişkisi
kurulmaya çalışılmıştır. Böylece İzmir ili bütününü kapsayan bu haritanın ve veri
tabanının merkezi ve yerel yöneticilere yol gösterici olması; plan kararları
verilirken doğal alanların göz önünde bulundurulması ve yanlış plan kararlarına
kurban edilmesinin önlenmesi sağlanmak istenmektedir.
Çalışma alanı olan İzmir ilinde yukarıda sözü edilen korunan alan
statülerinden 2 adet TP (Selçuk-Meryemana TP, Karşıyaka-Örnekköy TP); 11
adet TA (Gölcük-Anadolu Kestanesi TA, Dikili-Taşdede Pırnal Meşesi TA, BucaKunduracı Çınarı TA, Seferihisar-Teos Menengici TA, Bayındır-Ovacık-Anadolu
Kestanesi TA, Güzelbahçe-Yarendede Fıstık Çamı TA, Güzelbahçe-Yemişçi
Çınarı TA, Güzelbahçe-Fıstık Çamı TA, Ödemiş-İlk Kurşun Çınarı TA, FoçaKadınlarkuyusu-Koca Menengiç TA, Menemen-Dede Menengici TA); 2 adet
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YHGS (Selçuk-Gebekirse Gölü YHGS, Bayındır-Ovacık YHGS; 1 adet Yaban
Hayatı Koruma Sahası (Homa Dalyanı), 1 Adet ÖÇKB (Foça ÖÇKB); 1 adedi
Ramsar Alanı olmak üzere (Gediz Deltası) 4 adet sulak alan (Ödemiş-Gölcük
Gölü, Selçuk-Belevi Gölü, Selçuk-Küçük Menderes Deltası); 16 adet Mesire yeri
ve farklı tür ve derecelerde olmak üzere çok sayıda sit (arkeolojik, doğal, tarihi,
kentsel, kentsel arkeolojik sit) bulunmaktadır. Bu çalışmada; korunan alan
statülerinden TP, YHGS, ÖÇKB ve sulak alanlar ile birlikte orman alanları ve
Doğa Derneği ve Çevre ve Orman Bakanlığı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
öncülüğünde yapılan araştırmada Önemli Doğa Alanı olarak belirlenmiş alanlara
yer verilmiştir.
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Konu ile ilgili genel bir bilginin
verildiği “GİRİŞ” bölümünü “LİTERATÜR” bölümü izlemiştir. Ulusal ve
uluslararası düzeyde yapılmış çalışmalar incelendiğinde koruma altında olan
doğal alanların “korunan alanlar” başlığı altında ele alındığı görülmüştür. O
nedenle literatür kısmında korunan alanların Dünyadaki ve Türkiye’deki durumu
ele alınmıştır. 3. bölüm olan “MATERYAL VE YÖNTEM” bölümünde
araştırma alanına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmiş; verilerin üretimi ve analizi ile
ilgili yöntem ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. 4. bölüm olan “ARAŞTIRMA
BULGULARI” bölümünde; yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda elde
edilen bilgilere ve oluşturulan haritalara yer verilmiş, İzmir İli Doğal Öneme
Sahip Alanları çizelge ve grafiklerle yorumlanmaya çalışılmıştır. “TARTIŞMA
SONUÇ VE ÖNERİLER” bölümünde ise İzmir İl bütünü sürdürülebilir kent
olgusu kapsamında değerlendirilmiş ve doğal alanların korunması için geleceğe
yönelik olarak öneriler geliştirilmiştir.
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2. LİTERATÜR ÖZETİ
2.1 Tanım, Kavram ve Kapsam
2.1.1 Sürdürülebilir kalkınma
“Sürdürülebilir kalkınma” kavramı uluslararası anlamda ilk olarak Haziran
1972’de İsveç’in Stockholm kentinde yapılan BM İnsan Çevresi Konferansı’nda
kullanılmıştır. Konferans’ın temel çıktısı olan Stockholm Bildirgesi’nde çevrenin
“taşıma kapasitesi”ne dikkat çeken, kaynak kullanımında kuşaklararası
hakkaniyeti gözeten, ekonomik ve sosyal gelişmenin çevre ile bağlantısını kuran
ve kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkeler, “sürdürülebilir
kalkınma” kavramının temel dayanaklarını ortaya koymuştur (Beyhan, 2008).
Sürdürülebilir kalkınma kavramının bugünkü kullanıldığı anlamıyla
tanımlanması BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED-World
Commission on Environment and Development)’nun 1987 yılında yayınlamış
olduğu “Ortak Geleceğimiz (Our Common Future-Brundtland Raporu)” adlı
raporda yapılmıştır. Bu rapora göre sürdürülebilir kalkınma “bugünün
ihtiyaçlarını gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından
ödün vermeksizin karşılamak” olarak tanımlanmıştır (Atıl vd., 2005; Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı, 2007)
Sürdürülebilir kalkınma üzerindeki en önemli açılımlar BM tarafından 1992
yılında Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde düzenlenmiş olan “Çevre ve
Kalkınma Konferansı” ile olmuştur. Rio Konferansı olarak da bilinen bu
konferansta sürdürülebilir kalkınma yolunda doğal kaynakların gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler arasında yeniden dağılımı, tüm dünya insanlarının eşit
erişimini sağlamak amacıyla somut yollar sunulması amaçlanmıştır. Bu zirve ile
yüksek düzeyde kaynak tüketimi, çevresel kalitenin bozulması, toplumsal
farklılıkların artması gibi sonuçlar yaratan mevcut yaşam biçimleri üzerinde daha
dikkatli olunması konusunda bir çağrı yapılmıştır. Rio Konferansı sonucunda; Rio
Bildirgesi, Gündem 21, Orman İlkeleri, İklim Değişikliği Sözleşmesi ve
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi adı altında beş temel belge ortaya çıkmıştır.
Gündem 21’in Türkiye’de tanınması büyük ölçüde 1996 yılında İstanbul’da
düzenlenen BM Habitat II İnsan Yerleşimleri Konferansı (Kent Zirvesi) sayesinde
olmuştur. Habitat gündeminin iki ana hedefini oluşturan “herkese yeterli konut
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sağlanması” ve “kentleşen dünyada sürdürülebilir yerleşmeyi gerçekleştirmek”
hedefleri, Gündem 21 ile kopmaz bağlar oluşturmakta ve “sürdürülebilir gelişme”
kavramının temel insan haklarına ve kentsel haklara uzanan geniş bir çerçevede
ele alınması gereğinin altını çizmektedir (Beyhan, 2008).
Rio Konferansı’ndan sonra geçen on yıllık sürenin değerlendirmesini
yapmak üzere 2002 yılında Johannesburg’ta bir zirve düzenlenmiştir. Bu
zirvedeki temel konular yoksulluğun yok edilmesi, sürdürülemez üretim ve
tüketim kalıplarının değiştirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın doğal kaynak
temelinin korunması ve yönetilmesi, küreselleşen dünyada sürdürülebilir
kalkınma ile sürdürülebilir kalkınma için sağlık olarak belirlenmiştir.
Johannesburg Zirvesi’nin sonucunda “Sürdürülebilir Kalkınma Politik Bildirgesi”
ile “Uygulama Planı” adlı iki belge kabul edilmiştir. 32 ilkeden oluşan Politik
bildirgede sürdürülebilir gelişme taahhüdü yinelenerek bu hedefe ulaşmada ortak
yükümlülükler vurgulanmıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın üç temel unsuru olarak
nitelenen ekonomik, sosyal gelişme ile çevrenin korunmasına ilişkin
sorumlulukların yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde gerçekleştirilmesinde
de ortak bir sorumluluk taşındığı vurgulanmıştır. Ayrıca; sürdürülebilir kalkınma
hedefine ulaşmada politikaların hazırlanması, karar verme ve uygulamanın tüm
aşamalarında katılımın önemi belirtilmiştir (Hakan, 2006).

2.1.2 Sürdürülebilir kentler
Sürdürülebilir kentler; sürdürülebilir kentsel gelişme, sürdürülebilir insan
yerleşimleri, eko-kentler, yaşanabilir kentler, yeşil kentler gibi kavramlarla
anılmaktadır ve her birinde küçük anlam farklılıkları olmakla birlikte, kentlerin
çevre ile uyumlu bir ilişki içinde olmasını dile getirmektedirler.
Sürdürülebilirlik kavramının kentler üzerinde odaklaşması özellikle büyük
kentlerin doğal kaynakların başlıca tüketicisi ve kirlilik ve atıkların esas üreticisi
olmalarından kaynaklanmaktadır. Kentsel gelişmenin yayılması ve genişlemesi ile
birlikte kentlerin çevresinde yer alan doğal kaynaklar, tarımsal alanlar vb.
nitelikteki bölgeler hızlı bir dönüşüm süreci içine girmişlerdir.
Sürdürülebilir Dünya Başkanlık Konseyi’nin sürdürülebilir toplum tanımı şu
şekildedir: “Sürdürülebilir toplumlar; doğal ve tarihi kaynakların korunduğu, iş
olanaklarının olduğu, yerleşim yayılmasının kontrol altına alındığı, çevresi
güvenli, eğitimin hayat boyu sürdüğü, ulaşım ve sağlık hizmetlerine kolay
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ulaşıldığı ve tüm bireylere yaşam kalitesini artırma fırsatının tanındığı toplumlar
yaratmak için insanlara birlikte çalışma cesareti veren toplumlardır.
Sürdürülebilir kent ekonomik, çevresel ve toplumsal ilerlemeyi
vatandaşların katılımı ile birlikte dengelemeyi başaran bir kenttir. Bu noktada
üzerinde önemle durulması gereken konu ise bu ilerleme sağlanırken kentlerin
veya insan yerleşimlerinin çevrenin doğal taşıma kapasitesinin üzerine
çıkmamaları gereğidir. Sürdürülebilir kentsel gelişme; kentsel mekanların bu
mekanlar içinde yer alan eylemlerin ve kentte yaşayanların, çevresiyle birlikte bir
bütün olarak varlığını dengeli bir şekilde devam ettirebilmesi ve kent içerisinde
üretilen değerlerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesini ifade eder.
Sürdürülebilir kentsel gelişme kavramı kendi içinde üç temel amacı
barındırmaktadır. Birincisi, kentlerde yaşayan insanların kent ile olan ilişkilerinde,
kentin ortak alanlarının kullanımında ve kamu hizmetlerinin alımında yaşam
kalitelerinin artırılmasını sağlamaktır. İkincisi, kentin yerleşim alanı olarak
varlığını devam ettirebilmesidir. Üçüncüsü ise kentin çevrenin taşıma kapasitesini
aşan kullanımının engellenmesidir. İnsan yerleşimlerinin kalitesi, çevrenin
korunması ve geliştirilmesi ile artırılabilmektedir.
Adında “sürdürülebilirlik” olmasa da sürdürülebilir kentlerle ilgili olarak ilk
çalışma “Sağlıklı Kentler Hareketi” ile olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
1977’de “Herkes için Sağlık” sloganı ile sağlığı geliştirme uygulamalarını ön
plana çıkartan bir uluslararası kampanya başlatmış ve bu kampanyanın başlatıldığı
III. Dünya Sağlık Asamblesi’nde DSÖ ve hükümetlerin temel hedefinin
vatandaşların katılımı ile sosyal ve ekonomik olarak üretken bir yaşamı
sağlayacak sağlık düzeyinin sağlanması olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede DSÖ
Avrupa Bölgesi Ofisi 1986 yılında “Sağlıklı Şehirler” projesini başlatmıştır. Tüm
bu gelişmeler doğrultusunda DSÖ Şehir Sağlığı Merkezi, uzun dönemli
uluslararası gelişim projesi olarak 1987 yılında “Sağlıklı Kentler Hareketi”ni
başlatmıştır. Bu hareketin amacı; kentlerde yaşayan, çalışan insanların fiziksel ve
sosyal ortamlarını iyileştirici faaliyetlerde bulunarak yerel düzeyde karar vericiler
ve ilgili kuruluşları aktive etmek, sağlık konusunu yöneticilerin, karar vericilerin
gündemlerinde birinci madde durumuna getirmektir. Sağlıklı bir kent; kentlilerin
bedensel, ruhsal ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir
gelişme sürecidir. Sağlıklı kent; sağlık bilincine sahip olan ve onu geliştirmek için
çaba sarf eden kenttir (Nilüfer Belediyesi, 2011).
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Sürdürülebilir kentlerle ilgili bir başka adım da 1990 yılında oluşturulan
“Sürdürülebilir Kentler Programı (The Sustainable Cities Programme)”dır.
Sürdürülebilir kentler programı, sürdürülebilir kenti şu şekilde tanımlamaktadır:
“Sürdürülebilir kent; sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişme başarılarının
sonuçlandırıldığı kenttir. Bu kentin gelişmesinin dayandığı uzun süreli yetecek
çevresel kaynakları vardır ve bu kaynakları sürdürülebilir bir verimlilik düzeyinde
kullanır. Sürdürülebilir bir kent, sadece kabul edilebilir riskleri olan ve gelişmişlik
seviyesini tehdit eden çevresel felaketlere karşı uzun süre güvenliği sağlayabilen
bir kenttir” (Hakan, 2006).
AB çerçevesinde ise sürdürülebilir kentler bağlamında ele alınması gereken
önemli bir noktayı “Avrupa Kentsel Şartı” oluşturmaktadır (Mimarlar Odası,
2011). Avrupa Kentsel Şartı; 17-19 Mart 1992 yılında Strazburg’da
gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin
olağan toplantısında kabul edilmiştir. Aynı toplantının 18 Mart 1992 günkü
oturumunda da Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi imza altına alınmıştır (Nilüfer
Belediyesi, 2011).
Avrupa Kentsel Şartı; Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu ve Şart
İlkeleri’nden oluşmaktadır. Deklarasyona göre aşağıda belirtilen hakların
gerçekleşmesi fertlerin, dayanışma ve sorumlu hemşehriliğe ilişkin eşit
yükümlülükleri kabul etmesine bağlıdır. Avrupa yerleşimlerinde yaşayan kent
sakinleri şu haklara sahiptir:
Güvenlik: Mümkün olduğunca suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan
arındırılmış emin ve güvenli bir kent,
 Kirletilmemiş, Sağlıklı Bir Çevre: Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği
olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre,
 İstihdam: Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak, ekonomik
kalkınmadan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin
sağlanması,
 Konut: Mahremiyet ve dokunulmazlığının garanti edildiği, sağlıklı, satın
alınabilir, yeterli konut stokunun sağlanması,
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 Dolaşım: Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol
kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım
özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması,
 Sağlık: Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve
koşulların sağlanması,
 Spor ve Dinlence: Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun her birey
için spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği olanakların sağlanması,
 Kültürlerarası Kaynaşma: Geçmişten günümüze, farklı kültürel ve etnik
yapıları barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlanması,
 Kaliteli Bir Mimari ve Fiziksel Çevre: Tarihi mirasın duyarlı bir biçimde
restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu ve
güzel fiziksel mekanların yaratılması,
 İşlevlerin Uyumu: Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal
aktivitelerin olabildiğince birbiriyle ilintili olmasının sağlanması,
 Katılım: Çoğulcu demokrasilerde kurum ve kuruluşlar arasındaki
dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde gereksiz bürokrasiden
arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması,
 Ekonomik Kalkınma: Kararlı ve aydın yapıdaki tüm yerel yönetimlerin,
doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda
sorumluluk sahibi olması,
 Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile
çevrenin korunması ilkeleri arasında uzlaşmanın sağlanması,
 Mal ve Hizmetler: Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunumunun
yerel yönetimi, özel sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla sağlanması,
 Doğal Zenginlikler ve Kaynaklar: Yerel doğal kaynak ve değerlerin; yerel
yönetimlerce akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, beldede
yaşayanların yararı gözetilerek korunması ve idaresi,
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 Kişisel Bütünlük: Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine,
kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması,
 Belediyeler Arası İşbirliği: Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ya
da uluslararası ilişkilerine doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve
özendirilmeleri,
 Finansal Yapı ve Mekanizmalar: Bu deklarasyonda tanımlanan hakların
sağlanması için gerekli mali kaynakları bulma konusunda yerel
yönetimlerin yetkili kılınması,
 Eşitlik: Yerel yönetimlerin tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet, yaş,
köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, fiziksel veya
zihinsel özürlerine bakılmadan eşit olarak sunulmasını sağlamakta
yükümlü olması (Nilüfer Belediyesi, 2011).
Avrupa Kentsel Şartı İlkeleri ise aşağıda verildiği gibidir:
Avrupa Kentsel Şartı İlkeleri:
 Ulaşım ve Dolaşım
1) Özel araçlarla seyahat hacmi azaltılmalı,
2) Dolaşım, yaşanabilir bir kent oluşturmaya yönelik
düzenlenmeli ve çeşitli ulaşım alternatiflerine izin vermeli,

bir biçimde

3) Sokak sosyal bir arena olarak algılanmalı,
4) Sürekli bir eğitim ve öğretim çabası oluşturulmalı.
 Kentlerde Çevre ve Doğa
1) Yerel yönetimler doğal kaynakları uygun ve akılcı bir biçimde kullanmalı,
2) Kirliliğe karşı politikalar uygulamalı,
3) Doğayı ve yeşil alanları korumalı,

10

4) Doğayı koruma toplumsal gururu ve bağlılığı geliştiren bir faktör olmalı.
 Kentlerin Fiziki Yapıları
1) Kent merkezleri Avrupa’nın kültür ve tarihi mirasının önemli sembolleri
olarak koruma altına alınmalı,
2) Kentlerde açık alanlar oluşturulmalı ve yönetimi kentsel gelişmenin
vazgeçilmez bir parçası olmalı,
3) Mimari yaratıcılık ve imarın kentsel görünümün kalitesindeki rolü
önemsenmeli,
4) Tüm insanların sağlıklı, yerleşik, güzel ve özendirici bir çevrede yaşama
hakkının olduğu kabul edilmeli,
5) Bir kentin canlılığı, dengeli meskun alanların oluşturulması ve merkezdeki
konut dokusunun korunmasıyla sağlanmalı.
 Tarihi Kentsel Yapı Mirası
1) Kentsel korumada hassas bir yasal çerçevenin gerekliliği bilinmeli,
2) Kentsel mirasın korunması için bilgilendirme politikaları oluşturulmalı,
3) Yeterli ve yeni finans mekanizmaları ve ortaklıkları oluşturulmalı,
4) Eski el sanatları ve yapı teknikleri yaşatılmalı, canlandırılmalı,
5) Tarihi kentsel doku planlamaya temel veri biçiminde katılmalı, çağdaş
yaşamla bütünleştirilmeli,
6) Ekonomik kalkınma, kentsel mirasın korunmasıyla canlandırılmalı.
 Konut
1) Konutla bireyin mahremiyeti olmalı,
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2) Her insan ve ailenin; güvenli, sağlam bir konut edinme hakkı olduğu kabul
edilmeli,
3) Yerel yönetimler konutta seçenek, çeşitlilik ve ulaşılabilirliği artırmalı,
4) Sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kişi ve ailelerin hakları yalnızca
pazar mekanizması koşullarına terk edilmemeli,
5) Yerel yönetimler tarafından ev sahibi olabilme ve kullanım süresi
güvencesi sağlanmalı,
6) Eskimiş konut dokusu; bedeli orada yaşayan sosyo-ekonomik seviyesi
düşük gruplara yüklenmeden yenilenmeli (Nilüfer Belediyesi, 2011).
 Kent Güvenliğinin Sağlanması ve Suçların Önlenmesi
1) Net bir güvenlik ve suç önleme politikası alınacak önlemlere, kanuni
yaptırımlara ve müşterek desteğe dayandırılmalı,
2) Yerel güvenlik politikası; güncelleştirilmiş, kapsamlı istatistik ve bilgilere
dayandırılmalı,
3) Suçun önlenmesi toplumun tüm üyelerini ilgilendirmeli,
4) Etkili bir kent güvenlik politikası için emniyet güçleri ve yerel halk
yardımlaşmalı,
5) Uyuşturucu karşıtı yerel politika oluşturulmalı ve uygulanmalı,
6) Suçların tekrarını önleyici programlar ve hapis cezaları yerine alternatif
çözümler üretilmeli,
7) Yerel güvenlik politikasının temel unsuru olarak mağdurlar kollanmalı,
8) Suçların önlenmesine öncelik verilmeli ve buna bağlı mali kaynaklar
yaratılmalı.
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 Kentlerdeki Özürlü ve Sosyo-Ekonomik Bakımdan Engelliler
1) Kentler, herkesin
tasarlanmalı,

her

yere

erişebilirliğini

sağlayabilecek

şekilde

2) Özürlü ve engellilere ilişkin politikalar; hedef gruplar için aşırı himayeci
değil, toplumla bütünleştirici olmalı,
3) Özürlüler ve azınlıkları temsil eden derneklerin kendi aralarındaki işbirliği
ve dayanışma sağlanmalı,
4) Ev ve işyerleri özürlü ve engellilere uyarlanabilir biçimde tasarlanmalı,
5) Seyahat, iletişim ve kamu ulaşımı tüm insanlar için erişilebilir olmalı.
 Kentsel Alanlarda Spor ve Boş Zamanları Değerlendirme
1) Tüm kent sakinlerinin eğlence, dinlence ve spor faaliyetlerinde yer alma
hakkı olmalı,
2) Spor alanları sağlıklı ve güvenlikli olarak tasarlanmalı,
3) Her kent sakini kişisel potansiyelleri doğrultusunda istediği sporu
yapabilmeli.
 Yerleşimlerde Kültür
1) Tüm kent sakinleri kültürel faaliyetlerden faydalanabilmeli,
2) Yerleşimlerin kültürel oluşumunun ekonomik ve sosyal gelişmeye katkısı
olmalı,
3) Güçlü bir bağ olarak farklı milliyet, bölge ve ülke halkları arasındaki
kültürel alış-veriş sağlanmalı,
4) Kültürel gelişim ve gerçek bir kültürel demokrasi için yerel yönetimler
toplum birimleri, gönüllü kuruluşlar ve özel sektör artan dayanışma içinde
olmalı,
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5) Kültürel çoğulculuk (çeşitlilik), yenilikleri ve yenilikçi denemeleri
öngörmeli,
6) Yerel yönetimlerce dengeli biçimde tesis edilmiş kültürel turizmin toplum
üzerindeki olumlu etkisi görülmeli.
 Yerleşimlerde Kültürlerarası Kaynaşma
1) Kent politikalarının temel unsuru olarak ayırımcılığa karşı olunmalı,
2) Yerel yönetimlerce göçmenlerin, yerel politik yaşama etkin katılımı
sağlanmalı,
3) Kentlerde uygulanan kültür ve eğitim politikaları ayırımcı olmamalı,
4) Yerel yönetimler iş olanaklarından eşit faydalanmayı sağlamalı,
5) Göçmen

topluluklarının, sosyal ve fiziki çevresiyle bütünleşmesi
anlamında kültürlerarası kaynaşma sağlanmalı (Nilüfer Belediyesi, 2011).

 Kentlerde Sağlık
1) Kentsel çevre tüm kentlilere iyi sağlık koşullarını sağlamalı,
2) İyi sağlık koşullarının temini için kişilerin temel ihtiyaç maddeleri
güvenilir ve sağlıklı biçimde sunulmalı,
3) Yerel yönetimler; toplum kaynaklı sağlık girişimlerini ve katılımları teşvik
etmeli,
4) Kent sağlığı uluslararası bir önem de taşıdığından, yerel girişimler
uluslararası programlarla ortak yürütülmesi öngörülmeli.
 Halk Katılımı, Kent Yönetimi ve Kent Planlaması
1) Yerel politik yaşama halkın katılımını temin için halk temsilcilerini özgür
ve demokratik olarak seçebilme hakkı sağlanmalı,
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2) Yerel politik yaşamda etkin bir katılım için halk yerel, politik ve idari
yapılarda belirleyici olmalı,
3) Toplum geleceğini etkileyecek her tür önemli proje halka danışılmalı,
4) Kent yönetimi ve planlaması; kent karakteri ve özel niteliklerine ilişkin
yeterli bilgiye dayandırılmalı,
5) Yerel politik kararları uzmanlardan oluşacak ekiplerce gerçekleştirilecek
kentsel ve bölgesel planlara dayandırılmalı,
6) Karar verme sürecinin sonucunda ortaya çıkan politik tercihlerin
anlaşılabilirliği ve hayatiyeti sağlanmalı,
7) Gençlerin toplum yaşamına katılımı yerel yönetimlerce sağlanmalı.
 Kentlerde Ekonomik Kalkınma
1) Yerel yönetimler, kendi yörelerinin ekonomik kalkınmasını sağlamalı,
2) Sosyal ve ekonomik kalkınmanın ayrılmaz bütünlüğü kavranmalı,
3) Kent; bölge ve yakın çevresinin sosyal ve ekonomik bir parçası olarak
görülmeli,
4) Üretim, destek ve gelişimi teşvik edecek yeterli altyapının mevcudiyetiyle
ekonomik büyüme ve kalkınma sağlanmalı,
5) Kent ekonomisinin büyümesi ve kalkınması için önemli bir bileşen olan
kamu-özel sektör işbirliği sağlanmalı (Nilüfer Belediyesi, 2011).
Sürdürülebilirliği hayata geçirmek için AB bünyesinde gerçekleştirilen
süreçlerden biri de Avrupa Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Konferansı
olmuştur. 24-27 Mayıs 1994 tarihinde Danimarka’nın Aalborg kentinde
düzenlenen I. Avrupa Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Konferansı’nın
ardından yayınlanan Aalborg Şartı, Yerel Gündem 21 çerçevesinde sürdürülebilir
kentler ve kasabalara ulaşma yolunda, Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimler
tarafından ortaklaşa yürütülecek bir kampanyanın başlangıcını oluşturdu. Aalborg
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Şartı’na imza atan kent yönetimleri, kentlerin sürdürülebilir hale getirilmesi için
sıralanan eylemleri yerine getirmek üzere yerel eylem planları oluşturmak
konusunda taahhütte bulundular. Ekim 1996’da Lizbon’da gerçekleştirilen ikinci
konferansta, sürdürülebilir kentler ve kasabalara ulaşma yolunda daha somut
adımlar öngören Lizbon Eylem Planı oluşturuldu. 2000 yılında Hannover’da
gerçekleştirilen üçüncü konferansın ardından Haziran 2004’te yine Aalborg’un ev
sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta Aalborg Taahhütleri (Aalborg+10)
belgesi kabul edilerek imzaya açıldı (Mimarlar Odası, 2011). Şart’ın içeriği
aşağıda verildiği gibidir:
Aalborg Şartı
 Avrupa Kentleri ve Kasabalarının Rolü:“Bu Şart’ta imzası olan biz
Avrupa kentleri ve kasabaları, şehirlerimizin tarih boyunca imparatorluklar, ulus
devletler ve rejimler içerisinde var olduğunu ve onları aştığını; toplumsal yaşamın
merkezleri, ekonomilerimizin taşıyıcısı ve kültürün, mirasın ve geleneğin
bekçileri olarak hayatta kaldıklarını belirtiriz. Aile ve mahalleler kadar, kentler de
toplumlarımızın ve devletlerimizin temel unsurları olagelmiştir. Kentler endüstri,
zanaat, ticaret, eğitim ve yönetimin merkezleri olmuşlardır.
Bugünkü şehirli hayat tarzımızın, özellikle de işbölümü ve işlev
farklılaşması, arazi kullanımı, ulaşım, endüstriyel üretim, tarım, tüketim ve sosyal
faaliyet biçimlerimizin yani bütününde yaşam standardımızın, insanoğlunun
karşılaştığı birçok çevre sorununda esas olarak yine bizleri sorumlu kıldığını
anlıyoruz. Bu sorumluluk özellikle bizlerle ilgilidir. Çünkü Avrupa nüfusunun %
80’i kentsel alanlarda yaşamaktadır.
Sanayileşmiş ülkelerdeki mevcut kaynak tüketimini, bugün hayatta olan
tüm insanlar ve hatta gelecek kuşaklar tarafından, doğal serveti zarara uğratmadan
elde etmenin mümkün olamayacağını öğrenmiş bulunuyoruz.
Yeryüzünde sürdürülebilir insan yaşamının, sürdürülebilir yerel topluluklar
olmaksızın sağlanamayacağına inanıyoruz. Yerel yönetimler, çevre sorunlarına
doğrudan maruz kalınan ölçekte, yurttaşlara en yakın mesafededir ve insanlığın ve
doğanın iyiliği için her düzeydeki yönetimlerle sorumluluğu paylaşmaktadır.
Dolayısıyla kentler ve kasabalar, değişen hayat tarzları, üretim, tüketim ve
mekansal örüntüler sürecinde kilit role sahiptirler.”
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 Kentlerde Sürdürülebilirlik Kavramı ve İlkeleri: “Kentler ve kasabalar
olarak bizler, sürdürülebilir gelişme fikrinin yaşam standardımızı doğanın taşıyıcı
kapasitesine göre ayarlamakta bize yardımcı olduğunu anlıyoruz. Toplumsal
adalet, sürdürülebilir ekonomiler ve çevresel sürdürülebilirliğe ulaşma
arayışındayız. Toplumsal adalet için ekonomik sürdürülebilirlik ve eşitliğe
ulaşmak kaçınılmaz olarak gereklidir ve bunun için çevresel sürdürülebilirliğe de
ulaşılması şarttır.
Çevresel sürdürülebilirlik doğal serveti korumak anlamına gelir.
Yenilenebilir maddeleri, su ve enerji kaynaklarını tüketme hızımızın doğal
sistemlerin kendini yenileme hızını aşmamasını; yenilenemez kaynakları tüketme
hızımızın da sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynakların ikame edilmesi hızından
daha fazla olmamasını gerektirir. Ayrıca çevresel sürdürülebilirlik, doğaya
bırakılan kirlilik yoğunluğunun hava, su ve toprak tarafından emilme ve çözülme
kapasitesini aşmaması anlamına da gelmektedir. Dahası çevresel sürdürülebilirlik,
biyolojik çeşitliliğin ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra hava, su ve toprak
kalitesinin hem insan varlığı ve refahını hem de hayvan ve bitki yaşamını her
zaman için sürdürmeye yetecek standartlarda sürekli kılınmasını da içerir”
(Mimarlar Odası, 2011).
 Kentlerde Sürdürülebilirliğe Doğru Yerel Stratejiler: “Kentler ve
kasabalar olarak bizler kentin ya da kasabanın, hem modern dünyamızı tahrip
eden pek çok kentsel, mimari, toplumsal, ekonomik, siyasi, çevresel ve doğal
kaynaklarla ilgili dengesizlikleri birinci elden değerlendirmeye yatkın en büyük
birim, hem de sorunların entegre, bütünsel ve sürdürülebilir tarzda, anlamlı olarak
çözümlenebileceği en küçük ölçek olduğuna inanıyoruz. Bütün kentlerin
birbirinden farklı olması, sürdürülebilirliğe doğru kendi özgün yollarımızı
bulmamızı zorunlu kılıyor. Sürdürülebilirlik ilkelerini bütün politikalarımızın bir
parçası kılmalı, kentlerimizin ve kasabalarımızın güçlerini uygun yerel
stratejilerin temeli haline getirmeliyiz.”
 Kentlerde Yaratıcı, Yerel ve Denge Arayışında Bir Süreç olarak
Sürdürülebilirlik: “Kentler ve kasabalar olarak bizler, sürdürülebilirliği bir
vizyon ya da değişmez bir durum olarak görmüyor, yerel karar alma
mekanizmasının bütün alanlarına yayılan yaratıcı, yerel ve denge arayışında bir
süreç olarak tanımlıyoruz. Sürdürülebilirlik, kent ekosistemini dengeye
yaklaştıran ve uzaklaştıran faaliyetlerin devam ettiği kentin veya kasabanın
yönetiminde sürekli bir geri bildirim akışı sağlar. Böyle bir süreçte elde edilen
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bilgi birikimi üzerine kurulmuş bir şehir yönetimi, kentin organik bir bütün olarak
işlediğinin algılanmasını ve belli başlı tüm faaliyetlerinin etkilerinin ortaya
konmasını sağlar. Bu tür bir süreç sayesinde, kent ve kent sakinleri seçimlerini
bilgiye dayalı olarak yapabilmektedir. Sürdürülebilirlik üzerine temellenen bir
yönetim süreci içerisinde yalnızca bugünkü paydaşların değil, aynı zamanda
gelecek kuşakların da yararını temsil eden kararlar alınabilmektedir.”
 Kentlerde Sorunların Dışa Açık Müzakerelerle Çözümlenmesi: “Kentler
ve kasabalar olarak bizler, bir kent ya da kasabanın sorunlarını daha geniş
ortamlara veya geleceğe taşıma hakkına sahip olmaması gerektiğini kabul
ediyoruz. Bu nedenle, kent içerisindeki her türlü sorun ve dengesizlik ya kendi
düzeylerinde bir dengeye kavuşturulur ya da bölgesel veya ülkesel ölçekli daha
geniş bir kapsam içerisinde çözülür. Bu, sorunların dışa açık müzakere yoluyla
çözümlenmesi ilkesidir. Bu ilkenin uygulanması, her kente ve kasabaya kendi
faaliyetlerinin karakterini tanımlamakta büyük özgürlük sağlayacaktır.”
 Kentlerde Sürdürülebilirliğe Doğru Kentsel Ekonomi: “Kentler ve
kasabalar olarak bizler, kentlerimizin ve kasabalarımızın ekonomik gelişiminin
sınırlarını belirleyen etkenin atmosfer, toprak, su ve ormanlardan oluşan doğal
servet olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, bu doğal servete yatırım yapmak
zorundayız. Bu yatırımlar önceliklerine göre şöyle sıralanabilir:
 Yeraltı su rezervleri, toprak ve ender türlerin yaşam alanları gibi elde
bulunan doğal serveti korumak konusundaki yatırımlar,
 Mevcut tüketim düzeyimizi, örneğin yenilenemez enerji kaynaklarının
kullanımını düşürerek doğal servetin büyümesini teşvik edecek yatırımlar,
 Örneğin doğal ormanlar üzerindeki yükü azaltmak üzere kent içinde
rekreasyon parklarını artırmak gibi, üretilebilir doğal serveti genişleterek
doğal rezervler üzerindeki baskıyı gevşetecek yatırımlar,
 Enerji tasarrufu sağlayan binalar ve çevreyle dost kentsel ulaşım gibi
ürünlerin kullanım ömrü süresince verimliliğini artıracak çalışmalar”
(Mimarlar Odası, 2011).
 Kentsel Sürdürülebilirlik için Toplumsal Adalet: “Kentler ve kasabalar
olarak bizler, çevre sorunlarından (trafikten kaynaklanan gürültü ve hava kirliliği,

18

sosyal hizmetlerin eksikliği, sağlıksız konutlar, açık alanların yokluğu gibi) en çok
yoksulların etkilendiğini ve bu sorunları çözmekte en az yeterliliğe sahip olan
kesimin yine onlar olduğunu bilmekteyiz. Refahın adaletsiz bölüşümü, hem
sürdürülemez bir davranış tarzına neden olmakta hem de bu durumun değişmesini
güçleştirmektedir. Sağlık hizmetleri, istihdam ve çevresel korumaya sahip konut
programlarının yanı sıra, insanların temel toplumsal ihtiyaçlarını da çevre
korumanın bir parçası haline getirmek niyetindeyiz. Sürdürülebilir hayat tarzlarına
dair yaşanan ilk deneyimlerden ders almayı istiyoruz. Bu sayede basitçe tüketimi
azamiye çıkarmak yerine, yurttaşların hayat tarzlarının niteliğini artırmaya yönelik
olarak çalışabiliriz.
Topluluğun sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak türde istihdam olanakları
yaratmaya ve böylelikle işsizliği azaltmaya gayret edeceğiz. İstihdamı cezbetmeye
veya yaratmaya çalışırken, sürdürülebilirlik ilkeleri uyarınca, uzun vadeli istihdam
olanaklarının ve kullanım süresi uzun olan ürünlerin yaratılmasını teşvik etmek
üzere, herhangi bir iş fırsatının sürdürülebilirlik açısından etkilerini
değerlendireceğiz.”
 Kentlerde Sürdürülebilir Arazi Kullanım Biçimleri: “Kentler ve
kasabalar olarak bizler, yerel yönetimlerimizin izlediği etkin arazi kullanımı ve
imar planlama politikalarının, bütün planların stratejik çevre etki
değerlendirmesini kapsayan önemini kabul ediyoruz. Bir yandan insan ölçekli
kalkınmayı sürdürürken yüksek yoğunlukların imkan verdiği etkin kamusal
ulaşım ve enerji sağlama ölçeğinin avantajlarından yararlanmalıyız. Gerek kent
içi alanlardaki kentsel yenileme programların yürütülmesinde, gerekse de yeni
uydu kentlerin planlanmasında, mobiliteyi azaltıcı biçimde bir işlevler karışımı
yaratmaya çalışıyoruz.
Bölgesel ölçekte adil ve karşılıklı bağımlılık kavramı, kent ile kır arasındaki
akışın dengelenmesine ve şehirlerin yalnızca etraflarındaki alanları sömürmekten
çıkarılmasına imkan verecektir.”
 Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Modelleri: “Kentler ve kasabalar
olarak bizler, erişilebilirliği artırmaya, toplumsal refahı ve şehirli hayat tarzını
daha az ulaşım ihtiyacı doğuracak biçimde sürdürmeye çalışacağız. Sürdürülebilir
bir kent için zorunlu hareketliliği azaltmanın ve motorlu araçların gereksiz bir
biçimde kullanımını teşvik etmeye ve desteklemeye son vermenin gerekli
olduğunu biliyoruz. Ekolojik açıdan güvenli ulaşım modellerine (özellikle de
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yürüyüş, bisiklet, toplu taşım) öncelik verecek ve planlama çalışmalarımızı bu
farklı ulaşım yöntemlerinin bileşimi üzerinde yoğunlaştıracağız. Şehir içi
taşımacılıkta motorlu bireysel ulaşım modelleri yalnızca yerel hizmetlere erişimi
kolaylaştırıcı ve kentin ekonomik faaliyetini sürdürücü nitelikte ikincil bir
fonksiyonda olmalıdır.”
 Kentlerde Küresel İklim için Sorumluluk: “Kentler ve kasabalar olarak
bizler, küresel ısınmanın doğal ve kültürel çevreler ile gelecek insan nesillerine
karşı oluşturduğu belirgin risklerin, sera etkisi yaratan gazların atmosfere
emisyonunu önce durdurmaya, daha sonra da azaltmaya yönelik yeterli önlemler
alınmasını gerektirdiğini kabul ediyoruz. Dünyanın karbon döngüsünde temel rolü
olan ormanlar ve bitkisel planktonlar gibi küresel biyokütle kaynaklarının
korunması da aynı derecede önemlidir. Fosil yakıt emisyonlarının azaltılması,
alternatif enerjilerin araştırılmasına ve kent ortamının bir enerji sistemi olarak
tümüyle anlaşılmasına dayalı politikaları ve inisiyatifleri gerektirmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları tek sürdürülebilir seçenek olmaktadır” (Mimarlar
Odası, 2011).
 Kentlerde Ekosistemlerin Zehirlenmesinin Önlenmesi: “Kentler ve
kasabalar olarak bizler havaya, suya, toprağa ve gıdalara giderek daha fazla toksik
ve zararlı maddelerin karıştığının, böylelikle de insan sağlığına ve ekosistemlere
karşı büyüyen bir tehdit unsuru oluşturduğunun bilincindeyiz. Kirliliğin daha fazla
artmasını durdurmak ve kirlenmeyi kaynağında önlemek için her türlü çabayı
göstereceğiz.”
 Kentlerde Bir Önkoşul Olarak Yerel Özyönetişim: “Kentler ve kasabalar
olarak bizler, sürdürülebilir yaşam biçimlerini geliştirmek, şehirlerimizi
sürdürülebilir biçimde tasarlamak ve yönetmek üzere gerekli gücümüzün,
bilgimizin ve yaratıcı potansiyelimizin var olduğuna güveniyoruz. Yerel
topluluklarımızın demokratik olarak seçilmiş temsilcileri olarak, kentlerimizi ve
kasabalarımızı sürdürülebilirliğe doğru yeniden düzenlemek üzere sorumluluk
üstlenmeye hazırız. Kentlerimizin ve kasabalarımızın bu çabaya olanak verme
oranı, yerindenlik ilkesi uyarınca yerel özyönetişim hakkının sağlanmasına
bağlıdır. Yeterli otoritenin yerel düzeye bırakılması ve yerel yönetimlere sağlam
bir mali zemin verilmesi gereklidir.”
 Kentlerde Yurttaşların Kilit Rolü ve Toplumun Etkin Katılımı: “Kentler
ve kasabalar olarak bizler, Rio Zirvesi’nde onaylanan ana metin Gündem 21 ile
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bağlanan yönerge dahilinde kendi Yerel Gündem 21 planlarımızı geliştirirken,
toplumlarımızdaki bütün sektörlerle-yurttaşlar, iş çevreleri, ilgi grupları-birlikte
çalışma sözü veriyoruz. AB’nin “Sürdürülebilirliğe Doğru 5. Çevre Eylem
Programı”nın uygulanmasında sorumluluğun toplumun tüm kesimlerince
paylaşılmasına yönelik çağrısını kabul ediyoruz. Bu nedenle çalışmalarımızı, etkin
olarak ilgili tüm aktörler arasında işbirliği çerçevesine dayandıracağız. Tüm
yurttaşların ve ilgili bütün grupların bilgiye erişmesini ve yerel karar alma
süreçlerine katılabilmesini temin edeceğiz. Sürdürülebilirlik için, yalnızca genel
olarak halka değil, aynı zamanda yerel yönetimlerdeki seçilmiş temsilcilere ve
görevlilere de eğitim ve beceri kazandırmanın fırsatlarını arayacağız.”
 Kentlerde Sürdürülebilirliğe Doğru Kentsel Yönetim Araçları: “Kentler
ve kasabalar olarak bizler, kentsel yönetime ekosistem yaklaşımını öngören
politik ve teknik araçları kullanacağımıza söz veriyoruz. Çevresel verilerin
toplanması ve işlenmesi, çevresel planlama, genelgeler, vergi ve harçlar gibi
düzenleyici, ekonomik ve iletişimsel araçlar; kamusal katılım dahil olmak üzere,
duyarlılığı artırıcı mekanizmaları da içeren geniş kapsamlı bir dizi araçtan
yararlanacağız. Tıpkı yapay kaynağımız olan para gibi doğal kaynaklarımızın da
ekonomik yönetimine elveren yeni çevresel bütçelendirme sistemleri kurmaya
çalışacağız.
Politika üretme ve denetleme çalışmalarımızı (özellikle de çevresel izleme,
denetleme, etki değerlendirme, muhasebe, bilanço ve rapor çıkarma
sistemlerimizi) kentsel çevre kalitesini, kentsel akışları, kentsel biçimleri ve en
önemlisi de kentsel sistemlerin sürdürülebilirliğini kapsayan farklı türde
göstergelere dayandırmamız gerektiğinin bilincindeyiz (Mimarlar Odası, 2011).
Kentler ve kasabalar olarak bizler, olumlu ekolojik sonuçlar doğuran bütün
bir politikalar ve faaliyetler yelpazesinin Avrupa’da birçok kentte zaten başarıyla
uygulanmakta olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bu yöntemler, sürdürülemezliğin
hızını ve baskısını azaltıcı nitelikte değerli araçlar olmakla birlikte kendi başlarına
ve
kendi
içlerinde
toplumun
sürdürülemez
yönelimini
tersine
çevirememektedirler. Yine de kentler, bu mevcut güçlü ekolojik temel sayesinde
söz konusu politikaları ve faaliyetleri, yerel kentsel ekonomileri kapsamlı bir
sürdürülebilirlik süreci içerisinde düzenleyecek yönetişim sürecinin bir parçası
kılmak için gerekli eşiği aşmak açısından mükemmel bir konumdalar. Bu
yönetişim sürecinde, bizlerin de özgün stratejilerimizi geliştirmemiz, uygulamada
denememiz ve deneyimlerimizi paylaşmamız bekleniyor.”
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Avrupa kentleri ve kasabaları bu Şart’ı imzalayarak deneyimlerden ve
başarılı yerel örneklerden öğrenme süreci içerisinde sürdürülebilirliğe doğru
birlikte ilerlemeyi amaçlamaktadırlar. Bu sayede, yönetimler arasındaki işbirliğini
güçlendirerek bu süreci AB’nin kentsel çevre alanındaki çalışmalarına entegre
etmeyi düşünmektedirler. Bu düşüncelerle “Avrupa Sürdürülebilir Kentler ve
Kasabalar Kampanyası” başlatılmıştır. Kampanya;
 Sürdürülebilirliğe yönelik politikaların tasarımında, geliştirilmesinde ve
uygulanmasında, Avrupa kentleri ve kasabaları arasında karşılıklı
yardımlaşmayı kolaylaştırmak,
 Yerel düzeyde iyi uygulama örneklerine dair bilgileri derlemek ve
dağıtmak,
 Diğer yerel yönetimlerde sürdürülebilirlik ilkesini teşvik etmek,
 Şart’ı imzalayan yerel yönetimlerin sayısını artırmak,
 Her yıl verilecek olan bir “Sürdürülebilir Kent Ödülü” düzenlemek,
 Avrupa Komisyonu’na yönelik politika önerileri oluşturmak,
 Kentsel Çevre Uzman Grubu’nun Sürdürülebilir Kentler Raporları’na girdi
sağlamak,
 AB kapsamında ortaya konan öneriler ve mevzuatı uygulamak konusunda
yerel politika üreticilerine destek vermek,
 Kampanya bülteni yayınlamak gibi faaliyetleri kapsamaktadır.
Bu Şart’a imza koyan Avrupa kentleri ve kasabaları, bu belgeyi
imzalamakla ve Avrupa Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Kampanyası’na
katılmakla, 1996 yılı sonuna kadar kendi toplulukları içerisinde bir Yerel Gündem
21 üzerinde uzlaşma sağlamaya çalışacaklarını taahhüt etmişlerdir.
BM ve AB bünyesinde sürdürülebilir kentlerle ilgili çalışmalara ek olarak;
Avrupa’daki toplulukların sürdürülebilir olabilmeleri için gerekli koşulları
belirleyip iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla 6-7 Aralık 2005 tarihinde

22

İngiltere’nin Bristol kentinde “Bristol Mutabakatı” adı verilen bir mutabakat
imzalanmıştır (Mimarlar Odası, 2011).
Mutabakat’ta sürdürülebilir toplulukları oluşturan temel özellikler aşağıda
verildiği gibi belirtilmektedir:
Aktiflik, Kapsayıcılık, Güvenlik: Güçlü bir yerel kültür ve diğer ortak topluluk
etkinlikleriyle ortaya çıkan eşitlik, hoşgörü ve bağlılık.
 Topluluk, kültürel kimlik ve aidiyet duygusu,
Hoşgörü, saygı ve farklı kültür, altyapı ve inançlardan gelen insanlarla
biraradalık,
 Mahallelerde dostça, ortak ve yardımsever davranışlar,
 Çocuklar ve gençler de dahil olmak üzere herkes için kültür, eğlence,
toplanma, spor etkinlikleri vb. diğer etkinlikler,
 Açıkça hissedilir, etkin ve topluluk dostu politikalar yoluyla sağlanan
düşük suç, uyuşturucu ve anti sosyal davranış düzeyi,
 Toplumsal bütünleşme, fırsat eşitliği ve herkes için iyi yaşam şansı.
İyi Yönetim: Etkin ve kapsayıcı katılım, temsil ve liderlik.
 Hem stratejik ve ileri görüşlü bir liderlik getiren hem de bireylerin ve
örgütlerin kapsayıcı, aktif ve etkin katılımını sağlayan, temsiliyetçi ve
sorumlu yönetişim sistemleri,
 Topluluk içindeki kişilerle, onların beceri, bilgi ve güvenlerini geliştirecek
mekanizmaları da kuracak şekilde, mahalle düzeyinde etkin iletişim,
 Model oluşturacak güçlü, bilgili ve etkin ortaklıklar (örneğin hükümet,
ticaret ve topluluk düzeylerinde),
 Güçlü, kapsayıcı, ortaklaşa ve gönüllü bir idare şekli,
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 Kamusal değerler, sorumluluklar ve onur duygusu.
İyi Ulaşım: İnsanları işlerine, okullarına, sağlık hizmetleri ve diğer hizmetlere
bağlayacak iyi ulaşım hizmetleri.
 Toplu taşım araçları da dahil olmak üzere, insanların topluluklar içinde ve
arasında kolayca yolculuk edebilmelerini sağlayacak ve araba
bağımlılığını azaltacak ulaşım hizmetleri,
 Yerleşim alanlarında güvenli bir şekilde yürüyüş ve bisiklet sürmeyi teşvik
edecek hizmetler,
 Trafik taleplerini karşılamak üzere yapılan yerel planlara uygun ve yeterli
düzeyde, yerleşim bölgesi park hizmetleri,
 Geniş bir kesime açık ve etkin telekomünikasyon ve internet erişimi,
 Yerel, ulusal ve uluslararası iletişim ağlarına iyi bir şekilde erişim.
İyi Hizmet: İnsanların ihtiyaçlarına uygun ve herkes tarafından erişilebilecek
kamusal, özel, topluluk düzeyinde ve gönüllü hizmetler.
 İyi işleyen yerel okullar, daha ileri ve yüksek eğitim kurumları ve yaşam
boyu öğrenim için diğer olanaklar,
 Yüksek kalitede ve diğer ilgili hizmetlerle bütünleştirilmiş olan yerel
sağlık tesisleri ve sosyal hizmetler,
 Aileler ve çocuklar için (küçük çocukların bakımını da içerecek şekilde)
yüksek nitelikli hizmetler,
 Tüm topluluk tarafından ulaşılabilir ve satın alınabilir, kamusal nitelikte,
topluluk düzeyinde, gönüllü ve özel hizmetler (örneğin perakende, taze
besin, ticari, kamusal hizmetler, bilgi ve danışmanlık),
 Uzun vadeli ve kendi yakın coğrafi ve çıkar bölgelerinin ötesinde de
düşünen ve hareket eden, politika ve uygulamalarının şekillenmesi
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sürecine kullanıcı ve yerel halkı da katan hizmet sunucular (Mimarlar
Odası, 2011).
Çevreye Duyarlılık:
gerçekleştirilen yerler.

İnsanların

yaşaması

için,

çevreye

saygılı

olarak

 İnsanların yaşaması için, çevreye saygılı olan ve kaynakları verimli
kullanan yerler,
 Enerji etkinlik ve yenilenebilir malzemelerin kullanımı da dahil olmak
üzere iklim değişikliğinin en aza indirilmesi için etkin bir çalışma,
 Toprak, su ve havadaki kirlenmeyi en aza indirerek çevreyi koruma,
 Mevcut modellere uygun olarak, atıkları azaltma ve atık yönetimi yapma,
 Sürdürülebilir üretim ve tüketimi teşvik ederek doğal kaynakları verimli
bir şekilde kullanma,
 Biyolojik çeşitliliği koruma ve geliştirme,
 Negatif çevresel etkiyi en aza indiren bir yaşam tarzı getirme ve pozitif
etkileri artırma (örneğin yürüyüş ve bisiklet sürme olanağı oluşturma,
gürültü kirliliği ve araba bağımlılığını azaltma),
 Daha temiz, güvenli ve yeşil yerleşim yerleri oluşturma (örneğin çöpler ve
duvar yazılarını azaltma ve güzel kamusal mekanlar yaratma).
İyi Gelişim: Büyüyen, çeşitli ve yenilikçi yerel ekonomi.
 Geniş bir çeşitliliğe sahip, nitelikli iş ve eğitim olanakları,
 Ekonomik gelişim ve değişimi desteklemek için yeterli miktarda uygun
arazi ve yapı,
 Yerel topluluğa yarar sağlayacak, dinamik iş ve ticaret olanakları,
 Daha geniş bir ekonomiyle bağları olan güçlü bir ticaret topluluğu,
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 Ekonomik açıdan varlığını sürdürebilir ve çekici şehir merkezleri.
İyi Tasarım ve İnşaat: Kaliteli bir kültürel ve doğal çevre.
 İnsanlara “olumlu” bir his veren ve yerel farklılıklara sahip bir yer,
 Çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere herkese hizmet sunan, kullanıcı
dostu kamusal ve yeşil mekanlar,
 Dengeli bir konut pazarı içinde, konutlarda yeterli ölçüde sınıflanma,
çeşitlilik, satın alınabilirlik ve erişilebilirlik,
 Kültürel çevrede, topluluğun kendine özgü yerel özelliğini tamamlayacak
uygun bir boyut, ölçek ve yoğunlukta tasarım ve planlama,
 Olumsuz çevresel etkileri en aza indirgeyen malzemeler kullanarak
yapılmış yüksek kalitede, karma kullanımlı, dayanıklı, esnek ve
uyarlanabilir yapılar,
 Sağlıklı yaşama destek olacak ve suç oranını azaltarak insanların daha
güvenli hissetmelerini sağlayacak şekilde tasarlanan yapılar ve kamusal
mekanlar,
 Hem doğal hem de insanların oluşturduğu afetlere karşı iyi hazırlanmış
yapılar, tesisler ve hizmetler,
 Toplu taşıma, yürüme veya bisikletle ulaşım mesafesinde erişilebilir olan
işler, temel hizmetler ve tesisler.
Herkes İçin Eşitlik: Bugün ve gelecekteki tüm toplulukları içeren bir anlayış.
 Bireylerin hak ve sorumluluklarının farkında olma,
 Diğer komşu yerleşim alanları ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan
diğer kişilerin hak ve isteklerine saygı duyma,
 Şu andaki karar ve eylemlerde gelecek nesillerin ihtiyaçlarını doğrudan
dikkate alma (Mimarlar Odası, 2011).
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2.1.3 Korunan alanlar
Doğal alanların korunması fikri binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. İlk
korunan alanlar Hindistan’da 2000 yıl, Endonezya’da 1500 yıl öncesine kadar
uzanan av alanları ve kutsal alanlar olmuştur, (Mulongoy and Chape, 2004).
Modern anlamda koruma ise Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Yellowstone
Milli Parkı’nın ilan edilmesi ile başlamıştır. 1872 yılında Yellowstone bölgesinin
flora, fauna, jeolojik yapısı ve gayzerlerin yarattığı estetik görüntülerin gelecek
kuşaklara bırakılacak güzel bir miras olduğu düşünülerek peyzaj mimarlığı
meslek disiplininin de kurucusu olan Frederick Law Olmsted tarafından milli park
ilan edilmesiyle “Milli Park” kavramı doğmuştur. Bundan sonra koruma
çalışmaları tüm dünyada hızla yayılmış, 19. yüzyılın sonlarında farklı ülkelerde
koruma alanları ile ilgili farklı kanunlar çıkartılarak milli park kavramı dışında
farklı koruma statülerinin ortaya çıkması sağlanmıştır (Kaplan, 2003).
Korunan alanlar ile ilgili olarak uluslar kendi iç düzenlemelerini yaparken
bir yandan da uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler yapılmakta, bunun yanında
korunan alanlar ile ilgili uluslararası kurumlar oluşturulmaktadır. Çünkü korunan
alanlar para, organizasyon ve uzman gerektirmektedir. Korumayı desteklemek
amacıyla devlet, sivil toplum kuruluşları ve uzman komisyonlarından oluşan tek
kuruluş olan Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) 1948’de; 1961’de de Dünya
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) kurulmuştur (Mulongoy and Chape, 2004).
Ardından da Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), BM Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO) kurulmuştur (Kaplan, 2003).
Doğa koruma, çok kompleks bir yönetim sisteminin bir parçası olarak faklı
erişim ve kullanma olanakları sağlar. Bu durum 1992’de yapılan IV. Dünya
Korunan Alanlar ve Milli Parklar Kongresi’nde geliştirilen bugünkü IUCN’nin
korunan alanlar tanımlamasının uyarlanmasına neden olmuştur. Bu tanıma göre
korunan alan; koruma ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine adanmış, doğal ve
kültürel kaynakların yasal ya da diğer etkili yöntemler ile korunduğu karasal ve
denizel alandır”.
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) ise korunan alanları şu şekilde
tanımlamaktadır:
Korunan
alanlar;
spesifik
koruma
amaçlarını
gerçekleştirebilmek için düzenlenen, yönetilen, tasarlanan coğrafi alanlar olarak
tanımlanmış alanlardır. BÇS; biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik
çeşitliliğin sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, genetik çeşitliliğin kullanılması
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sonucunda ortaya çıkan faydaların eşit ve adaletli bir şekilde paylaşılması temel
amaçları üzerine şekillenmiştir. BÇS’ye bugün 187 ülke taraftır ve kuşkusuz bu
tanımlama çok önemlidir.
BÇS’nin tanımında kültürel yan yok ise de IUCN’nin tanımı ile çelişmez.
Korunan alanların farklı tipleri için pek çok bölgesel ve uluslararası sözleşme ve
anlaşma bulunmaktadır. Bu sözleşme ve anlaşmalar ve kapsadıkları coğrafyalar
Çizelge 2.1’de gösterildiği gibidir. (Kaplan, 2003; Doğa Derneği, 2011;
Mulongoy and Chape, 2004).
Çizelge 2.1 Korunan Alanlar Kurmak için Sözleşme ve Programlar (Kaplan,
2003; Mulongoy and Chape, 2004).
Sözleşmenin Adı
Dünya Mirası Sözleşmesi
Ramsar Sözleşmesi
UNESCO MaB Biyosfer Rezervleri
Helsinki Sözleşmesi
Barselona Sözleşmesi ve Korunan
Alanlar Protokolü

Cartegana Sözleşmesi ve Özellikli Korunan Alanlar
ve Yaban Hayatı Protokolü

Kapsadığı Yer
Küresel
Küresel
Küresel
Baltık
Mediteren
Karayip

Antarktik Sözleşmesi ve Madrid Protokolü
Bern Sözleşmesi
Avrupa Birliği
(AB) Kuş Direktifi
AB Habitat Direktifi
Avrupa Biyogenetik Rezervler Konseyi
Avrupa Diploması Konseyi
ASEAN Miras Parklar ve Rezervler ile ilgili
Deklarasyon
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
Afrika Sözleşmesi
Batı Yarıküre Sözleşmesi

Antarktik
Avrupa
AB

ASEAN Deklarasyonu
G.Pasifik Doğa Koruma Sözleşmesi

G.Pasifik
G.Pasifik
Çeşitli

Avrupa Biyolojik ve Peyzaj Çeşitlilik Stratejisi

Avrupa

O.Amerika Yaban Alanı ve Biyoçeşitliliğin
Korunması Sözleşmesi

Pasifik ve D.Afrika’yı da içeren diğer
bölgesel deniz sözleşmeleri

AB
Avrupa
Avrupa
G.Doğu Asya
Küresel
Afrika
Amerika
O.Amerika
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Korunan alanların desteklenmesi konusunda yapılan çalışmaların en
önemlileri yıllara göre aşağıda verilmiştir:
1962: Seattle-ABD’de ilk Milli Parklar Konferansı düzenlendi. Korunan
alanların desteklenmesi konusunda dünya çapında yapılan ilk resmi toplantıdır.
1968: UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu) Man
and Biosphere Programı başlatıldı. 2003 yılı itibarı ile 97 ülkede 2,2 milyon
km2’lik bir alan kaplayan 440 biyosfer rezervi kuruldu.
1971: Ramsar Sözleşmesi imzalandı. 138 ülkenin altında imzası
bulunmaktadır. 1.328 Ramsar Alanı ilan edilmiştir. Toplam kapladığı alan 1,1
milyon km2’dir.
1972: Dünya Mirası Sözleşmesi imzalandı. 2003 yılına kadar 23’ü karma,
doğal ve kültürel, kapladığı alan da 1,5 milyon km2 olmak üzere 149 dünya mirası
alanı belirlendi.
1972: II. Milli Parklar Dünya Konferansı düzenlendi. ABD’de Yellowstone
ve Grand Teton milli park ilan edildi.
1978: IUCN, doğa koruma sistemi için korunan alan kategorileri yayınladı.
Korunan alanları dünya çapında mantıklı bir çerçeveye oturttu. 1994’te revize
edildi.
1980: IUCN, WWF, UNEP tarafından Dünya Koruma Stratejisi yayınlandı.
1982: Bali-Endonezya’da III. Dünya Milli Parklar Kongresi yapıldı.
1987: BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından Brundtland
Raporu olarak da anılan “Ortak Geleceğimiz” isimli rapor yayınlandı.
1991: Korunan alanlara hükümetlerarası fon sağlamak için Dünya Bankası,
BM Kalkınma Programı ve UNEP tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF)
oluşturuldu.
1992: Karakas-Venezuella’da IV. Dünya Milli Parklar ve Korunan Alanlar
Kongresi yapıldı.
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1992: Rio De Jeneiro-Brezilya’da Dünya Zirvesi yapıldı. Gündem 21
oluşturuldu. Korunan alanlar ile yakından ilgili olan Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi ve İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi onaylandı.
2000: BM Genel Kurulu Binyıl Kalkınma Hedeflerini onayladı.
2002: Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine taraf olan ülkelerin 6. Toplantısında
Bitki Koruma Küresel Stratejisi ve Biyolojik Çeşitlilik kaybını azaltmak için
stratejik plan benimsendi.
2002: Johannesburg-G.Afrika’da Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi
yapıldı.
2003: V. Dünya Parklar Kongresi’nde Durban Anlaşma ve Eylem Planı
oluşturuldu (Mulongoy and Chape, 2004).
WDPA (World Database on Protected Areas) 2003 verilerine göre dünyada
102.102 korunan alan mevcuttur. Tüm bu alanların dünya yüzeyinde kapladığı
alan 18.763.407 km2’dir. Bu alanların karasal alanda kapladığı yüzey ise
17.125.893 km2’dir ve % 11,7’lik bir orana denk gelmektedir (Mulongoy and
Chape, 2004; IUCN, 2011).
Şekil 2.1’de korunan alanların ilk ilan edildiği tarih olan 1872 yılından 2003
yılına kadar olan durumu alan ve sayı olarak belirtilmiştir.

Şekil 2.1 Korunan Alanların Sayısal ve Alansal Olarak Gelişimi (Mulongoy and Chape, 2004)
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Korunan alan statülerinin en yaygın olanı tüm korunan alanların % 61’ini
oluşturan Milli Parklar’dır (Kaplan, 2003; DD, 2011; Mulongoy and Chape,
2004).
Çizelge 2.2’de bazı ülkelerde bulunan Milli Parklar, büyüklükleri ve ilan
edildiği tarihlere ilişkin bilgiler verilmiştir (Stolton, 2004).
Çizelge 2.2 Farklı Ülkelerden Milli Park Örnekleri (Stolton, 2004)
Ülke

Ad

İlan Tarihi

Finlandiya

Pallas Ounastunturi

1938

49.600

Wales (UK)

Snowdonia

1954

214.200

Türkiye

Yozgat Çamlığı

1958

264

Avustralya

Dipperu

1969

11.100

Kosta Rika

Guanacaste

1991

32.512

Avustralya

Expedition

1994

2.930

Alan (ha)

Dünyanın farklı ülkelerinde korunan alanların isimlerinde, statülerinde
farklılıklar olmakla birlikte (Dünyada 140 adet farklı koruma statüsünden
bahsedilmektedir), genel olarak IUCN’nin belirlemiş olduğu statü ve kriterlerle
belirli oranlarda benzerlik göstermektedir, (Kaplan, 2003; Doğa Derneği, 2011;
UNEP-WCMC, 2011).
Çizelge 2.3’te bazı ülkelerdeki korunan alan sayısı (WDPA tabanında
kayıtlı olan) ve bunların IUCN’e dahil olan ve olmayan kısmı ile ilgili rakamlara
yer verilmiştir.
Çizelge 2.3 Ülkelerin Korunan Alan Sayıları (WDPA, 2010)
Ülke

IUCN Kategorisi

Oran (%)

7

7

100

Almanya

7.242

7.241

99,99

ABD

7.783

3.493

44,88

52

52

100

328

317

96,65

Avustralya

5.655

5.653

99,96

Avusturya

1.087

1.087

100

Afganistan

Arnavutluk
Arjantin

Adet

31

Azerbaycan

37

35

94,59

4

2

50

18

12

66,67

618

60

9,71

31

21

67,74

1.281

804

62,76

754

717

95,09

25

18

72

Çek Cumhuriyeti

1.768

1.768

100

Çin

2.027

2.024

99,85

Danimarka

339

339

100

Ekvador

140

27

19,29

Endonezya

1.162

938

80,72

El Salvador

76

2

2,63

Estonya

2.342

1.975

84,33

Etyopya

40

39

97,50

1.327

1.262

95,10

Hong Kong

102

46

45,10

Hindistan

661

612

92,59

8

8

100

7.723

571

7,39

143

129

90,21

İrlanda

90

87

96,67

İspanya

602

327

54,32

İsrail

288

185

64,24

İsveç

5.005

2.339

46,73

İsviçre

2.190

2.189

99,95

İtalya

752

324

43,09

Japonya

961

293

30,49

Kanada

5.357

4.567

85,25

Kazakistan

77

74

96,10

Kolombiya

412

109

26,46

Kıbrıs

19

10

52,63

Kırgızistan

93

85

91,40

Küba

70

70

100

Lüksemburg

63

19

30,16

236

188

79,66

Bahreyn
Bangladeş
Belçika
Bosna Hersek
Brezilya
Bulgaristan
Cezayir

Fransa

Irak
İngiltere
İran

Macaristan

32

Makedonya

83

83

100

807

212

26,27

51

34

66,67

1.795

177

9,86

24

24

100

Pakistan

208

83

39,90

Polonya

1.822

1.519

83,37

Portekiz

68

63

92,65

Romanya

181

157

86,74

Slovakya

1.176

1.111

94,47

Slovenya

46

45

97,83

S.Arabistan

81

78

96,30

Tunus

42

7

16,67

474

85

17,93

29

24

82,76

Ukrayna

5.198

5.182

99,69

Y.Zelanda

3.891

3.505

90,07

147

123

83,67

Malezya
Mısır
Norveç
Özbekistan

Türkiye
Türkmenistan

Yunanistan

IUCN’in Kategorileri ve Kriterleri
Kategori Ia-Mutlak Korunan Doğal Rezerv (Mutlak Koruma Alanı):
Bu alanların yönetim amaçları habitatları, ekosistemleri ve türleri mümkün
olduğunca tahrip edilmemiş alanlarda korumak, ekolojik sistemlerin devamlılığını
sağlamak, gen kaynaklarını korumak, yeryüzü özelliklerini korumak, alanlardaki
tahribatı en aza indirmek ve bunun için gerekli planlama çalışmalarını yapmaktır.
Mutlak Koruma Alanlarının oluşturulmasının bir amacı da bu alanların bilimsel
araştırmalar ve biyolojik izleme çalışmaları için ayrılmış olmasıdır. Bunun
gerçekleştirilebilmesi için ise bu alanların mümkün olduğunca yerleşim
yerlerinden ve insan etkisinden uzak alanlar olması gerekmektedir.
Kategori Ib-Yaban Hayatı Alanı (Yabanıl Koruma Alanları): Hemen
hiç değiştirilmemiş tamamen doğal özelliklerini koruyan, içinde yerleşim alanları
olmayan büyük doğal kara veya deniz alanlarıdır. Bu kategorinin daha iyi
anlaşılabilmesi için öncelikle yabanıl teriminin anlamını iyi bir şekilde kavramak
gerekmektedir. Bir alanın yabanıl alan olabilmesi için;
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- Büyük memelilerin, otçulların ve etçillerin yaşamasına olanak sağlayacak
büyüklükte olması gerekmektedir.
- Bu alanların tarım alanı olarak kullanılmamış, otlatılmamış, yerleşim ya da yol
yapmak için değiştirilmemiş ve müdahale görmemiş orman örtüsüne sahip bakir
alanlar olmaları gerekmektedir. Bu alanların müdahale görmemiş su sistemlerine
ve/veya sulak alanlara sahip olması gerekmektedir.
- Bu alanların önemli ekolojik, jeolojik, bilimsel, eğitsel, tarihi özellikleri
barındırmaları gerekmektedir.
Yabanıl alanların yönetilmesindeki temel amaç gelecek nesillere hiç müdahale
görmemiş alanlar bırakabilmek, varsa orada yaşayan toplulukların kendi
geleneksel yaşam biçimlerini sürdürülebilir bir şekilde uzun yıllar boyunca devam
ettirebilmelerini sağlamaktır.
Kategori II-Milli Park: Milli Parklar; ekosistemlerin ekolojik bütünlüğünü
şimdiki ve gelecek kuşaklar için korumak, uygunsuz işgal ve bozulmalardan uzak
tutmak, bilimsel, eğitsel, rekreasyon ve ziyaretçi olanaklarının çevresel ve kültürel
açıdan uyumlu olabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş kara ve deniz
alanlarıdır. Bu alanların yönetim amaçları; alanın ekolojik ve doğal bütünlüğünü
korumak, ziyaretçi akışını kontrol ederek taşıma kapasitesinin üstündeki
kullanımları engellemek, yöre halkının ihtiyaçlarını alana zarar vermeyecek
şekilde ve sürdürülebilir bir biçimde sağlamak ve rekreasyon, turizm faaliyetlerini
düzenlemektir.
Kategori III-Tabiat Anıtı: Nadirlik, estetik veya kültürel öneminden
dolayı benzersiz bir değere sahip doğal alanlardır. Bu alanların yönetim amaçları;
nadir ve benzersiz olan bu yapıtları korumak, bu alanların aşırı kullanımlardan
kaynaklanan zararları engellemek, eğitsel ve bilimsel faydalar için kullanılmasını
sağlamaktır.
Kategori IV-Yönetilen Habitat/Tür Koruma Alanı (Habitat ve Tür
Yönetim Alanı): Özel türlerin ve habitatların korunmasını sağlamak amacıyla
koruma altına alınmış alanlardır. Bu özelliğe sahip olan alanların yönetim
amaçları; türleri ve habitatları uygun ve yerinde müdahalelerle korumaktır. Bu
nedenle bu alanlarda ilgili tür ve habitatın korunması için alana müdahale
edilmesi ve bunun için gerekli planlamaların yapılması mümkündür.
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İnsanoğlunun dünyanın her bir köşesinde doğal alanlara etki yaptığı,
değiştirdiği, dönüştürdüğü düşünülürse habitat ve türlere yönelik koruma
yaklaşımlarının ekosistemlerin devamlılığını sağlamak açısından ne kadar önemli
olduğunu anlayabiliriz. Dünyadaki pek çok koruma kuruluşunun temel amacı
türlerin ve habitatların kendi doğal alan ve sistemleri içinde korunmalarını (insitu) sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda gerekirse iyileştirme ve geri kazanım
çalışmaları yapılabilmekte, alanlar koruma hedefi olan türlerin ihtiyaçları
doğrultusunda düzenlenebilmektedir.
Kategori V-Korumaya Alınmış Peyzaj/Denizel Alan (Kara ve Deniz
Peyzajını Koruma Alanı): Deniz kıyılarındaki kara parçalarında, insanlarla
doğanın karşılıklı etkileşimde bulunduğu, biyolojik açıdan zengin, estetik
güzelliğe sahip alanları hedefleyen bir kategoridir. Bu alanların yönetim amaçları;
kara ve deniz peyzajını korurken insan ve doğa arasında uyum oluşturmak,
alanların doğal yapılarını, geleneksel mimariyi ve geleneksel alan kullanım
yöntemlerini desteklemek, alanlara uygun olmayan kullanım yöntem ve
tekniklerini kaldırmak, yöre halkının doğal yapıya zarar vermeyen ekonomik
faaliyetlerini desteklemek, alanlara uygun rekreasyon ve turizm faaliyetlerini
geliştirmek, alandan elde edilebilecek doğal ürünleri tespit ederek yerel halkın
ekonomik koşullarını yükseltmek, bilimsel ve eğitsel aktiviteleri destekleyerek
yerel halkın bunlardan faydalanmasını sağlamaktır. Koruma-kullanma dengesi
içerisinde yönetilebilecek bu alanlar insan etkinliklerine biraz daha fazla olanak
tanıyan bir statü görünümündedir.
Kategori VI-Yönetilen Doğal Kaynak Koruma Alanı: Doğası
değiştirilmemiş sistemler içeren, içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarını
sürdürülebilir bir biçimde karşılarken, biyolojik çeşitliliğin de korunmasını
sağlayacak şekilde yönetilen alanlardır. Bu alanlar yönetilirken bölgesel ve ulusal
gelişime olacak katkılar da göz önüne alınarak planlamalar yapılmaktadır (Ülgen
ve Zeydanlı, 2008).
Çizelge 2.4’te IUCN’e dahil olan korunan alanların dünya üzerinde
kapladıkları büyüklük ve sayıları verilmektedir (IUCN, 2011).
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Çizelge 2.4. IUCN Kategorilerinin Dünyada Kapladıkları Alan ve Sayıları
(IUCN, 2011)
Kategori

Adet

(%)

Alan (km2)

(%)

Ia

4.731

4,6

1.033.888

5,5

Ib

1.302

1,3

1.015.512

5,4

II

3.881

3,8

4.413.142

23,6

III

19.833

19,4

275.432

1,5

IV

27.641

27,1

3.022.515

16,1

V

6.555

6,4

1.056.008

5,6

VI

4.123

4,0

4.377.091

23,3

Kategori Dışı

34.036

33,4

3.569.820

19

Toplam

102.102 100

18.763.407

100

Çizelge 2.4’te de görüldüğü gibi dünyada sayı olarak en fazla bulunan
IUCN kategorisi; IV (27.641 adet) ve III (19.833 adet) kategorileridir. En fazla
alan kaplayan kategori ise; 4.413.142 km2 ile II kategorisidir. Onu sırasıyla
kategori VI (4.377.091) ve kategori IV (3.022.515 km2) izlemektedir.
Çizelge 2.5’te IUCN’e ait koruma kategorilerinin yönetim amaçları
verilmiştir.
Çizelge 2.5 IUCN Koruma Kategorileri ve Yönetim Amaçları (Ülgen ve
Zeydanlı, 2008)
Yönetim Amaçları

Ia

Ib

II

III

IV

V

VI

Bilimsel araştırma

1

3

2

2

2

2

3

Yabanıl alanları koruma

2

1

2

3

3

-

2

Tür ve genetik çeşitliliği koruma

1

2

1

1

1

2

1

Çevresel hizmetlerin devamlılığını sağlama

2

1

1

-

1

2

1

Spesifik doğal/kültürel özelliklerin korunması

-

-

2

1

3

1

3

Turizm ve rekreasyon

-

2

1

1

3

1

3

Eğitim

-

-

2

2

2

2

3

Doğal ekosistemlerde kaynakların

-

3

3

-

2

2

1

-

-

-

-

-

1

2

sürdürülebilir kullanımı
Kültürel/geleneksel değerlerin devamlılığının
sağlanması, korunması
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1: Öncelikli amaç 2: İkincil amaç 3: Potansiyel kabul edilebilir amaç -: Kabul edilebilir değil

IUCN; korunan alan sınıflandırmalarının yanında küresel olarak tükenme
riskleri yüksek olan türleri sınıflandırmada Kırmızı Liste sınıfları ve ölçütleri
kullanmaktadır. Bu sınıflandırma Şekil 2.2’de verildiği gibidir, (IUCN-Redlist,
2011).

Şekil 2.2 IUCN Kırmızı Liste Sınıfları (IUCN-Redlist, 2011)

Her korunan alan farklı amaçlar için kurulmuş olsa da temelde hepsi doğal
kaynakların

sürdürülebilir

düzeyde

devamlılığını

sağlamayı

hedeflemektedir.

Ekosistemdeki tahripler dikkate alındığında doğa ve çevre korumanın; yararlanma,
kaynak koruma, alan koruma olarak 3 önemli amaca hizmet ettiği görülmektedir. Bu
yönüyle korunan alanlar; su kaynaklarını, ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği koruma ve
yönetme bakımından hayati öneme sahiptir (Korkanç, 2005).

2.1.4 Türkiye’deki durum
Türkiye’de modern doğa koruma çalışmaları 1937 yılında yürürlüğe giren
3116 sayılı Orman Kanunu ile başlamıştır. Cumhuriyet sonrası ilk doğa koruma
yaklaşımı muhafaza ormanları oluşturmak biçiminde olmuş ve orman
ekosistemlerinin işlevleri yoluyla insan faaliyetlerinin ve yerleşimlerinin
korunması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 1950’lere gelindiğinde bu yaklaşım daha
ekolojik bir bakış açısına dönüşmüştür. Değişen bu bakış açısıyla Türkiye’de ilk
kez İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Selahattin İnal’ın 1948
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yılında yayınlanan bir makalesi ile milli park ifadesi gündeme gelmiş, 1956
yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 25. Maddesi ile
uygulamaya girmiştir. 1958 yılında da Yozgat Çamlığı ilk milli park olarak ilan
edilmiştir (Kurdoğlu, 2005; Yücel ve Çolakkadıoğlu, 2011).
1964 yılında da orman yüksek mühendisi Zekai Bayer Orman Genel
Müdürlüğü’nde Milli Parklar Dairesi Başkanlığı’nı kurmuş ve 14 milli park, 164
orman mesire yeri kurulmasını sağlamıştır.
1983 yılında 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu yürürlüğe girmiş ve milli
park kavramı dışında tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı kavramları
da yasal statüye kavuşmuştur
Milli Parklar Kanunu ve Orman Kanunu dışında Türkiye’de koruma ile
ilgili diğer kanunlar; Kara Avcılığı Kanunu, Su Ürünleri Kanunu ve Kültür ve
Tabiat Varlıkları Kanunu’dur. İlgili kanunlar bu çalışmada “Ulusal Statüler”
başlığı altında verilmiştir. Sınır ötesi anlaşmalarla yapılan düzenlemeler ve
koruma çalışmaları ise “Uluslararası Statüler” başlığı altında verilmiştir.
Ülkemizdeki doğal alanlar farklı koruma statüleriyle korunmaktadır. Birkaç
koruma statüsünü bir arada taşıyan alanlar da bulunmaktadır. Bu koruma
statülerinin bir kısmı ulusal mevzuatımıza göre ilan edilirken bir kısmı da
uluslararası sözleşmelere dayanarak oluşturulmuştur. Koruma çalışmaları in-situ
(yerinde) ve ex-situ (yeri dışında/yapay koruma) koruma olmak üzere iki
yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü (DKMPGM) bünyesinde ex-situ koruma çalışmaları olarak “tohum
bahçeleri, gen bankaları ve araştırma ormanları” isimleri altında çeşitli çalışmalar
yürütülmektedir. In-situ koruma; türlerin yaşamlarını sürdürebilmek için doğal
çevreye bağımlı olduklarını bu nedenle kendi ekosistemlerinde korunmaları
gerekliliğini kabul eden bir yaklaşımdır. In-situ koruma alanlarında önlenmesi
mümkün olmayan doğal süreçler sonucu oluşabilecek zararlar türlerin bu alanlar
dışında da korunması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu nedenle ex-situ ve in-situ
koruma çalışmaları birbirini tamamlayıcı süreçler olarak görülmelidir
(DKMPGM, 2010; UBSEP, 2008). Ex-situ koruma bu tez kapsamında olmadığı
için yalnızca isimleri ile yetinilmiştir.
Türkiye’de milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, doğal sit, yaban
hayatı geliştirme sahası, özel çevre koruma bölgesi, uluslar arası önemde sulak
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alanlar gibi farklı statülerde korunan alanlar ilan edilmiştir. Bugüne kadar farklı
amaçlarla ilan edilen yerinde koruma alanlarının toplamı yaklaşık 4,6 milyon ha’a
ulaşmıştır. Bu da ülke yüzölçümünün yaklaşık % 6’sına denk gelmektedir. Ancak
mevcut korunan alanlar step ve deniz ekosistemleri başta olmak üzere ülkemizin
sahip olduğu biyoçeşitlilik bileşenlerini yeterli düzeyde temsil etmemektedir
(UBSEP, 2008).
Türkiye’de yürütülmekte olan yerinde koruma çalışmaları Çizelge 2.6 ile
verilmiştir.
Çizelge 2.6 Türkiye’de Yürütülmekte Olan Yerinde Koruma Çalışmaları
(UBSEP, 2008)
Koruma Statüsü

Adet

Alan (ha)

Milli Park

41

860.657

Tabiatı Koruma Alanı

31

48.069

Tabiat Parkı

41

95.465

Tabiat Anıtı

106

5.608

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

79

1.201.032

Ramsar Alanı

13

179.898

Özel Çevre Koruma Bölgesi

14

1.211.200

Muhafaza Ormanı

57

Gen Koruma Alanları

214

Tohum Meşcereleri

339

Doğal Sit Alanları

1.266

Doğal Varlıklar

2.370

Dünya Mirası

10

Biyosfer Rezervi

1

Gen Koruma ve Yönetim Alanları

Pilot Çalışma

Bolkar, Kazdağı ve Ceylanpınar
Devlet Üretme Çiftliği

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de bulunan koruma statüleri de IUCN
korunan alan statüleri ile bütünüyle örtüşmemektedir. Bu duruma ilişkin
karşılaştırma aşağıda Çizelge 2.7’de verilmiştir: (Ülgen ve Zeydanlı, 2008).
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Çizelge 2.7 IUCN ve Türkiye Koruma Statüleri (Ülgen ve Zeydanlı, 2008).
IUCN Kategorileri

Türkiye’deki Statüler

Kategori Ia

Tabiatı Koruma Alanı

Kategori Ib

Karşılığı yok

Kategori II

Milli Park

Kategori III

Tabiat Anıtı

Kategori IV

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Kategori V

Tabiat Parkı

Kategori VI

Karşılığı yok

A) Ulusal Statüler
Türkiye’de uygulanan yasal
düzenlenmektedir. Bu kanunlar;
1)
2)
3)
4)
5)

koruma

statüleri

çeşitli

kanunlarla

Milli Parklar Kanunu
Kara Avcılığı Kanunu
Orman Kanunu
Su Ürünleri Kanunu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’dur.

NOT: Tez yazım aşamasında iken; Çevre ve Orman Bakanlığı ve Bayındırlık
Bakanlığı’nın adı, görev ve yetkileri değiştirilmiş ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuştur. Yapılan düzenleme ile Milli
Parklar, Tabiat Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Tabiat Varlıkları, Doğal Sitler,
Sulak Alanlar ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin tespit, tescil ve ilanı Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Özel Çevre Kurumu Başkanlığı kapatılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı görev ve yetki sınırlarında bulunan doğal sitler de
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiştir. Bakanlık bünyesinde Kültür ve
Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’na karşılık olarak Tabiat Varlıklarını Koruma
Merkez Komisyonu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları’na karşılık olarak
da Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları kurulmuştur. (ÇŞB, 2011).
Aşağıda yer alan bilgiler bu değişiklik öncesinde uygulanan düzenlemeleri
içermektedir.
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1) Milli Parklar Kanunu: 2873 sayılı 9 Ağustos 1983 tarihli Milli Parklar
Kanunu kapsamındaki koruma statüleri Milli Park (MP), Tabiatı Koruma Alanı
(TKA), Tabiat Anıtı (TA) ve Tabiat Parkı (TP)’dır. Aşağıda bu statülere ilişkin
kısa bilgiler verilmiştir.
Milli Parklar: MP; bilimsel ve estetik bakımdan ulusal ve uluslararası
önemi bulunan; doğal ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm
alanlarına sahip alanlardır. MP alanlarının küçük olması ve çoğunun içinde
yerleşim yerlerinin fazla olması, buna bağlı olarak insan baskısının artması ve
milli parkların çoğunun yönetim planlarının bulunmaması bu alanlarda etkili
koruma yaklaşımlarının geliştirilmesi açısından önemli sorunlardır (Ülgen ve
Zeydanlı, 2008).
Milli Park olarak ayrılacak yerlerin belirlenmesinde dikkate alınan kriterler
12.12.1986 tarihli Milli Parklar Yönetmeliği’nde aşağıdaki şekilde
belirtilmektedir:
 Doğal ve kültürel kaynak değerleri ile rekreasyonel potansiyeli, ulusal
ve uluslararası seviyede özellik ve önem taşımalıdır,
 Kaynak değerleri, gelecek nesillerin miras olarak devralacakları ve
sahip olmaktan gurur duyacakları seviyede önemli olmalıdır,
 Kaynak değerleri tahrip olmamış veya teknik ve idari müdahalelerle
ıslah edilebilir durumda olmalıdır,
 Saha büyüklüğü ve kaynak değerleri yoğunluğu yönünden, özel haller
ve adalar dışında en az 1.000 ha olmalı ve bu alan bütünüyle koruma
ağırlıklı zonlardan meydana gelmelidir. İdari ve turistik amaçlı gelişme
alanları bu asgari saha büyüklüğünün dışındadır (DKMPGM, 2011-a;
Yılmaz, 2004).
Türkiye’deki Milli Parklar’ın bulundukları iller, isimleri, kapladıkları alan
ve ilan edildikleri tarihler Çizelge 2.8’de verilmiştir.
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Çizelge 2.8 Türkiye’deki Milli Parklar (DKMPGM, 2011-b)
No İl

Ad

Tarih

Alan (ha)

1

Yozgat

Yozgat Çamlığı

05/02/1958

331

2

Osmaniye

Karatepe-Aslantaş

29/05/1958

4.143

3

Ankara

Soğuksu

19/02/1959

1.187

4

Bolu

Yedigöller

29/04/1965

1.623

5

Manisa

Spil Dağı

22/04/1968

6.867

6

Isparta

Kızıldağ

09/05/1969

55.106

7

Antalya

Güllük Dağı-Termessos

03/11/1970

6.700

8

Isparta

Kovada Gölü

03/11/1970

6.551

9

Tunceli

Munzur Vadisi

21/12/1971

42.674

10 Çanakkale

Gelibolu Yarımadası (Tarihi)

22/11/1973

33.439

11 Antalya

Köprülü Kanyon

12/12/1973

35.719

12 Kastamonu-Çankırı

Ilgaz Dağı

02/06/1976

1.118

13 Nevşehir

Göreme (Tarihi)

25/11/1986

9.614

14 Trabzon

Altındere Vadisi

09/09/1987

4.468

15 Çorum

Boğazköy-Alacahöyük

21/09/1988

2.600

16 Adıyaman-Malatya

Nemrut Dağı

07/12/1988

14.478

17 Konya

Beyşehir Gölü

11/01/1993

86.855

18 Aydın

Dilek Y.-B.Menderes Deltası

31/03/1994

27.598

19 Balıkesir

Kazdağı

17/04/1994

20.920

20 Antalya

Altınbeşik Mağarası

31/08/1994

1.147

21 Artvin

Hatila Vadisi

31/08/1994

16.944

22 Artvin

Karagöl-Sahara

31/08/1994

3.251

23 Rize

Kaçkar Dağları

31/08/1994

52.970

24 Niğde-Adana-Kayseri

Aladağlar

21/04/1995

55.064

25 Muğla

Marmaris

08/03/1996

29.192

26 Muğla

Saklıkent

06/06/1996

1.643

27 Çanakkale

Troya (Tarihi)

07/11/1996

13.517

28 Denizli

Honaz Dağı

21/04/1998

9.429

29 Afyon-Kütahya-Uşak

Başkomutan (Tarihi)

31/05/2000

40.948

30 Kastamonu-Bartın

Küre Dağları

07/07/2000

37.753

31 Kars-Erzurum

Sarıkamış-Allahuekber Dağları

19/10/2004

22.519

32 Ağrı-Iğdır

Ağrı Dağı

17/11/2004

88.014

33 Edirne

Gala Gölü

05/03/2005

6.087

34 Balıkesir

Kuşcenneti

06/06/2005

17.058
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35 Antalya

Beydağları Sahil

02/09/2005

31.018

36 Kayseri

Sultan Sazlığı

17/03/2006

19.231

37 Bursa

Uludağ

01/04/2006

13.024

38 Şanlıurfa

Tek Tek Dağları

29/05/2007

19.335

39 Kırklareli

İğneada Longoz Ormanları

13/11/2007

3.155

40 Adana

Yumurtalık Lagünü

06/12/2008

16.980

41 Erzurum

Erzurum Nene Hatun (Tarihi)

06/06/2009

387

TOPLAM

860.657

Çizelge 2.8’den de görüldüğü gibi Türkiye’de 1958 yılından 2009 yılına
kadar 41 adet milli park ilan edilmiştir. Bu alanların toplam olarak kapladığı alan
860.657 ha’dır.
Tabiatı Koruma Alanları: Bilimsel çalışmalar ve eğitim açısından önem
taşıyan, nadir, tehlike altında veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemleri ve türleri
içeren alanlardır. Mutlak korunması gereken alanlardır ve yalnızca bilim ve
eğitim amaçları için kullanımlarına olanak tanınmaktadır. TKA oldukça küçük
alanlardır ve etraflarında başka bir koruma ağı bulunmadığı için büyük bir kısmı
koruma fonksiyonu açısından yetersiz kalmaktadır (Ülgen ve Zeydanlı, 2008).
TKA olarak ayrılacak yerlerin sahip olması gereken kriterler Milli Parklar
Yönetmeliği’nde aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

Ulusal ve uluslararası seviyede tipik, emsalsiz, nadir, tehlikeye maruz veya
kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve doğa olaylarının meydana getirdiği
veya gizlediği doğal ve geleneksel arazi kullanım şekillerine ait seçkin örnekleri
içermelidir,

Genellikle hassas ekosistemler veya biyolojik bakımdan önemli farklılıklara
ve genetik kaynaklara sahip olmalıdır,

Bu özellik ve farklılıklar bilim, eğitim ve araştırma veya ilgili kuruluşlar
tarafından tespit edilmiş olmalıdır,

Saha büyüklüğü, kaynak değerlerinin yaşamlarını uzun süreli olarak devam
ettirmelerini sağlayacak yeterli büyüklükte olmalıdır. Saha sınırları, kaynak
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değerlerini çevre etkilerinden korumak üzere yeterli genişlikte bir tampon ilave
edilerek geçirilmelidir,
Devlet mülkiyetinde olmalıdır (DKMPGM, 2011-a; Yılmaz, 2004).



Türkiye’de bulunan TKA’nın bulundukları iller, isimleri, kapladıkları alan
ve ilan edildikleri tarihler Çizelge 2.9’da verilmiştir.
Çizelge 2.9 Türkiye’deki Tabiatı Koruma Alanları (DKMPGM, 2011-b;)
No İl

Ad

Tarih

Alan (ha)

1

Bolu

Sülüklügöl

25/03/1987

803

2

Kırklareli

Kasatura Körfezi

18/04/1987

321

3

Samsun

Hacıosman Ormanı

24/04/1987

131

4

Hatay

Tekkoz-Kengerli Düz

29/05/1987

182

5

Isparta

Kasnak Meşesi

27/07/1987

1.310

6

Burdur

Kargı Köyü Sığla Ormanı

27/07/1987

84

7

Sinop

Sarıkum

30/07/1987

935

8

İstanbul

Beykoz Göknarlık

02/12/1987

47

9

Zonguldak

Kavaklı

23/12/1987

353

10 Zonguldak

Çitdere

29/12/1987

730

11 Bolu

Kökez

30/12/1987

326

12 Kütahya

Vakıf Çamlığı

08/06/1988

690

13 Balıkesir

Kazdağı Göknarı

15/06/1988

254

14 Bolu

Akdoğan ve Rüzgarlar Ebe Çamı

16/08/1988

193

15 Muğla

Sırtlandağı Halep Çamı

17/08/1988

731

16 Bolu

Kale-Bolu Fındığı

10/05/1988

472

17 Kırşehir

Seyfe Gölü

26/08/1990

12.533

18 Antalya

Alacadağ

01/10/1990

423

19 Kütahya

Domaniç-Kaşalıç

05/02/1991

134

20 Antalya

Çığlıkara

05/07/1991

15.579

21 Kahramanmaraş Körçoban

31/12/1993

481

22 Artvin

Çamburnu

31/12/1993

193

23 Antalya

Dibek

31/12/1993

560

24 Hatay

Habibineccar

31/12/1993

119

25 Düzce

Demirciönü

12/04/1994

437

26 Afyon

Dandindere

31/08/1994

260

27 Muğla

Kartal Gölü

23/12/1994

1.343
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28 Konya

Akgöl ( Ereğli Sazlığı )

01/04/1995

6.680

29 Gümüşhane

Örümcek Ormanı

07/01/1998

242

30 Artvin

Camili-Efeler Ormanı

24/03/1998

1.023

31 Artvin

Camili-Gorgit

24/03/1998

500
48.069

TOPLAM

Çizelge 2.9’dan da görüleceği gibi 1987-1998 yılları arasında 31 adet TKA
ilan edilmiştir. Toplam kapladığı alan 48.069 ha’dır.
Tabiat Anıtları: Tabiat olaylarının meydana getirdiği sıra dışı özelliklere
ve bilimsel değerlere sahip alanları içermektedir. TA’nın milli park esasları
dahilinde korunmaları gerekmektedir. Milli Parklar Yönetmeliği, Tabiat Anıtı
olarak ayrılacak yerlerin ve doğal objelerin aşağıda verilmiş olan kriterlere sahip
olması gerektiğini belirtmektedir:

Doğa ve doğa olaylarının meydana getirdiği tek veya nadir olmaları
sebebiyle bilimsel ve estetik yönden ulusal öneme sahip olmalıdır. Bir ve birkaç
jeolojik ve jeomorfolojik formasyon ve bitki türleri gibi eşsiz değerleri
barındırmalıdır,

Özellikle insan faaliyetlerinden çok az zarar görmüş veya hiç zarar
görmemiş olmalıdır,

Saha büyüklüğü milli parklardan küçük fakat koruma yönünden bütünlüğü
sağlayacak yeterlikte olmalıdır,
Devlet mülkiyetinde olmalıdır (DKMPGM, 2011-a; Yılmaz, 2004).



Türkiye’de bulunan Tabiat Anıtları’nın isimleri, bulundukları iller,
kapladıkları alan ve ilan edildikleri tarihler Çizelge 2.10’da verilmiştir.
Çizelge 2.10 Türkiye’deki Tabiat Anıtları (DKMPGM, 2011-b)
No İl

Ad

Tarih

Alan (m2)

1

Düzce

Samandere Şelalesi

19/12/1988

100.000

2

Kütahya

Mızıkçam

12/07/1993

5.000

3

Adana

Bığbığ Orman Sarmaşığı

06/06/1994

154
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4

Ankara

Asarlık Tepeler

22/08/1994

520.000

5

İzmir

Anadolu kestanesi

27/09/1994

2.500

6

Karabük

Eskipazar Türbeçamı

27/09/1994

500

7

Kastamonu

Araç Türbe Çamı

27/09/1994

2.500

8

Konya

Fosil Ardıç

27/09/1994

120

9

Konya

Titrek Kavak

27/09/1994

150

10 Mersin

Kocakatran

27/09/1994

386

11 İzmir

Taşdede Pırnal Meşesi

29/09/1994

1.500

12 Çankırı

Dokuzkardeşler Çamı

29/09/1994

1.500

13 Isparta

Barla sedir Ağacı

29/09/1994

2.500

14 İzmir

Kunduracı Çınarı

29/09/1994

1.500

15 Sinop

Kızılca Elmalı Meşesi

29/09/1994

2.500

16 Mersin

Ana Ardıç

29/09/1994

30

17 Burdur

Çatal Sedir

29/09/1994

2.500

18 Isparta

Söğüt Yaylası Ulu Ardıç

29/09/1994

2.500

19 Adapazarı

Meşe Ağacı

09/11/1994

2.500

20 Sinop

Görkemli Meşe

09/11/1994

2.500

21 İzmir

Teos Menengici

09/11/1994

1.500

22 Yozgat

Ulukavak

09/11/1994

1.500

23 Denizli

Güney Şelalesi

09/11/1994

5.000

24 İstanbul

Subaşı Havuzlar

07/02/1995

2.500

25 Antalya

Kızılağaç Köyü Lübnan Sediri

21/02/1995

2.500

26 Antalya

Kocakatran Lübnan sediri

21/02/1995

2.500

27 Antalya

Şah Ardıç

21/02/1995

2.500

28 Antalya

Koç Sedir

21/02/1995

2.500

29 Muğla

Söğüt Köyü Çınarı

21/02/1995

2.500

30 Muğla

Bayır Servi Ağacı

21/02/1995

1.500

31 Muğla

Bayır Çınarı

21/02/1995

1.500

32 Muğla

Ulumeşe

21/02/1995

1.500

33 İzmir

Ovacık Köyü Anadolu Kestanesi

21/02/1995

2.500

34 Isparta

Çatalçam

21/04/1995

2.500

35 Antalya

Aslan Ardıcı

21/04/1995

2.500

36 Antalya

Karamık Köyü Sediri

21/04/1995

2.500

37 Kastamonu

Beldeğirmeni Köyü Çınarı

21/04/1995

1.500

38 Kastamonu

Oniki Kardeşler

21/04/1995

1.500

39 Kastamonu

Erenler Çamı

21/04/1995

1.500

40 Gümüşhane

Kirani Evliya Ardıcı

26/06/1995

2.500
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41 Gümüşhane

Aliağanın Kavağı

26/06/1995

1.500

42 İzmir

Yarendere Fıstıkçamı

25/07/1995

2.500

43 İzmir

İlk Kurşun Çınarı

25/07/1995

2.500

44 İzmir

Yemişçi Çınarı

25/07/1995

2.500

45 İzmir

Fıstıkçamı

25/07/1995

2.500

46 Muğla

Bitez Yalısı Zeytin Ağacı

09/29/1995

2.500

47 Gümüşhane

Örümcek Ormanı Ladini I

11/10/1995

2.500

48 Gümüşhane

Örümcek Ormanı Ladini II

11/10/1995

2.500

49 Gümüşhane

Örümcek Ormanı Ladini III

11/10/1995

2.500

50 Gümüşhane

Örümcek Ormanı Ladini IV

11/10/1995

2.500

51 Gümüşhane

Örümcek Ormanı Göknarı I

11/10/1995

2.500

52 Gümüşhane

Örümcek Ormanı Göknarı II

11/10/1995

2.500

53 Gümüşhane

Örümcek Ormanı Göknarı III

11/10/1995

2.500

54 Gümüşhane

Örümcek Ormanı Göknarı IV

11/10/1995

2.500

55 İzmir

Kadınlar Kuyusu Koca Menengici

11/10/1995

2.500

56 Konya

Meke Gölü

03/08/1998

2.600.000

57 Ankara

Kabaardıç

23/10/2000

500

58 Eskişehir

Geyikalanı

03/11/2000

105.000

59 Mersin

Mut Yerköprü Şelalesi

03/05/2001

1.750.000

60 Afyonkarahisar

Koruluk Kermes Meşesi I

06/09/2002

1.000

61 Afyonkarahisar

Koruluk Kermes Meşesi II

06/09/2002

1.000

62 Afyonkarahisar

Koruluk Kermes Meşesi III

06/09/2002

1.000

63 Erzincan

Alanın Ardıcı

06/09/2002

1.000

64 Burdur

Kocapınar Toros Sediri

06/09/2002

1.000

65 Artvin

Kamilet Doğu Kayını

06/09/2002

1.000

66 Düzce

Sırıkyayla Göknarı

06/09/2002

1.000

67 Düzce

Paşabükü Dişbudak Ağacı

06/09/2002

1.000

68 Düzce

Kayadibi Prosuk Ağacı

06/9/2002

1.000

69 Burdur

Ballık Köyü Sediri

06/09/2002

1.000

70 Isparta

Kapıderesi Toros Sediri I

06/09/2002

1.000

71 Isparta

Kapıderesi Toros Sediri II

06/09/2002

1.000

72 Isparta

Kapıderesi Toros Sediri III

06/09/2002

1.000

73 Isparta

Küçükkapı Sedir Ağacı

06/09/2002

1.000

74 Isparta

Tota Dağı Anadolu Kestanesi

06/09/2002

1.000

75 Isparta

Yaz Ihlamur Ağacı

06/09/2002

1.000

76 Burdur

Evciler Köyü Sedir Ağacı

06/09/2002

1.000

77 Isparta

Yalnız Ardıç

06/09/2002

1.000
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78 Isparta

Kırıntı Köyü Çınar Ağacı

06/09/2002

1.000

79 Isparta

Kırıntı Köyü Doğu Çınarı

06/09/2002

1.000

80 Isparta

Tota Dağı Ardıç Ağacı

06/09/2002

1.000

81 Artvin

Melodere Doğu Ladini

06/09/2002

1.000

82 Antalya

Koca Sedir Ağacı

13/09/2002

1.000

83 Antalya

Dibek Sedir Ağacı

13/09/2002

1.000

84 Adana

Acıkise Ardıç Ağacı

13/09/2002

1.000

85 Adana

Acıkise Doğu Çınarı

13/09/2002

1.000

86 Adana

Kandildere Ardıç Ağacı

16/10/2002

1.000

87 Konya

Ağılı Ardıç

16/10/2002

600

88 Karaman

Altıkardeşler

16/10/2002

1.000

89 Karaman

Dedeardıç

16/10/2002

1.000

90 Eskişehir

Karageyikli Türk Fındığı

06/05/2003

1.000

91 Eskişehir

Kokulu Ardıç I

06/05/2003

1.000

92 Eskişehir

Kokulu Ardıç III

06/05/2003

1.000

93 Eskişehir

Kokulu Ardıç III

06/05/2003

1.000

94 Eskişehir

Kepez Saçlı Meşesi

06/05/2003

1.000

95 Eskişehir

Piribaba Meşesi

06/05/2003

1.000

96 Eskişehir

Kayı Ardıcı

06/05/2003

1.000

97 Antalya

Gedelma Çınarı

06/05/2003

1.000

98 Hatay

Onat Çınarı

06/05/2003

1.000

99 Eskişehir

Keramet Dutu

06/05/2003

1.000

100 İzmir

Dede Menengici

06/05/2003

1.000

101 Bingöl

Yüzen Adalar

102 Bitlis

Nemrut Kalderası

31/10/2003 47.820.000

103 Çankırı

Türbeçamı

16/07/2006

1.000

104 Adıyaman

Doğanlı Çınarı

27/11/2006

1.000

105 Zonguldak

Gümeli

11/03/2008

2.550.000

106 Sinop

Bazalt Kayalıkları

03/01/2011

100.000

TOPLAM

08/2003

380.000

5.608 ha

Çizelge 2.10’dan da görüldüğü gibi 1988 yılından 2011 yılına kadar 106
adet TA ilan edilmiştir. Bu alanların toplam kapladığı alan 5.608 ha’dır.
Tabiat Parkları: Önemli bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliklerine sahip,
doğal manzara bütünlüğü içinde insanların dinlenme ve eğlenmelerine uygun
doğal alanlar bu statü ile korunmaktadır. Bu statü ile belirlenmiş alanlar doğa
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koruma yaklaşımından çok rekreasyon amacına hizmet etmektedir (Ülgen ve
Zeydanlı, 2008).
Milli Parklar Yönetmeliği’ne göre TP ilan edebilmek için aşağıda belirtilen
kriterlerin bulunması gerekir:
 Ulusal veya bölge seviyesinde üstün doğal fizyocoğrafik yapı, bitki örtüsü
ve yaban hayatı özelliklerine ve manzara güzellikleri ile açık hava
rekreasyonu yönünden farklı ve zengin bir potansiyele sahip olmalıdır,
 Kaynak ve manzara bütünlüğü sağlayacak yeterli bütünlükte olmalıdır,
 Özellikle açık hava rekreasyonu yönünden farklı ve zengin bir potansiyele
sahip olmalıdır,
 Yerel örf ve adetlerin, geleneksel arazi kullanma düzeninin ve kültürel
peyzajların ilgi çeken özelliklerini de ihtiva edebilmelidir,
 Devlet mülkiyetinde olmalıdır (DKMPGM, 2011-a; Yılmaz, 2004).
Türkiye’de bulunan Tabiat Parkları’nın isimleri, bulundukları iller,
kapladıkları alan ve ilan edildikleri tarihler Çizelge 2.11’de verilmiştir.
Çizelge 2.11 Türkiye’deki Tabiat Parkları (DKMPGM, 2011-b)
No İl

Ad

Tarih

Alan (ha)

1

Muğla

Ölüdeniz-Kıdrak

01/12/1983

10.195

2

Çorum

Çorum-Çatak

11/06/1984

379

3

Bolu

Abant Gölü

21/10/1988

1.245

4

Isparta

Yazılı Kanyon

05/09/1989

5.458

5

Trabzon

Uzungöl

03/10/1989

1.642

6

Antalya

Kurşunlu Şelalesi

21/05/1991

559

7

Isparta

Gölcük

05/07/1991

5.888

8

Aydın

Bafa Gölü

08/07/1994

11.842

9

İstanbul

Polonezköy

15/07/1994

2.931

10 Balıkesir

Ayvalık Adaları

21/04/1995

19.624

11 Kocaeli

Ballıkayalar

06/09/1995

1.603

12 Kocaeli

Beşkayalar

27/02/1998

1.144
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13 İstanbul

Türkmenbaşı

07/05/1998

6

14 Konya

Kocakoru Ormanı

07/08/1998

331

15 Gümüşhane

Artabel Gölleri

22/12/1998

5.820

16 Afyon-Denizli

Akdağ

29/06/2000

14.693

17 Artvin

Borçka-Karagöl

14/08/2002

368

18 Isparta

Gelincikdağı

14/12/2005

2.764

19 Antalya

İncekum

08/12/2006

27

20 Tokat

Ballıca Mağarası

23/02/2007

483

21 Antalya

Güver Kanyonu

28/03/2007

4.044

22 Sinop

Hamsilos

24/08/2007

68

23 Ankara

Çamkoru

09/04/2008

215

24 İzmir

Meryemana

22/04/2008

363

25 Manisa

Mesir

22/04/2008

7

26 İzmir

Örnekköy

02/05/2008

199

27 Adıyaman

Gölbaşı Gölleri

12/05/2008

2.080

28 İstanbul

Fatih Ormanı

03/06/2008

149

29 Kahramanmaraş Kapıçam

26/09/2008

179

42 Afyon

26 Agustos

26/06/2009

67

30 Kırıkkale

Karaahmetli

29/06/2009

108

31 Antalya

Mavikent

30/06/2009

43

32 Çorum

Sıklık

08/07/2009

64

33 Ankara

Şahinler

17/07/2009

33

34 Çankırı

Hazım Dağlı

03/08/2009

126

35 Ordu

Ulugöl

08/09/2009

26

36 Malatya

Turgut Özal

01/12/2009

40

37 Yozgat

Davulbaztepe

10/12/2009

73

38 Kırşehir

Aşıkpaşa

08/01/2010

128

16/12/2009

340

39 Kahramanmaraş Yavşan Yaylası
40 Giresun

Ağaçbaşı

10/02/2010

89

41 Trabzon

Sera Gölü

24/04/2010

22

TOPLAM

95.465

Çizelge 2.11’den de görüldüğü gibi 1983-2010 yılları arasında 41 adet TP
ilan edilmiştir. Kapladığı alan 95.465 ha’dır.
Çizelgelerden de anlaşılacağı gibi Türkiye’de Milli Parklar Kanunu’na
göre korunan alan sayısı sırasıyla; 106 TA, 41 MP, 41 TP, 31 TKA olmak üzere
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toplam 219 adettir. Alan olarak kapladıkları büyüklüğe bakıldığında; MP 860.657
ha’lık alan ile birinci sıradadır. İkinci sırayı ise 95.465 ha’lık alan ile TP
almaktadır. TKA 48.069 ha ile üçüncü, TA ise 5.608 ha alan ile dördüncü sırayı
almaktadır. Bu rakamlara göre Milli Parklar Kanunu ile korunan alanların toplamı
1.009.799 ha’dır.
TKA ve TA sadece koruma ve bilimsel amaçla ayrılırken MP ve TP koruma
öncelikli olmak üzere sınırlı kullanım olanaklarının da bulundğu alanlardır. Bu
alanların kullanıma açılması ve alanlardan faydalanmanın düzenlenmesi için
öncelikle planların yapılması gerekmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü tarafından bazı MP ve TP’nda koruma-kullanma dengesinin tesisi için
Uzun Devreli Gelişme Planı (UDGP) veya master planlar hazırlanmaktadır. Bu
planlarda mulak koruma zonu (çekirdek zon), sınırlı kullanım alanları, kontrollü
kullanım alanları belirlenmekte ve bu alanlarda uyulması istenen ve izin verilen
hükümler belirlenmektedir (Özer, 2005).
2) Kara Avcılığı Kanunu: İlk kez 3167 sayı ile 5 Mayıs 1937 tarihinde
yayımlanan ve yirmi yıl önce ilk değişikliği yapılan, 4915 sayı ile 1 Temmuz
2003 tarihinde bir kez daha değiştirilen Kara Avcılığı Kanunu kapsamında
“Yaban Hayatı Koruma Sahaları” ve “Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları” olmak
üzere iki alan koruma statüsü yer almaktadır. Her ikisi de orman rejimine giren
yerlerde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, diğer yerlerde ise Bakanlar Kurulu
tarafından ilan edilmektedir. 2005 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahalarının
statüsü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak değiştirilmiştir (Milenyum
Kalkınma Hedefleri Raporu, 2010).
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban
hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama
ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı
çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları içermektedir.
YHGS; nesilleri tehlikeye giren veya sayıları tehlikeli şekilde azalan av ve
yaban hayvanlarını kendi doğal yaşama ortamlarında, ekosistem özellikleri
bozulmadan gerekli bakım tedbirlerini alarak korumak, üremelerini ve normal
yoğunluğa ulaşmalarını sağlamak amacı ile ayrılan alanlardır. Bir türü korumak
için türün habitatının öncelikle korunması gerekliliği açıktır. Bu sahalar ayrılırken
dikkate alınan kriterler aşağıda belirtildiği gibidir:
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 Saha içinde korumaya alınacak tür veya türler, doğal olarak üreyip
çoğalacak miktarda bulunmalıdır,
 Ayrılacak alan, hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını temin
edebileceği en uygun yaşama şartlarına sahip olmalıdır,
 Bu alanlarda etkili bir koruma sağlanabilmeli, ana yollar ve köy
yollarının az olduğu, yoğun kullanımın olmadığı alanlar seçilmelidir,
 Bu alanların çevresinde korunan türlerin
yayılabileceği uygun yaşama ortamları bulunmalıdır,

çoğaldıktan

sonra

 Koruma ve üretme alanının genişliği, korunacak türün biyolojik
özelliğine ve sayısal durumuna göre tespit edilmelidir. Memeliler için saha
mümkün olduğunca geniş tutulmalıdır,
 Sınırlar tespit edilirken hayvanların mevsimlik göç yerleri, yolları,
kışlak ve yayılım sahaları, yavruladığı ve yavrularını büyüttüğü yerler ve su içtiği
yerlerin de saha içine alınmasına dikkat edilmelidir,
 Koruma sahasının sınırları haritaya kolaylıkla işlenecek tarzda dere,
tepe, sırt gibi doğal hatlardan geçmeli ve anlaşılır olmalıdır (DKMPGM, 2011-a;
Yılmaz, 2004).
Türkiye’de bulunan YHGS’nın isimleri, bulundukları iller, kapladıkları alan
ve ilan edildikleri tarihler Çizelge 2.12’de verilmiştir.
Çizelge 2.12 Türkiye’deki Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (DKMPGM, 2011-b)
No İl

Ad

Tarih

1

Adana

Akyatan Gölü

16/10/2005

15.304

2

Adana

Pozantı Karanfildağ

16/10/2005

31.020

3

Adana

Tuzla Gölü

16/10/2005

3.974

4

Afyon

Sandıklı Akdağ

16/10/2005

14.894

5

Ankara

Beypazarı Kapaklı

16/10/2005

9.471

6

Ankara

Nallıhan Davutoğlan

16/10/2005

451

7

Ankara

Nallıhan Emremsultan

16/10/2005

18.284

8

Ankara

Nallıhan Saçak

16/10/2005

5.268

Alan (ha)
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9

Antalya

Akseki İbradı Üzümdere

16/10/2005

18.462

10

Antalya

Alanya Dimçayı

16/10/2005

52.655

11

Antalya

Cevizli Gidengelmez Dağı

16/10/2005

16.134

12

Antalya

Düzlerçamı

16/10/2005

24.658

13

Antalya

Gündoğmuş

16/10/2005

8.404

14

Antalya

Kaş Kıbrıs Çayı

16/10/2005

3.558

15

Antalya

Sarıkaya

16/10/2005

40.398

16

Antalya

Sivridağ

16/10/2005

8.127

17

Artvin

Yusufeli Çoruh Vadisi

16/10/2005

23.500

18

Bingöl

Kığı Şeytandağları

16/10/2005

25.102

19

Bitlis

Adilcevaz Süphandağı

16/10/2005

31.262

20

Bolu

Göynük Kapıormanı

16/10/2005

21.896

21

Bolu

Yedigöller

16/10/2005

40.125

22

Bursa

Karacabey Karadağı-Ovakorusu

16/10/2005

28.611

23

Çorum

Kargı Koşdağ

16/10/2005

1.962

24

Denizli

Çardak Beylerli Gölü

16/10/2005

919

25

Denizli

Çivril Akdağ

16/10/2005

10.634

26

Düzce

Gölyaka Efteni Gölü

16/10/2005

764

27

Erzurum

Çat

16/10/2005

63.215

28

Erzurum

İspir Vercenik Dağı

16/10/2005

63.130

29

Erzurum

Oltu

16/10/2005

5.298

30

Eskişehir

Mihallıçık Çatacık

16/10/2005

26.654

31

Eskişehir

Sivrihisar Balıkdamı

16/10/2005

1.369

32

Gaziantep

Tahtaköprü Baraj Gölü

16/10/2005

8.049

33

Hatay

Altınözü

16/10/2005

35.811

34

İstanbul

Çatalca Çilingoz

16/10/2005

35.829

35

İstanbul

Sarıyer Feneryolu

16/10/2005

1.451

36

Karabük

Sırçalı Kanyonu

16/10/2005

411

37

Kars

Kuyucuk Gölü

16/10/2005

245

38

Kastamonu

Aydavaz Kartdağı

16/10/2005

11.216

39

Kastamonu

Ilgazdağı

16/10/2005

17.036

40

Kastamonu

Taşköprü Elekdağı

16/10/2005

4.236

41

Kastamonu

Tosya Gavurdağı

16/10/2005

9.262

42

Kayseri

Yahyalı Aladağlar

16/10/2005

7.321

43

Kocaeli

Kandıra Seyrek

16/10/2005

1.019

44

Konya

Bozdağ

16/10/2005

59.297

45

Kütahya

Merkez Altıntaş

16/10/2005

13.679
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46 Kütahya

Tavşanlı Çatak

16/10/2005

2.807

47 Mersin

Mut Kestel Dağı

16/10/2005

4.546

48 Mersin

Tarsus Kadıncık Vadisi

16/10/2005

8.712

49 Muğla

Köyceyiz

16/10/2005

31.483

50 Muğla

Yılanlı Çakmak

16/10/2005

1.509

51 Niğde

Çamardı Demirkazık

16/10/2005

18.674

52 Osmaniye

Zorkun Yaylası

16/10/2005

3.869

53 Rize

Çamlıhemşin Kaçkar

16/10/2005

4.320

54 Samsun

Bafra Kızılırmak Deltası

16/10/2005

5.174

55 Samsun

Terme Gölardı Simenlik Gölü

16/10/2005

3.355

56 Sinop

Bozburun

16/10/2005

1.054

57 Ardahan

Posof

05/10/2006

59.589

58 Bolu

Abant

05/10/2006

1.931

59 Burdur

Burdur Gölü

05/10/2006

26.229

60 Burdur

Karakaş Gölü

05/10/2006

4.022

61 Adana

Maraş Hançerderesi

05/10/2006

7.894

62 Afyon

Dinar Karakuyu Gölü

05/10/2006

1.374

63 Gümüşhane

Şiran Kuluca

05/10/2006

5.264

64 Hatay

İskenderun-Arsuz

05/10/2006

26.077

65 İzmir

Selçuk Gebekirse Gölü

05/10/2006

5.453

66 İzmir

Bayındır-Ovacık

05/10/2006

5.819

67 Karabük

Yenice

05/10/2006

26.775

68 Kars

Sarıkamış Kağızman

05/10/2006

20.280

69 Balıkesir-Kütahya

Akdağ

05/10/2006

3.560

70 Bartın

Ulus-Sökü

05/10/2006

6.374

71 Adana

Seyhan Baraj Gölü

05/10/2006

11.436

72 Kütahya

Merkez-Türkmenbaba

05/10/2006

11.888

73 Mersin

Çamlıyayla-Cehennemderesi

05/10/2006

27.385

74 Mersin

Hisardağ ve Gedikdağı

05/10/2006

4.189

75 Mersin

Tarsus-Hopur Topaşır

05/10/2006

5.984

76 Sakarya

Kaynarca-Acarlar Gölü

05/10/2006

2.752

77 Şanlıurfa

Kızılkuyu

05/10/2006

20.504

78 Tokat

Kaz Gölü

05/10/2006

1.216

79 Zonguldak

Yeşilöz

05/10/2006

9.168

TOPLAM

1.201.032
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Çizelge 2.12’den de görüldüğü gibi Türkiye’de 79 adet YHGS
bulunmaktadır. Toplam kapladığı alan 1.201.032 ha’dır.
3) Orman Kanunu: Ağustos 1956’da kabul edilen Orman Kanunu
kapsamında doğanın yerinde korunmasına (in-situ) katkıda bulunan dört koruma
statüsü vardır. Bu koruma statülerinin ana amacı doğanın korunması değil, orman
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımıdır. Bu statüler; muhafaza ormanları, gen
koruma ormanları, tohum meşcereleri ve orman içi dinlenme yerleri ve gen
koruma ve yönetim alanlarıdır.
Muhafaza Ormanları: Arazi kayması ve yağmurlarla yıkanma gibi
tehlikelere maruz yerlerde bulunan şose yol ve demiryollarını toz ve kum
fırtınalarına karşı muhafaza eden, nehir yataklarının dolmasının önüne geçen veya
ulusal savunma için korunması zorunlu görülen devlet ormanlarını, maki veya
fundalarla örtülü yerleri içerebilir. Devamlı olarak tahrip edilmiş veya yangın
görmüş devlet ormanları da istihsal ormanı haline gelinceye kadar muhafaza
ormanı statüsüne sahip olabilmektedir (DKMPGM, 2011-a; 2011; Yılmaz, 2004).
Gen Koruma Ormanları: Bir türün genetik çeşitliliğinin doğal ortamında
(in-situ) korunması amacıyla seçilen ve yönetilen doğal meşcerelerdir. Gen
koruma ormanları ile doğada var olan genetik zenginliğin korunması ve gelecek
kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır (DKMPGM, 2011-a; UBSEP, 2008).
Bu ormanlar doğal yapısı bozulmamış, iyi bakım görmüş ve çeşitli yaş
sınıflarını bünyesinde barındıran ormanlar arasından seçilmekte olup orman
ürünlerine yönelik Üretim Ormanları gibi işletip doğal gençleştirme ile
yenilenen ormanlardır. Ülkemizde şimdiye kadar 28 türde 214 gen koruma
ormanı seçilmiştir (DKMPGM, 2011-a; Yılmaz, 2004, UBSEP, 2008).
Tohum Meşcereleri: Mevcut koşullar altında istenilen karakterler
bakımından üstün özelliklere sahip ağaçların bulunduğu, belirli bir coğrafi
bölgede yer alan ve tohum üretimi için özel bir yönetim ve işletmeye tabi tutulan
meşcerelerdir. Tohum meşcereleri ile kaliteli ve kaynağı belli tohum elde etmek
amaçlanmaktadır. Ülkemizde şimdiye kadar seçilen tohum meşcereleri 27 türde
339 adettir (DKMPGM, 2011-a; UBSEP, 2008).
Orman İçi Dinlenme Yerleri: Toplumun çeşitli spor ve dinlenme
ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla oluşturulan
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sahalardır. Bunlar A, B ve C tipi olmak üzere üçe ayrılır. A tipi; yüksek kaynak
değerleri ve ziyaretçi potansiyeline sahip, çadır, karavan ve bungalov gibi
geceleme tesisleri olan ve aynı zamanda günübirlik kullanım imkanı sağlayabilen
sahalardır. B tipi; kent merkezlerinin yakın çevresinde, yüksek ziyaretçi
potansiyeline sahip ve günübirlik kullanım imkanı olan sahalardır. C tipi; kaynak
değeri ve ziyaretçi potansiyeli oldukça sınırlı, genelde mahalli ihtiyaçları
karşılamak için oluşturulan ve günübirlik piknik imkanı veren sahalardır
(DKMPGM, 2011-a; Yılmaz, 2004).
Gen Koruma Yönetim Alanları: Dünya Bankası tarafından yönetilen
GEF’nun dünyada ilk kez Türkiye’de desteklediği bir proje olarak 1993 yılında
başlatılan “Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Projesi” ile küresel boyutta
önemli olan kültür bitkilerinin yabani akrabaları ve orman ağacı türlerindeki
genetik çeşitliliğin yerinde korunması amaçlanmıştır. Bu proje ile seçilen pilot
bölgelerde (Kazdağı, Ceylanpınar ve Bolkar dağları) belirlenen hedef tür genetik
çeşitliliğinin korunması yanında, yerinde korumanın sadece tek tür düzeyinde
değil, çok tür düzeyinde ve evrimsel gelişmelere de olanak verecek boyut ve
bütünlükte yeni bir kavram ve sistem olarak Gen Koruma ve Yönetim Alanları
(GEKYA) belirlenmeye başlanmıştır. GEKYA, hedef türlerde genetik çeşitliliğin
ve evrimin sürekliliğini sağlamak üzere belirlenen, bu amaçla korunan ve
yönetilen doğal ve yarı doğal alanlardır. Bu alanlarda yüksek derecede ve zengin
çeşitlilik gösteren, yok olma tehlikesi altında bulunan veya ekonomik bakımdan
önemli olan bitki türlerinin populasyonları içi ve arasındaki evrimin sürekliliği
sağlanmaktadır. Bu alanların belirlenmesinde mümkün olduğu kadar yüksek gen
çeşitliliğini yakalayabilmek için seçilecek populasyonların kendi içerisinde
yüksek oranda genetik çeşitliliğe sahip aynı zamanda diğer populasyonların her
birinden genetik olarak farklılaşmış olmaları istenmektedir (Yılmaz, 2004).
4) Su Ürünleri Kanunu: 23 Mart 1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri
Kanunu uyarınca tanımlanan Su Ürünleri İstihsal Sahaları da alan koruma statüleri
arasında sayılabilir. Su ürünleri istihsal sahaları; su ürünlerini istihsale elverişli,
içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen su
alanlarıdır. Bu çerçevede, ülkemizin tüm kıyı ve iç sularının su ürünleri istihsal
sahası olduğu varsayılmaktadır.
5) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu: Kültürel
varlıklarımızın yanı sıra doğal varlıklarımızın da yerinde korunması amacıyla ilk
olarak 1973’de çıkarılan “Eski Eserler Kanunu”nda yer alan “tabii (doğal) sit”
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kavramıyla çalışmalar başlatılmıştır. 2863 sayı ile 21 Temmuz 1983 tarihinde
yayımlanarak 3386 sayı ve 17 Haziran 1987 tarihinde birtakım değişlikler yapılan
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (KTVKK) ile de sit tanımın yanı
sıra kültür varlıkları ve tabiat varlıkları tanımları getirilmiş ve bu hususlarda
düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda su kuşlarının yaşama ortamı olarak
uluslararası önemde sulak alanlar doğal sit statüsü altında korunmaya
alınmaktadır. Ülkemizin doğal ve kültürel değerlerinin bozulmadan korunarak
gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla KTVKK kapsamında Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen doğal sit alanları Koruma
Bölge Kurulları tarafından tescil edilerek korumaya alınır. Korunması gerekli
kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve restorasyonu ile ile ilgili ilke kararları
Kültür ve Turizm Müsteşarı Başkanlığı’nda ilgili Bakanlıkların üst düzey
yetkilileri ile oluşturulmuş olan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu tarafından alınır (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu’nun 28.06.1988 gün ve 24 Sayılı Kararıyla “ I. ve II. Derece Doğal Sit”
tanımlarıyla korumaya yönelik koşullar; 06.10.1989 gün ve 101 Sayılı Kararıyla
“III. Derece Doğal Sit” tanım ve kullanım koşulları getirilmiştir. Bunlar içinde,
genetik kaynakların yerinde korunması yaklaşımıyla en bağdaşık olanı, I. Derece
Sit alanlarıdır. Yüksek Kurul’un 28.06.l988 gün ve 25 sayılı kararıyla da “anıt
ağaç”
tanımı
getirilmiştir
ve
“anıt
ağaçlar”ın
tescili
işlemleri
gerçekleştirilmektedir. Tescilli anıt ağaç sayısı yaklaşık 600’dür) (UBSEP, 2008).
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda geçen tanımlar şunlardır:
Sit: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü
olup yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari vb. özelliklerini yansıtan
kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti
yapılmış doğal özellikleri ile korunması gereken alanlardır. Sitler; kentsel sit,
arkeolojik sit, kentsel arkeolojik sit, tarihi sit ve doğal sit alanları olarak
ayrılmıştır.
Kentsel Sit: Kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açısından

gösterdikleri fiziksel özellikleri ve bu özellikleri ile oluşan çevrenin dönemin
sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel yapılanmasını, yaşam biçimini yansıtarak bir
arada bulunduran ve bu açılardan doku bütünlüğü gösteren alanlardır (Örnek;
Trabzon-Akçaabat, Karabük-Safranbolu).
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Tarihi Sit: Milli Tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi

olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır.
Arkeolojik Sit: İnsanlığın var oluşundan günümüze kadar ulaşan eski
uygarlıkların yeraltında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları
devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür
varlıklarının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır (Örnek; İzmir-Bergama, Çorum
Hattuşaş, Aydın-Aphrodisias).
- I. Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında
aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin
verilmez, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir, bilimsel
amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaz.
- II. Derece Arkeolojik Sit: Korunması gereken, ancak koruma ve
kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek, korumaya yönelik
bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.
- III. Derece Arkeolojik Sit: Koruma kullanma kararları doğrultusunda
yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır.
Kentsel Arkeolojik Sit: Arkeolojik sitlerle 2863 sayılı yasanın 6.
maddesinde tanımlanan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarını içeren ve
aynı yasa maddesi gereği korunması gerekli kentsel dokuların birlikte bulunduğu
alanlardır.
Doğal Sit: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender
bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer
üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır (DenizliPamukkale, Antalya-Kurşunlu ve Düden Şelaleleri).
- I.Derece Doğal Sit: Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan,
ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu
yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel
çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır.
- II.Derece Doğal Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında
kamu yararı göz önüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır.
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- III.Derece Doğal Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi
yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut
kullanımına da açılabilecek alanlardır (KTB-a, 2011).
Türkiye genelinde sit türleri ve sayıları Çizelge 2.13 ve Şekil 2.3’te
verilmiştir.
Çizelge 2.13 Türkiye Genelinde Sit Türleri ve Sayıları (KTB-b, 2011)
Sit Türleri

Adet

Arkeolojik Sit

9.272

Doğal Sit

1.266

Kentsel Sit

239

Tarihi Sit

150

Kentsel Arkeolojik Sit
Diğer Sitler (Üst üste sitler)
TOPLAM

31
419
11.377

Şekil 2.3 Türkiye Genelinde Sit Türleri ve Sayıları (KTB-b, 2011)

Kültür Varlıkları: Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve
güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal
yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde,
yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır (Diyarbakır Ulu
Camii, Sivas Gök Medrese).
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Tabiat Varlıkları: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait
olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması
gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerlerdir. Tabiat varlığı
tanımına mağaralar, kaya sığınakları, özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları da
dahildir. Çizelge 2.14 ve Şekil 2.4’te Türkiye’de bulunan Tescilli Taşınmaz
Kültür ve Tabiat Varlıkları’nın isim ve sayıları verilmiştir.
Çizelge 2.14 Türkiye’de Bulunan Tescilli Taşınmaz Kültür ve Tabiat
Varlıkları (KTB-c, 2011)
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları

Adet

Sivil Mimarlık Örneği

58.752

Dinsel Yapılar

8.224

Kültürel Yapılar

9.058

İdari Yapılar

2.326

Askeri Yapılar

1.014

Endüstriyel ve Ticari Yapılar

3.185

Mezarlıklar

2.999

Şehitlikler

223

Anıt ve Abideler

265

Doğal Varlıklar

6.457

Kalıntılar

1.839

Korunmaya Alınan Sokaklar

46

TOPLAM

94.388

Şekil 2.4 Türkiye’deki Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Sayısı (KTB-c, 2011)
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Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu’nun anıt ağaçların tanımını içeren 666 No’lu ilke kararına göre
anıt ağaçlar aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanmaktadır:
Anıt Ağaç: Doğal yapısı, ölçüleri ve diğer özellikleri bakımından anıtsal
nitelikler kazanmış bulunan ağaçlardır. Tarihi olaylarla bağlantısı olanlar, güzellik
açısından plastik değerde bir görünüme sahip olan veya doğal görünümünden
önemli ölçüde sapma göstererek dikkat çekici biçimler kazanmış ağaçlar (çatal,
şamdan, kıvrık, yatay vb.), doğal hayat tarzı bakımından benzerlerinden farklı
gelişme özellikleri gösteren, aynı gövde veya kök üzerinde iki veya daha fazla
türün bir arada yaşaması gibi farklı kaynaşma ve yaşama örneklerine sahip
ağaçlar, endemik ve nesli tükenmeye maruz yerli ağaç türleri (Porsuk, Finike
ardıcı, Halep çamı, kasnak meşesi, şimşir, huş, Toros göknarı, Kazdağı göknarı,
sığla, andız gibi...), kent dokusunu tamamlayan, kent imajına etkisi olan grup, dizi
veya tek ağaçlar anıt ağaç olarak belirlenmektedir (Orman Genel Müdürlüğü,
2011; KTB-d, 2011). ABD’de pek çok dev sekoya (Sequoiadendron giganteum),
AB ülkelerinde dev meşe ağaçları (Quercus robur), bataklık servisi (Taxodium
distichum), kayın (Fagus sylvatica), kestane (Castanea sativa) ağaçları anıt ağaç
olarak tescillenmiştir, (Monumental Trees, 2011).
Yukarıda da bildirildiği gibi koruma çalışmaları Türkiye’de Milli Parklar
Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu, Orman Kanunu, Su Ürünleri Kanunu, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi çeşitli kanunlarla yürütülmektedir.
Ancak günümüzde kanun çıkarmanın korumak için yeterli olmadığı açıkça
görülmektedir. Bu konuda yeterli bilincin bu güne kadar oluşmamış olması
“korunan alanlar” açısından en büyük engel olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle sitler konusunda kararların mahkemelik oluşu, gerek arazi sahipleri
gerekse yatırımcılar tarafından sitlere verilen derecelerin düşürülmesi konusunda
yapılan başvurular dikkat çekici düzeydedir. Sitlerle ilgili bir diğer sıkıntı da sit
kararları verilirken gerekli incelemelerin yeteri düzeyde yapılmayışı
/yapılamayışıdır. Gerek uzman yetersizliği gerekse de teknik yetersizlikler bir
alanın sit ilan edilişinde bir takım sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.

B) Uluslararası Statüler
Dünya Kültürel ve Doğal Miras Alanları: Kültürel ve doğal mirasın bir
parçasının veya tamamının bozulmasının tüm dünya milletlerinin mirasının zarar
görmesi anlamına geleceği düşüncesiyle 16 Kasım 1972 tarihinde UNESCO
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tarafından Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
imzalanmıştır. Bu sözleşmeye ülkemiz 14 Nisan 1982 tarihinde taraf olmuştur. Bu
sözleşme kapsamında tanımı yapılan anıtlar, yapı toplulukları ve diğer alanlar
kültürel miras olarak kabul edilmiştir. Bu sözleşme altında korunan alanlar
“Dünya Kültürel ve Doğal Miras Alanı” olarak tanımlanmaktadır. Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliği de
bu sözleşmenin devamı olarak 1989 yılında çıkarılmıştır (TC Resmi Gazete,
1989).
Türkiye’de bulunan Dünya Miras Alanları Çizelge 2.15’te verilmiştir.
Çizelge 2.15 Türkiye’de Bulunan Dünya Miras Alanları (KTB, 2012)
No

İli

Adı

Kategori

Tarih

1

İstanbul

İstanbul’un Tarihi Alanları

Kültürel

1985

2

Sivas

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

Kültürel

1985

3

Nevşehir

Göreme MP ve Kapadokya

Doğal/Kültürel

1985

4

Çorum

Hattuşaş (Boğazköy)

Kültürel

1986

5

Adıyaman

Nemrut Dağı-Kahta

Kültürel

1987

6

Antalya-Muğla

Xanthos-Letoon

Kültürel

1988

7

Denizli

Pamukkale-Hierapolis

Doğal/Kültürel

1988

8

Karabük

Safranbolu

Kültürel

1994

9

Çanakkale

Truva Antik Kenti

Kültürel

1998

10

Edirne

Selimiye Camii ve Külliyesi

Kültürel

2011

Özel Çevre Koruma Bölgesi: Akdeniz’deki doğal alanların ve bölgedeki
kültürel mirasın yok olmaması için deniz alanlarının ve çevrelerinin Özel Koruma
Alanları olarak korunmasını öngören Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması
Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) çerçevesinde 16 Şubat 1976’da Barselona’da
Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol imzalanmıştır. Bu amaçla
Türkiye 7 Ekim 1988 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı’yla protokolü
onaylamıştır. Bu protokol çerçevesinde belirlenen alanlar “Özel Çevre Koruma
Bölgesi (ÖÇKB)” olarak tanımlanmaktadır ve Türkiye’de bu statü Özel Çevre
Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) kurulmasına Dair 383 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile yasallaşmıştır. Türkiye’nin de taraf olduğu Barselona
Sözleşmesi ve eki protokollerinin uygulanması amacıyla 1975 yılından bu yana
bütün Akdeniz ülkeleri ve Avrupa Topluluğu tarafından Akdeniz Eylem Planı
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(AEP) adı altında ortak bir çalışma sürdürülmektedir. Akdeniz’in karşı karşıya
bulunduğu çevresel baskı ve tehditlerin tespiti ve giderilme yollarını disiplinler
arası ve sektörler arası boyutta ve bütüncül bir şekilde ele almak ve bölgesel
düzeyde bir işbirliğini başlatmak amacıyla kabul edilen AEP 1992 yılında Rio
Zirvesi’nden sonra ortaya çıkan gelişmeler ışığında 1995 yılında Barselona’da bir
araya gelen akit taraflar tarafından revize edilmiştir. Böylece AEP sadece deniz
kirliliğini önleme boyutunu içeren bir belge olmaktan çıkarak Akdeniz’de
sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir araç haline gelmiştir (ÖÇKKB, 2010;
Yılmaz, 2004).
ÖÇKB; özelliklerinin gelecek nesillere ulaştırılmasını ve doğal
kaynaklarının korunarak kullanılmasını sağlamak amacıyla tarihi, doğal, kültürel
vb. değerler açısından bütünlük gösteren ve gerek ülke gerekse dünya ölçeğinde
ekolojik önemi olan alanlar olarak tanımlanmaktadır. ÖÇKB tahsis kriterleri ise
aşağıda verildiği gibi ifade edilmektedir:
 Türkiye ve dünya ölçeğinde nadir biyolojik, ekolojik ve jeomorfolojik
özellikleri olan alanlar,


Kara ve su ekosistemi bir bütünlük ve devamlılık gösteren alanlar,

 Endemik bitki ve hayvan, kuş balık gibi canlı tür ve çeşitleri
bakımından doğal biyolojik çeşitliliğe sahip olan alanlar,
 Tarihi, arkeolojik ve kültür zenginliği bulunan, önemli bir muharebeye
sahne olmuş, arkeolojik değer taşıyan kutsal yerler, tarihi mezarlıklar gibi
kültür zenginliğini yansıtan alanlar,
 Yangın, mekanize kaynak işletilmesi gibi değişik baskılarla ekosistemi
fazla değişikliğe uğramamış veya biyolojik zenginlikleri kaybolmamış olan
alanlar,
 Madencilik ve sanayi gibi dış faktörlerin baskısından uzak kalmış ve
bu nedenle korunması gereken alanlar,
 Gelişmiş yerleşme bölgeleri dışında kalan, ekolojik değerleri esas alan
ve turizm açısından korunması ve geliştirilmesi gereken alanlar,
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 İhtiva ettiği biyolojik ve ekolojik özelliklerin bozulmadan kalmasına
ve devamlılığını sağlayacak, çevresindeki diğer tarım ve endüstriyel
faaliyetlerin kirletici tesirlerinden fazla etkilenmeyecek gerek mekan,
gerekse sektörel ilişkiler itibarı ile bütünlük taşıyacak büyüklükteki alanlar,
 Nesli tehlikedeki bitki ve hayvanların avcılık bakımından da
korunmasına ve geliştirilmesine uygun olan alanlar,
 Yerleşme ve gelişme alanlarının düzensiz ve aşırı yapılaşmaya karşı
korunması gereken alanlar.
Türkiye’de bulunan ÖÇKB’nin isimleri, bulundukları iller, kapladıkları alan
ve ilan edildikleri tarihler Çizelge 2.16’da verilmiştir.
Çizelge 2.16 Türkiye’de Bulunan Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKKB, 2010)
No

İl

ÖÇKB

Tarih

Alan (ha) (ort.)

01

Muğla

Köyceğiz-Dalyan

12.06.1988

46.000

02

Muğla

Fethiye ve Göcek

12.06.1988

77.000

03

Muğla

Gökova

12.06.1988

58.000

04

Antalya-Muğla

Patara

18.01.1990

19.000

05

Antalya

Kaş-Kekova

18.01.1990

23.000

06

Mersin

Göksu Deltası

18.01.1990

23.000

07

Denizli

Pamukkale

22.10.1990

4.300

08

Ankara

Gölbaşı

22.10.1990

27.000

09

Aksaray

Ihlara

22.10.1990

55.000

10

İzmir

Foça

22.10.1990

2.700

11

Muğla

Datça-Bozburun

22.10.1990

144.000

12

Antalya

Belek

22.10.1990

11.000

13

Ankara-Konya-Aksaray

Tuz Gölü

14.09.2000

627.000

14

Trabzon

Uzungöl

07.01.2004

15.000

TOPLAM (ort.)

1.000.000

Ramsar Alanları: Sulak alanların korunması ve geliştirilmesi amacıyla
1975 yılında İran’ın Ramsar kentinde kısa adı Ramsar Sözleşmesi olan
“Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme” imzalanmıştır.
Sözleşmeye 145 ülke taraftır. Ramsar Sözleşmesi Türkiye’de 3895 sayılı kanunla
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onaylanarak 17 Mayıs 1994 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe
girmiştir.
Bugüne kadar sulak alanlarla ilgili pek çok tanımlama yapılmış olmasına
rağmen uluslararası düzeyde kabul göreni Ramsar Sözleşmesi’nce getirilen
tanımdır. Bu tanıma göre; alçak gelgitte derinliği altı metreyi aşmayan deniz suyu
alanlarını da kapsamak üzere doğal ya da yapay, sürekli ya da geçici, durgun ya
da akar, tatlı, acı ya da tuzlu bütün sular ile bataklık, sazlık, ıslak çayır ve
turbalıklardır. Sulak alanlar yeryüzünün en zengin ve en üretken ekosistemlerini
oluşturmaktadır. Bu alanlar yöre insanına ve ülke geneline geniş yelpazede hizmet
veren, oldukça kompleks doğal sistemlerdir ve yeryüzündeki başka hiçbir
ekosistemle karşılaştırılmayacak ölçüde işlev ve değerlere sahiptir. Önemli kuş
göç yollarından ikisinin Türkiye üzerinden geçmesi sulak alanlarımızı diğer
ülkelerin sulak alanlarından önemli kılmaktadır. Ramsar Sözleşmesi sulak
alanların bulunduğu bölgenin su rejimini düzenlemesi, karakteristik bitki ve
hayvan topluluklarına özellikle su kuşlarına barınma olanağı sağlaması,
ekonomik, bilimsel, kültürel ve rekreasyonel olarak büyük bir kaynak teşkil
etmesi, kaybedilmeleri halinde bir daha geri kazanılmasının mümkün olmaması
nedeniyle sulak alanların kaybına neden olabilecek hareketleri önlemek, ayrıca su
kuşlarının mevsimsel göçleri sırasında sınırlar aşması nedeniyle uluslararası bir
kaynak olduğunu tanıyarak sulak alanların ve onlara bağımlı bitki ve hayvan
topluluklarının korunmasını ileri görüşlü ulusal politikalarla koordineli
uluslararası faaliyetlerle birleştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış bir
sözleşmedir. Türkiye bu sözleşme ile listeye dahil ettirdiği sulak alanlar başta
olmak üzere sınırları dahilindeki tüm sulak alanları korumayı, geliştirmeyi ve
akılcı kullanmayı taahhüt etmiştir.
Türkiye’nin 1994 yılında taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi’nin
uygulanmasına yönelik olarak Türkiye’deki sulak alanların korunması,
geliştirilmesi ve bu konuda görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyon esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Sulak Alanları
Koruma Yönetmeliği” (SAKY) 30 Ocak 2002 tarih ve 24656 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 17 Mayıs 2005 tarihinde revize
edilmiştir. Yönetmelik; sulak alanlardaki genel koruma ve kullanma esasları,
koruma bölgelerinin tespit edilmesi ve bu bölgelerde yapılacak uygulamalar,
yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması, yeni Ramsar Alanları’nın ilan
süreci ile Ramsar Ulusal ve Yerel Komisyonları’nın kurulması ve çalışma
esaslarını belirten konular hakkında hükümler getirmektedir. Türkiye’de tüm
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sulak alanlar bu yönetmelik hükümlerine tabi olup bu alanlarda yapılacak her
türlü uygulamanın yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir. SAKY ile sulak
alanlarla ilgili konuların görüşülerek karara bağlandığı, koruma bölgelerinin ve
yönetim planlarının onaylandığı ve uygulamalarının takip edildiği ulusal ve
uluslararası gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması konusunda
çalışmaların yapıldığı Ulusal Sulak Alan Komisyonu (USAK) kurulmuş ve
çalışmalarını sürdürmektedir. Yine aynı yönetmelikle yönetim planı
hazırlanan/hazırlanmakta olan uluslararası öneme sahip sulak alanların bulunduğu
illerde ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımı ile yürütülmesi amacıyla “Yerel
Sulak Alan Komisyonu” kurulması öngörülmüştür. SAKY’nde bir sulak alan
ekosistemi için; mutlak koruma bölgesi, sulak alan bölgesi, ekolojik etkilenme
bölgesi, tampon bölge olmak üzere 4 farklı koruma bölgesi tanımlanmış, bu
bölgelere ilişkin uygulama esasları ve izin verilen ve verilmeyen faaliyetler
belirlenmiştir.
Ramsar Sözleşmesi 8. Taraflar Konferansı’nda 2003-2008 Ramsar Sulak
Alan Stratejisi (SAS) kabul edilmiş ve taraf ülkelerden ulusal SAS’ni
hazırlamaları istenmiştir. Türkiye; 12 konu başlığı ile ilgili 19 amaca ulaşmak için
70 faaliyeti içeren Ulusal Sulak Alan Stratejisi’ni (USAS) hazırlamış ve
USAK’nda kabul edilmiştir. Sulak alanlarla ilgili yapılmakta olan tüm çalışmalar
USAS’ne hizmet etmektedir.
Bugüne kadar Türkiye genelinde 1.300.000 ha sulak alan; habitat kurutma,
ıslah, sulama, baraj gibi projelerle tahrip edilmiştir. Ancak bugüne kadar yapılan
kurutmalar neticesinde elde edilen arazilerden istenilen verim alınamamış,
tuzlanma ve rüzgar erozyonu gibi nedenlerle toprak verimsizleşmiştir. Yörenin su
rejiminin bozulmasının yanı sıra iklimsel değişiklikler olmuş, birçok canlı türünün
neslinin tehlikeye düşmesi hatta neslinin tükenmesi gibi telafisi mümkün
olmayacak şekilde ekolojik denge bozulmuştur (Ceran, 2005; Karadeniz, 2007).
Türkiye’de bulunan uluslararası öneme sahip sulak alanların isimleri,
bulundukları iller ve kapladıkları alan Çizelge 2.17’de verilmiştir.
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Çizelge 2.17 Türkiye’nin Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanları (DKMPGM,
2011-b)
İl

Ad

1

Mersin

Göksu Deltası

x

15.000

2

Balıkesir

Manyas Kuş Gölü

x

20.400

3

Burdur

Burdur Gölü

x

24.800

4

Kırşehir

Seyfe Gölü

x

10.700

5

Kayseri

Sultan Sazlığı

x

17.200

6

Bursa

Uluabat Gölü

x

19.900

7

Adana

Akyatan Gölü

x

14.700

8

İzmir

Gediz Deltası

x

14.900

9

Samsun

Kızılırmak Deltası

x

21.700

10

Adana

Kesik Gölü

1.500

11

Adana

Ağyatan Gölü

2.200

12

Adana

Karagöl ve Çinili göl

13

Adana

Tuzla Gölü

14

Adana

Yumurtalık Lagünü

15

Adıyaman

Gölbaşı Gölleri

7.000

16

Afyon

Karamık Sazlıkları

4.500

17

Afyon

Eber Gölü

6.400

18

Afyon, Burdur

Karakuyu Sazlıkları

1.581

19

Afyon Denizli

Acıgöl

20

Ağrı

Balık Gölü

3.400

21

Van

Çiçekli Gölü

1.736

22

Ağrı

Doğubeyazıt Sazlıkları

8.750

23

Ağrı

Sarısu Ovası Sulak Alanları

4.800

24

Aksaray-Ankara-Konya

Tuz Gölü

25

Ankara

Çöl Gölü ve Çalıkdüzü

1.500

26

Ankara

Mogan Gölü

1.500

27

Antalya

Aksu Deltası

16.500

28

Antalya

Avlan Gölü

29

Antalya

Olukköprü Kaynakları

20.000

30

Antalya

Patara Kıyı Ekosistemi

11.910

31

Ardahan

Aktaş Gölü

1.400

32

Ardahan

Çıldır Gölü

14.000

33

Ardahan

Putka Gölü

2.500

No

Ramsar

Alan (ha)

500
2.800
x

19.853

21.000

240.000

850
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34

Aydın

Büyükmenderes Deltası

35

Aydın-Muğla

Bafa Gölü

12.281

36

Balıkesir

Ayvalık kıyı ekosistemi

25.810

37

Bingöl

Yüzenada Sulak Alanı

38

Bitlis

Batmış Gölü

3.400

39

Bitlis

Nemrut Gölü

4.500

40

Bitlis

Sodalı Göl

4.387

41

Bitlis

Nazik Gölü

4.000

42

Bolu

Abant Gölü

1.200

43

Bolu

Yeniçağa Gölü

1.492

44

Burdur

Çorak Gölü

1.150

45

Burdur

Gölhisar Gölü

46

Burdur

Karataş Gölü

1.190

47

Burdur

Salda gölü

4.370

48

Burdur

Yarışlı Gölü

1.400

49

Bursa

İznik Gölü

50

Bursa

Kocaçay Deltası

4.200

51

Çanakkale

Gökçeada Dalyanı

6.883

52

Çanakkale

Saroz Körfezi

1.000

53

Denizli

Işıklı Gölü

7.300

54

Denizli

Pamukkale

2.000

55

Edirne

Meriç Deltası

7.000

56

Elazığ

Hazar Gölü

9.200

57

Erzincan

Ekşisu Sazlıkları

2.371

58

Erzincan

Gölova Gölü

5

59

Erzurum

Tortum Gölü

350

60

Eskişehir

Balıkdamı Gölü

61

Hakkari

Yüksekova Sazlıkları

24.900

62

Iğdır

Aras ve karasu Taşkınları

65.130

63

Isparta

Gölcük Gölü

6.684

64

Isparta

Kovada Gölü

2.534

65

Isparta

Eğirdir Gölü

47.250

66

Isparta Konya

Beyşehir Gölü

73.000

67

İstanbul

Büyükçekmece Gölü

2.850

68

İstanbul

Küçükçekmece Gölü

1.500

69

İstanbul-Kırklareli

Terkos Gölü

5.850

70

İzmir

Alaçatı Kıyı Ekosistemi

9.800

2

600

29.830

1.470

55.740
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71

İzmir

Gölcük Gölü

72

İzmir

Küçükmenderes Deltası

73

Karaman

Gökdere

74

Kars

Aygır Gölü

75

Kars

Çalı Gölü

76

Kars

Kuyucuk Gölü

77

Kayseri

Hörmetçi Sazlığı

9.590

78

Kayseri

Palas Gölü

2.720

79

Kayseri

Kapuzbaşı Kaynakları

80

Kayseri

Zamantı Nehri

81

Kırklareli

İğneada Longozu

82

Kırklareli

Dupnisa mağarası

83

Konya

Akşehir Gölü

25.500

84

Konya

Bolluk Gölü

3.800

85

Konya

Çavuşçu Gölü

1.500

86

Konya

Çıralı Obruğu

100

87

Konya

Kızören Obruğu

88

Konya

Konya Acıgöl

400

89

Konya

Kozanlı Gökgöl

650

90

Konya

Kulu Gölü

91

Konya

Meke Maarı

92

Konya

Meyil Obruğu

20

93

Konya

Samsam Gölü

830

94

Konya

Tersakan Gölü

11.000

95

Konya

Uyuz Gölü

96

Konya-Karaman-Niğde

Ereğli Sazlıkları

5.000

97

Manisa

Marmara Gölü

6.800

98

Muğla

Dalaman Sulak Alanları

28.400

99

Muğla

Gölköy

14.870

100 Muğla

Dalyan Sulak Alan Ekosistemi

20.000

101 Muğla

Girdev Gölü

102 Muğla

Güllük Deltası

2.500

103 Muğla

Köyceğiz Gölü

8.000

104 Muğla

Metruk Tuzlası

2.000

105 Muş

Akdoğan Gölü

2.000

106 Muş

Bulanık Ovası Sulak Alanları

8.000

107 Muş

Haçlı Gölü

2.500

432
1.500
10.400
2.941
18.670
416

3.000

x

127

1.800
x

202

15

900

69

108 Muş

İron Sazlığı

109 Rize

Fırtına Deresi

Akarsu

110 Rize

Karadere

Akarsu

111 Sakarya

Sakarya Deltası

112 Sakarya-Kocaeli

Sapanca Gölü

113 Samsun

Yeşilırmak Deltası

114 Sinop

Sarıkum Gölü

115 Sivas

Hafik Gölü

116 Sivas

Tödürge Gölü

117 Sivas

Ulas Gölleri

118 Şırnak

Cizre Sulak Alanları

119 Van

Bendimahi Deltası

120 Van

Çaldıran Ovası Sulak Alanları

121 Van

Çelebibağı Sazlıkları

122 Van

Çimenova gölleri

9.580

123 Van

Dönemeç Deltası

300

124 Van

Edremit Sazlıkları

1.300

125 Van

Erçek Gölü

9.520

126 Tokat

Kaz Gölü

200

127 Van

Turna Gölü

700

128 Van-Bitlis

Van Gölü

129 Amasya

Yedikır Barajı

593

130 Ankara

Hirfanlı Barajı

26.300

131 Ankara

Sarıyar Barajı

8400

132 Elazığ

Güney Keban Barajı

133 Malatya

Karakaya Barajı

134 Şanlıurfa

Atatürk Baraj Gölü

81.700

135 Şanlıurfa-Gaziantep

Karkamış Taşkın Ovası

10.470

TOPLAM
TOPLAM Ramsar

16.090

33.270
4.700
30.000
785
1.500
750
12.820
7.000
370
2.000
990

366.715

100.000
9.148

1.919.893
179.898

Çizelge 2.13’te de görüldüğü gibi Ramsar Sözleşmesi ölçütlerine göre
Türkiye’de Uluslararası öneme sahip sulak alan sayısı 135’tir. Sözleşmenin
1994’te yürürlüğe girmesi ile Göksu Deltası, Manyas Kuş Gölü, Burdur Gölü,
Seyfe Gölü, Sultan Sazlığı Türkiye’nin ilk Ramsar Alanları olmuştur. 1998
yılında Kızılırmak Deltası, Uluabat Gölü, Akyatan Gölü, Gediz Deltası Ramsar
Listesine dahil edilmiştir. USAK 12 Ekim 2004 tarihinde 20 alanın
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(Afyon/Denizli-Acıgöl, 21.000 ha; Afyon-Akşehir ve Eber Gölleri, 25.000 ha;
Bitlis-Arin Gölü, 4.387 ha; Aydın/Muğla-Bafa Gölü, 12.281 ha; Muş-bulanık
Ovası, 8.000 ha; Aydın-B.Menderes Deltası, 9.800; Konya/Karaman/Niğde-Ereğli
Sazlıkları, 37.000 ha; Kırklareli-İğneada Longozu, 3.000 ha; Bursa-Kocaçay
Deltası, 4.200 ha; Konya-Kozanlı gökgöl, 650 ha; Muğla-Dalaman Sulak
Alanları, 28.400 ha; Konya-Kulu Gölü, 1.800 ha; Manisa-Marmara Gölü, 6.800;
Bitlis-Nemrut Gölü, 4.500 ha; Sinop-Sarıkum, 785 ha; Sivas-Tödürge Gölü, 750
ha; Isparta/Konya-Beyşehir Gölü, 73.000 ha) daha Ramsar sözleşmesi kapsamına
alınmasına karar vermiştir. Bu alanlardan Yumurtalık Lagünü ve Meke Maarı’nın
2005’te Kızören Obruğu’nun ise 2006 yılında Ramsar Alanı ilan edilmesiyle
Türkiye’nin Ramsar Alanı sayısı 12’ye yükselmiştir (Karadeniz, 2007).
Bir alanın Ramsar Alanı olabilmesi için aşağıdaki kriterlere sahip olması
gerekmektedir (4 ve 6. Taraflar Konferansında ilk olarak konulan kriterler, 7 ve 9.
Taraflar Konferansında yenilenmiştir). Kriterler Sözleşmenin 2.1 maddesi Ramsar
Alanlarının belirlenmesine rehberlik etmektedir.
Grup A Kriteri: Temsilci, az bulunan veya benzersiz olan sulak alan
türleri.
1.Kriter: Eğer bir sulak alan bulunduğu biyocoğrafik bölgede temsilci, az
bulunan veya benzersiz bir “doğala yakın” veya “doğal bir sulak alan” örneği ise
Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan olmalıdır.
Grup B Kriteri: Biyolojik çeşitliliğin korunması için önemli olan sulak
alanlar.
Türler ve ekolojik ilişkiler ile ilişkili kriterler:
1.Kriter: Eğer bir sulak alan; hassas, nesli tehlike altında olan veya olmaya
yakın türleri içeriyor veya ekolojik ilişkileri destekliyorsa Uluslararası Öneme
Sahip Sulak Alan olmalıdır.
2.Kriter: Eğer bir sulak alan; belirli bir biyocoğrafik bölgedeki biyolojik
çeşitliliğin sürdürülebilmesi açısından önemli olan bitki ve/veya hayvan türlerini
destekliyorsa Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan olmalıdır.
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3.Kriter: Eğer bir sulak alan; hayat döngülerinin kritik safhalarındaki bitki
ve/veya hayvan türlerini destekliyorsa veya elverişsiz koşullarda onlara barınak
oluşturuyorsa Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan olmalıdır.
Su kuşları için özel kriterler:
1.Kriter: Eğer bir sulak alan düzenli olarak 20.000 veya daha fazla su
kuşunu destekliyorsa Uluslararası Öneme Sahip Sulakalan olmalıdır.
2.Kriter: Eğer bir sulak alan; düzenli olarak bir su kuşu türü veya alt
türlerinin popülasyonlarının bireysel olarak %1’ini destekliyorsa Uluslararası
Öneme Sahip Sulak Alan olmalıdır.
Balıklar için özel kriterler:
1.Kriter: Eğer bir sulak alan kayda değer oranlarda yerli balık alt türleri,
türleri veya aileleri, küresel biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunmak sureti ile sulak
alan yararları ve/veya değerlerini temsil eden popülasyonlar ve/veya etkileşimler
gösteren türleri, tarihi yaşamsal döngüleri destekliyorsa Uluslararası Öneme Sahip
Sulak Alan olmalıdır.
2.Kriter: Eğer bir sulak alan; balıklar için önemli bir besin kaynağı, yumurta
dökme alanı, üreme yeri ve /veya göç yolu üzerinde olan bir alansa Uluslararası
Öneme Sahip Sulak Alan olmalıdır.
Diğer türler için özel kriterler:
1.Kriter: Eğer bir sulak alan; sulak alana bağımlı kuş harici hayvan tür veya
alt türlerinden bir tanesinin popülasyonlarının bireysel olarak %1’ini düzenli
olarak destekliyorsa Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan olmalıdır (Çevre ve
Orman Bakanlığı, 2011).
Biyosfer Rezerv Alanları: UNESCO’nun hükümetlerarası programlarından
birisi “İnsan ve Biyosfer” (MaB-Man and the Biosphere) programıdır. MaB
Programı insan ile doğal kaynakların kullanımı arasında kalıcı, dengeli ve
sürdürülebilir ilişkilerin kurulması amacı ile ilk defa 1970 yılında UNESCO
tarafından uygulamaya konulmuştur. Programın temel uygulanma biçimini üye
ülkelerde biyosfer rezervlerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla
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ülkemizde 1999 yılında kurulan MaB İhtisas Komitesi UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu’nun MaB Programı kapsamında yürüttüğü çalışmalara teknik ve
akademik açıdan yardımcı olmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı önderliğinde
2005 yılında “Artvin Camili Biyosfer Rezervi” Türkiye’nin ilk Biyosfer Rezerv
Alanı olarak ilan edilmiştir (Eken vd., 2006).
Zümrüt Ağı Alanları: Yabani bitki ve hayvanların ve bunların yaşama
ortamlarının korunması amacıyla Haziran 1982 tarihinde Avrupa’nın Yaban
Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi)
imzalanmıştır. AB üyesi devletlerin önderliğinde hazırlanan ve AB’ye üye olmak
isteyen diğer devletlerce de onaylanan bu sözleşme kesin olarak korunması
gereken bitki ve hayvan türlerini, korunan hayvan türlerini, yasaklanan av
yöntemleri ile ilgili listeleri içermektedir. Bu sözleşmeye 45 ülke taraftır. Türkiye
bu sözleşmeye 9 Ocak 1984 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile taraf olmuştur.
Türkiye, sözleşmenin Ek Liste-1’deki bitki türleri ve Ek Liste-2’deki hayvan
türlerini, onların doğal yaşam alanlarıyla birlikte korumak amacıyla gerekli
kanuni ve yönetsel önlemleri almakla yükümlüdür (Doğa Koruma Merkezi,
2010). Bern Sözleşmesi; doğal alanların korunmasına yönelik Türkiye’deki en
önemli uluslararası yasal düzenlemedir (Özhatay vd., 2005).
Sözleşmeye taraf olanlar ülkelerinde “Zümrüt Ağı Alanları” (ASCI-Areas
for Special Conservation Interest) ilan edebilmektedir. Ülkemizde bu statü için ön
çalışmalar yapılmaktadır ve bu kapsamda 10 alan Zümrüt Ağı Alanı (Akyatan
Lagünü, Göksu Deltası, Gediz Deltası, Sultan Sazlığı, Tuz Gölü ve Çevresi, Ilgaz
Dağları Milli Parkı, Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı, Elmalı Sedir Ormanları,
Manyas Gölü, Kızılliman Bölgesi, Uluabat Gölü) olarak tanımlanmıştır (BÇS,
2011).
Zümrüt Ağı Alanları, Avrupa Konseyi Tür ve Habitat Yönetmeliği
gereğince oluşturulması gereken Natura 2000 Ağı ile aynı ilkeleri temel
almaktadır (ÖBA, 2011).
Bu ağa dahil edilebilecek alanların sözleşme ekinde yer alan türleri
barındırması istenmekte ve endemik türlerin yaşama ortamları özellikle ele
alınmaktadır.
Natura 2000 Alanları: Avrupa’nın biyolojik çeşitliliğini korumak amacıyla
AB 1992 tarihli direktifi ile doğanın idari sınırlara göre hareket etmediği, bu
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nedenle de bütün Avrupa’yı kapsayan, bütüncül bir koruma yaklaşımının
gözetilmesi gerekliliği düşüncesi sonucu Natura 2000 ismi ile “Avrupa Korunan
Alanlar Ağı” kurulması öngörülmüştür. Natura 2000 alanlarının oluşturulması
temelde iki direktifin uygulanması ile olmaktadır: AB Kuşları Koruma
Yönetmeliği ve AB Habitatları ve Türleri Koruma Yönetmeliği (Kuş Direktifi ve
Habitat Direktifi). Kuş direktifine göre SPA’lar (Special Protected Areas) ve
Habitat Direktifine göre SAC’ler (Special Areas of Conservation) seçilmektedir.
Bu yönetmelik uyarınca AB’ye üye olan her ülke toprakları üzerindeki hayvanlar,
bitkiler ve habitatlar açısından uluslararası öneme sahip alanları koruma altına
almakla yükümlüdür. Türkiye AB üyesi olmamasına rağmen AB ile bütünleşme
sürecinde bu yönetmelikler ulusal mevzuatımızla uyumlulaştırılması gereken bir
belge olarak ortaya çıkmıştır (DD, 2010). Natura 2000 olarak ilan edilmiş bir
alanda insan ve doğa arasındaki ilişki; çiftçilik, balıkçılık, ormancılık, vb.
etkinlikler devam edebilir (Eken ve Yalçın, 2006; Eken vd., 2006).
Türkiye’de de SAC kavramının karşılığı olarak “Önemli Doğa Alanları
(ÖDA) (Key Biodiversity Areas)” belirlenmiştir. ÖDA’lar Conservation
International, BirdLife International ve PlantLife tarafından geliştirilen bilimsel
kriterlere göre uluslararası öneme sahip olduğu kanıtlanmış alanlardır. Alanların
Türkiye’de belirlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar İngiliz Kraliyet Kuşları
Koruma Derneği’nin (Royal Society for the Protection of Birds) desteğiyle
BirdLife International ve Doğa Derneği tarafından sürdürülmektedir. ÖDA’lar
uluslararası öneme sahip olduğu kanıtlanmış alanlardır ve alan korumaya ihtiyaç
duyan türlerin dağılım ve nüfuslarını esas alan standart, küresel ölçekte
uygulanabilir ve eşik değerlerine bağlı bilimsel kriterler vasıtasıyla seçilir. Bu
kriterler alan koruma önceliklerini ortaya çıkarırken iki önemli noktaya vurgu
yapmaktadır; hassaslık ve benzersizlik. Hassaslık kriterini sağlayan ÖDA’lar,
nesli tehlike altında olan canlı türlerinin önemli popülasyonlarını barındıran
alanlardır. Benzersizlik kriteri ise dar yayılışlı türler, yoğunlaşan türler ve biyoma
özgü türler için önem taşıyan alanları belirlemek için kullanılır.
Türkiye’de bulunan ÖDA’ların coğrafi bölgelere göre dağılımı Şekil 2.5 ile
verilmiştir. Grafik incelendiğinde; en fazla ÖDA’ya sahip olan bölgelerin Akdeniz
ve D.Anadolu Bölgesi olduğu görülmektedir. En az ÖDA içeren coğrafi bölge ise;
D.Karadeniz Bölgesi’dir.
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Şekil 2.5 Türkiye’de Bulunan ÖDA’ların Coğrafi Bölgelere göre Dağılımı (Eken vd., 2006)

Türkiye’de Bulunan ÖDA ve ÖKA’ların dağılımı Şekil 2.6’da verildiği
gibidir.
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Şekil 2.6 Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları ve Önemli Kuş Alanları Haritası (DD, 2010-a).
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Önemli Kuş Alanı (ÖKA), doğadaki kuş türlerinin nesillerini
sürdürebilmeleri için özel önem taşıyan coğrafyaları tanımlar. ÖKA kavramının
geliştirilmiş olmasının temel nedeni, yeryüzündeki doğal coğrafyaların büyük bir
hızla insan kullanımına açılması karşısında kuş türlerini güvence altına
alabilmektir. ÖKA’ların en güçlü yanı, uluslararası ölçekte önemli olan alanları
işaret etmeleridir. Alanları belirleme sürecinde ölçülebilir ve somut kriterlerin
kullanılması ise, ÖKA fikrini güçlendiren diğer bir noktadır. Bunların yanında,
dünyanın pek çok yerindeki araştırmalar ÖKA’ların sadece kuşlar için değil, aynı
zamanda diğer canlı türleri için de yaşamsal bir öneme sahip olduğunu
göstermektedir. Başka bir deyişle, bir ülkede etkin bir ÖKA ağının oluşturulması,
o ülkedeki pek çok canlı türünün yaşama hakkını güvence altına almak anlamına
gelmektedir. Türkiye’deki Önemli Kuş Alanlarının % 46’sının hiçbir koruma
statüsü yoktur. Uluslararası öneme sahip bu alanların diğer bir % 46’lık dilimi ise
doğal sit statüsüyle korunuyor ve bunların % 25’lik bir kısmının doğal sitten
başka hiçbir koruma statüsü yoktur. Yani, doğal sitin yaptırımları gevşetildiği
takdirde ÖKA’nın en az % 25’i tehlike altına girecek. Oysa bu alanlar, aday ülke
olduğumuz Avrupa Birliği’nin yasal kriterlerine göre Natura 2000 Alanı statüsü
ile korunması gereken doğal coğrafyalar arasında yer alıyor (Yeşil Atlas Dergisi,
2003).
Natura 2000 Ağı, Bern Sözleşmesi altında oluşturulan Zümrüt Ağı
Alanlarına katkıda bulunmaktadır. Her AB Üyesi Ülke, Habitat Direktifi ve Kuş
Direktifinde listelenen doğal ortamlar ve türlerini içeren en iyi yaban hayatı
alanlarının bir listesini oluşturmak zorundadır. Bu liste, daha sonra Avrupa
Komisyonuna sunulur, Avrupa ölçeğindeki değerlendirme ve seçme sürecinden
sonra liste, Natura 2000 sitesinde yer alır.
Belirtilen bu statülerin dışında korunan alan statüsü içermemekle birlikte
doğanın korunmasını sağlamaya yönelik Türkiye’nin de taraf olduğu birtakım
uluslararası sözleşmeler bulunmaktadır. Bunlar aşağıda verildiği gibidir:
Uluslararası Sözleşmeler
1) BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi: Biyoçeşitlilik Sözleşmesi
(BÇS)’nin metni; dünyadaki sanayileşme, şehirleşme gibi biyolojik çeşitlilik
üzerindeki baskıları artıran süreçlerin hızlanması ile birlikte doğan ihtiyaç üzerine
1987 yılında UNEP tarafından başlatılan ve dört yıl süren bir çalışma sonunda
oluşturulmuştur. 1992 yılında Rio de Jenerio’da yapılan BM Çevre ve Kalkınma
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Zirvesi’nde biyoçeşitliliğin azalmasının önemli bir sorun olduğu ve bu azalmanın
uluslararası çaba sarf edilmeden önlenemeyeceği kabul edilmiştir. BÇS’nde
biyolojik çeşitlilik şu şekilde tanımlanmaktadır: Biyolojik çeşitlilik; yaşayan
organizmaların, o organizmaların yaşadıkları ekolojik ortamların (karasal, denizel
ve sucul) ve organizma ve ortamların desteklediği ekolojik süreçlerin çeşitliliğidir.
Biyoçeşitliliğin çeşitli seviyeleri vardır ve bu seviyeler genetik materyalden
türlerin içinde barındırdığı cansız çevreyi de içeren ekosistemlere kadar uzanır.
Genleri türler takip eder ve daha üst seviyelerde türler, birbirleri ve çevreleriyle
olan ilişkileri ile ekosistemleri meydana getirir. Bir başka deyişle biyolojik
çeşitlilik; genetik, tür, ekosistem çeşitliliği ve ekolojik süreçler gibi öğelerden
meydana gelir. Bir alan tür sayısı açısından önemli değilse buranın biyolojik
çeşitlilik açısından fakir olduğunu söylemek doğru değildir. Tür seviyesi biyolojik
çeşitliliğin dört seviyesinden sadece biridir. Bu nedenle diğer seviyeleri de göz
önünde bulundurmak gerekir (UBSEP, 2008).
2) BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi: BM Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesi (BMÇMS), 1992 yılında düzenlenen Rio Dünya Zirvesi’nde
benimsenen ve 1994 yılında yürürlüğe giren en önemli uluslararası
sözleşmelerden birisidir. Sözleşmenin amacı, özellikle Afrika’da olmak üzere
ciddi kuraklık ve/veya çölleşmeden etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya
katkıda bulunmak için, uygulanan aktif eylemler vasıtasıyla çölleşme ile mücadele
etmek ve kuraklığın etkilerini azaltmaktır. Bu bağlamda sözleşme amacına
ulaşılması için, çölleşmeden etkilenen alanlarda arazi rehabilitasyonu ve
verimliliğini artırarak sürdürülebilir yönetimin sağlanmasının, özellikle toplum
düzeylerindeki hayat şartlarının iyileştirilmesinin gerekli olduğu önemle
vurgulanmaktadır. BMÇMS’ne 1998 tarihi itibariyle resmen taraf olan Türkiye
çölleşmeden etkilenen ülke olarak yer almaktadır (UÇMSEP, 2005).
3) BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi: BM İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) iklim değişikliği sorununa karşı küresel tepkinin
temelini oluşturmak üzere 1992’deki BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda
kabul edilmiştir. Sözleşme 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 194 Tarafı
bulunan Sözleşme, neredeyse evrensel bir katılıma ulaşmıştır. Madde 2,
Sözleşme’nin nihai amacını “Sözleşme’nin ilgili hükümlerine göre, atmosferdeki
sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi
önleyecek bir düzeyde tutmayı başarmak” olarak tanımlamıştır. Sözleşme, iklim
sisteminin bütünlüğü başta endüstri ve diğer sektörlerden kaynaklı karbondioksit
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ve öteki sera gazı salımlarından etkilenebilecek, ortak bir varlık olduğunu kabul
etmektedir.
Türkiye 5386 Sayılı BM İDÇS’ne yönelik Kyoto Protokolü’ne 2004 yılında
taraf olmuştur. Ancak 1997 yılında Kyoto imzalandığında Türkiye İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafı olmadığı için Kyoto Protokolü
Ek-B listesi kapsamında Türkiye için henüz herhangi bir sayısallaştırılmış salım
sınırlandırma veya azaltma yükümlülüğü bulunmamaktadır (ÇOB, 2011).
4) Avrupa Peyzaj Sözleşmesi: İtalya’nın Floransa kentinde 20 Ekim 2000
tarihinde imzalanan ve 01 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Peyzaj
Sözleşmesi’ne (APS) 17 ülke taraftır. Türkiye 10.06.2003 tarihinde imzalamıştır.
Bu sözleşme bugüne kadar bir koruma hedefi olarak çok fazla ön plana çıkmamış
olan peyzajın bir değer olarak ele alınmasını hedeflemektedir. Bu sözleşmeye
taraf olan ülkeler peyzajın; kültürel, ekolojik, çevresel ve sosyal ihtiyaç
alanlarında, halk ilgisinin oluşumunda önemli role sahip olduğunu, ekonomik
faaliyetler için uygun kaynak oluşturduğunu ve korunmasının, yönetiminin ve
planlamasının iş imkanı yaratılmasına katkı sağlayabileceğini kabul ederler. Bu
sözleşme kapsamında tarım, ormancılık, endüstri, maden üretim teknikleri,
bölgesel planlama, şehir planlaması, taşımacılık, altyapı çalışmaları, turizm,
rekreasyondaki ve daha genel bir seviyede dünya ekonomisindeki değişimlerin
peyzajların bozulmasına sebep olduğu vurgulanmaktadır. Bu sözleşme ile ulusal
peyzaj politikaları için yasal prensiplerin hazırlanması ve uluslararası bir işbirliği
platformu oluşturulmasına çalışılmaktadır. Son 100 yıl içerisinde biyolojik
çeşitliliğin yok olması öyle hızlanmıştır ki yok oluş bu şekilde devam ettiği
takdirde dünyadaki türlerin yarısının elli sene içerisinde yok olacağı var
sayılmaktadır. Nisan 2002’de BÇS’nin tarafları 2010’a kadar biyolojik çeşitliliğin
yok olma hızının küresel, bölgesel ve ulusal seviyelerde durdurulmasına katkıda
bulunacaklarını taahhüt etmişlerdir. Bu sayede de hem yeryüzündeki yaşamın
korunmasına hem de sözleşmenin diğer bir temel hedefi olan yoksulluğun
önlenmesine katkı konulması hedeflenmektedir.
5) BM Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES): Nesli tehlike altında olan
yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretini izlemek ve gerektiğinde
sınırlamak amacıyla 03 Mart 1973’te ABD’nin Washington kentinde “Nesli
Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin
Sözleşme (CITES)” imzalanmıştır. 1975’te yürürlüğe giren sözleşmeye 167 ülke

79

taraftır ve Türkiye’de de 22 Aralık 1996’da yürürlüğe girmiştir. Nesli tehlike
altındaki 33.000 den fazla türe ilişkin listeler sözleşme eklerinde verilmiştir.
Ülkemizce sözleşmenin ulusal uygulama yönetmeliği hazırlanarak uygulamaya
konmuştur (Yücel, 2009).
Uluslararası anlaşmalar iç hukukun bir parçasıdır ve ayrıca bir düzenleme
yapılmaksızın kendiliğinden uygulanabilir. Anlaşmaların Anayasa’ya aykırı
olduğu ileri sürülemez; Anayasa’ya aykırı olsalar bile uygulanırlar. Anlaşmalar;
ulusal hukuk kurallarından üstündür ve öncelikle ve özellikle uygulanması
gereklidir (Kalelioğlu ve Özkan, 2000).

2.2 Konuya İlişkin Önceki Çalışmalar
2.2.1

Araştırma alanına ilişkin çalışmalar

İzmir İli Yamanlar Dağı ve çevresinin flora ve vejetasyonunu belirlemek
amacıyla yapılan çalışmada 5 ayrı bitki birliği saptanmıştır. Bunlar; 700-1.100
m’lerde Onopordetum illyrici ve ona bağlı alt birlikler, Sarcopoterium spinosum
birliği ve Asphodelus microcarpus alt birliği-frigana vejetasyonu, 100 ile 700-800
m’lerde Quercus coccifera birliği-maki vejetasyonu, 100 ile 850-900 m’lerde
Pinus brutia, 900 m’den sonra Pinus nigra subsp. pallasiana olarak bildirilmiştir.
Ayrıca Karagöl’de kamış-bataklık (Phragmites australis), Salix alba, Pinus nigra
sbsp. Pallasiana; İkizgöl’de Ceratophyllum submersum, Phragmites australis,
Juncus effucus, Salix alba, Pinus brutia’nın varlığı bildirilmiştir. Bunlara ek
olarak da Pteridophyta ve Spermatophyta divizyonlarına ait 87 familyadan toplam
725 takson saptanmış olduğu belirtilmiştir (Gemici, 1981).
Çalışmada 7 coğrafi bölgeye göre gruplandırılmış 122 Önemli Bitki Alanı
(ÖBA)’nın botanik, coğrafi, jeolojik özellikleri tanıtılmakta, doğa koruma
açısından tehlike durumlarına dikkat çekilmektedir. ÖBA’ların toplam büyüklüğü
yaklaşık 11.091.726 ha (110.917 km2) olup Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık
sekizde birine (% 13) denk gelmektedir. Bu çalışmalar; ÖBA’ların çok sayıda
tehdit ile karşı karşıya olduklarını göstermiştir. 25 grupta ele alınan tehditler;
tarım alanlarının genişletilmesi, yoğun ağaçlandırma ve şehirleşme gibi geniş
ölçekli olanlardan doğadan aşırı bitki toplama ve Türkiye’ye yabancı türlerin
yayılması gibi çok daha az bilinenlere kadar büyük bir değişkenlik
göstermektedir. ÖBA’ların birkaçı dışında hemen hepsi sözü edilen tehditler
nedeniyle baskı altındadır. Bu tehditler karşısında alanların karşı karşıya olduğu
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tehlike ve doğa korumada öncelik durumlarını vurgulamak amacıyla “zarar
görebilir”, “acil” ve “çok acil” olmak üzere sınıflandırılmıştır. Çalışmada İzmir İli
sınırları içerisinde olan Alaçatı-Zeytineli Kıyıları, Nif Dağı ve Bozdağ Önemli
Bitki Alanı olarak bildirilmiştir (Özhatay vd., 2005).
Yapılan çalışmada İzmir Kuş Cenneti ve çevresi 15 sulak alan ekosistemine
ayrılmış ve bu ekosistemlerin işlevleri üzerindeki baskılar ortaya konmaya
çalışılmıştır. Gediz Deltası’nın kıyı sulak alan sistemi olarak işlevlerini yerine
getiriyor olmasına karşın yerleşmeler başta olmak üzere kültürel kullanımların
baskısı altında olduğu belirtilmiştir (Küçükerbaş vd., 2005).
İzmir ili Buca ilçesinde yapılan çalışmada Kaynaklar Beldesi’nin daha önce
köy iken, rant kaygıları ve kentleşme baskısı nedeniyle arazi kullanımlarının
tarımsal ve doğal yapı aleyhine geliştiği belirlenmiştir (Türkyılmaz vd., 2005).
Bakırçay Deltası ve çevresinin doğal ve kültürel kaynak potansiyelinin
belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada; uzaktan algılama tekniği-uydu verileri
ve coğrafi bilgi sistemi yazılımları kullanılmış ve bunların CORINE dizgesine
göre sınıflandırılması amaçlanmıştır. Araştırma alanının zeytin alanları yönünden
büyük bir potansiyele sahip olduğu ve alansal dağılım olarak da 87,27 km2’lik bir
alan ile toplam alanın % 12,46’sını kapladığı belirlenmiştir. Fundalık ve çalılık
olarak tanımlanan arazilerin 53,74 km2 ile çalışma alanının % 7,67’sini kapladığı,
karışık orman örtüsünün 80,95 km2’lik bir alanla toplam alanın %11,56’sını
kapladığı; koniferlerin 81,97 km2 ile toplam alanın %11,71’ini oluşturduğu;
araştırma alanı içerisinde bulunan maden tesislerinin dağılım alanlarının 0,9
km2’lik dar bir alanı oluşturduğu ve toplam alanın % 0,1’lik bölümünü içerdiğini
belirlemiştir. Çanakkale otoyolu üzerinde Bergama-Ovacık köyü yakınlarında
altın madeni ve Dikili yakınlarında ise perlit işletmesi tesisleri bulunmaktadır.
Araştırma bölgesinin son serisi olan deniz yüzeyi 82,70 km2 ve toplam alanın %
11,81’lik bölümünü oluşturmaktadır. Deniz yüzeyi Çandarlı körfezi ve Dikili
körfezinin çok dar bir bölümünü içermektedir. Yörede balıkçılık ve deniz turizmi
oldukça gelişmiştir ve yöreye ekonomik olarak büyük katkılar sağlamaktadır
(Urfalı Eryiğit, 2006).
İzmir İli Karaburun Yarımadası’nın kuzeydoğu kesiminde biyoçeşitlilik
analizi yapılarak farklı dip yapısı ve baskın canlı gruplarının kompozisyonunun
belirlenmesi, bu yolla da Akdeniz Foku habitatının karakteristiklerinin ortaya
çıkartılması amacıyla yapılan çalışma; ekolojik ortam ile birlikte Akdeniz
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fokunun yöredeki dağılımını etkileyen, yerleşim ve insan faaliyetlerini de aynı
açıdan değerlendirmeleri içermektedir. Bölgede insan yerleşimi mevcuttur.
Özellikle yazın kullanılan ikinci konutlar, kışın % 10 civarında doludur. Akdeniz
foku dağılımı da bu faktörden etkilenmektedir. Bu bölgede Büyükada, Küçükada
ve İncirlikoy, Aslanburnu mevkilerinde foklar adaların açık denize bakan
kesimlerinden daha çok anakara-ada arasında kalan yerleri kullanmaktadırlar.
Akdeniz foku Avrupa’nın en nadir deniz memelisidir. Akdeniz foklarının
yeryüzündeki yaşam alanlarında gerçekleştirilmiş olan bilimsel çalışmaların
sonuçlarına göre Akdeniz fokunun yeryüzündeki toplam sayısının 500-550 kadar
olduğu tahmin edilmektedir. Bunun 100 tanesinin ise Türkiye’de yaşadığı tahmin
edilmektedir. Türkiye, Akdeniz fokunun yeryüzündeki varlığının devam etmesi
için anahtar role sahip ülkelerden birisidir. Özellikle Ege Denizi kıyıları ve
2000’den fazla sayıdaki adacık ve adası ile Ege Denizi oldukça uygun, uzun
vadede korunması gereken Akdeniz foku habitatlarına sahiptir. Akdeniz foku,
ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımızla da
koruma altına alınmıştır. Avlaması ve öldürülmesi mevzuatımıza göre 1971
yılından beri yasaktır. İnsan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin habitat ve habitat
kalitesini doğrudan etkilemesi, foklar gibi kıyıya bağımlı olarak yaşayan, doğum
ve dinlenmek için kıyılara ihtiyaç duyan canlı için besin bulmak ile eşdeğer
önemde etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Habitat kaybı, yasal olmayan ve aşırı
balık avcılığı, kasıtlı öldürmeler, mağaralara turistik dalışlar, kıyı ve deniz kirliliği
Akdeniz foklarının sayısının giderek azalmasına neden olmaktadır (Veryeri,
2006).
Türkiye çapında yapılan çalışmada İzmir İli sınırlarına giren 13 alan ÖDA
olarak belirlenmiştir. Bu alanlar; Çeşme Batı Burnu, Alaçatı, Karaburun ve Ildır
Körfezi Adaları, Çiçek Adaları, Doğanbey Kıyıları, Foça Yarımadası, Gediz
Deltası, Bakırçay Deltası, Yamanlar Dağı, Küçük Menderes Deltası, Nif Dağı,
Spil Dağı, Bozdağlar olarak belirtilmiştir. Bu alanlardan bazıları “Sit, Ramsar
Alanı, ÖÇKB” gibi statüler ile koruma altında iken bazılarının koruma statüsü
bulunmamaktadır (Eken vd., 2006).
İzmir İli Karaburun Yarımadası’nı sahip olduğu doğal kaynaklar ve
sürdürülebilir alan kullanım biçimlerinin uygulanmasına elverişli olması
dolayısıyla Biyosfer Rezervi olma potansiyeli açısından ele alınan çalışma
doğrultusunda alanın analizi yapıldığında Karaburun Yarımadası’nın kıyı, deniz,
dağ, orman, sulak alan gibi farklı ekosistemlere sahip olduğu, aynı zamanda
Akdeniz fokunun yaşama ve üreme alanı olduğu ve bunun yanında ada martısı
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gibi uluslararası ölçekte önemli kuş ve bitki türlerini içeren bir alan olduğu
görülmüştür. Alanda bulunan vejetasyon formasyonları arasında en geniş alan
kaplayan frigana formasyonudur. 24.128.889 da’lık bir alan kaplamakta ve bu
alan toplam alanın % 59’unu oluşturmaktadır. İkinci sırada gelen formasyon ise
9.161.475 da’lık alan ile maki formasyonudur. Toplam alanın % 22’sini
oluşturmaktadır. Yarımada’daki sit alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve
balıkçılığa kapalı tutulan alan yasal olarak koruma sağlasa da etkili
olamamaktadır. Yarımada’da yaşanan problemlerin temelinde göç ve plansız
yapılaşma bulunmaktadır (Sarıçam, 2007).
Çeşme-Urla Yarımadası’nın doğal potansiyelini korumayı ekolojik
koridorlar oluşturmak açısından ele aldığı çalışmada; belirlenen çekirdek
alanlardan bazılarının aynı zamanda farklı derecelerde doğal sit statüsüne sahip
olduğu görülmüştür. Buradan bölgedeki doğal sit kategorilerinin doğru bir
saptamayla tesis edilmiş olduğu sonucuna varmak mümkündür. Buna ilave olarak,
saptanan çekirdek alanların sadece orman alanlarından ibaret olmayıp farklı
vejetasyon tiplerini de içermesi ayrıca dikkate değer bir konudur. Bu sonuç
şüphesiz orman alanlarının ekolojik değerinin az olduğu anlamına gelmemektedir.
Sadece diğer vejetasyon tiplerinin de bu bağlamda çok önemli olduğunun bir
göstergesidir. Efemçukuru’ndan Özdere’ye kadar olan alanı içeren çekirdek alan
için acil önlemler alınması gerekmektedir. Bu çekirdek alan tüm çekirdek alanlar
içinde en büyük orman varlığı içermesi, tür zenginliği ve su kaynakları ile baraj
göllerine yakınlığı nedeniyle ayrı bir öneme sahip olmasına karşın hiçbir koruma
statüsüne sahip değildir. Ayrıca alanın Kuzey sınırında bulunan Efem Çukuru
bölgesinde altın madeni arama çalışmaları bu bölgenin geleceği açısından ciddi
bir tehdit oluşturmaktadır. Bölgenin en önemli su kaynaklarında ve ormanlık
alanlarında geri dönüşü olmayan zararlara yol açacaktır. Hiçbir kamu yararı
içermeyen, aksine kamu kullanımındaki tüm doğal kaynakları tahrip ederek, bir
daha kullanılamayacak şekilde zehirlenmesine ve insan sağlığı için tehdit
oluşturmasına neden olacaktır. Temiz su kaynaklarının son derece önemli doğal
zenginlikler olduğu göz ardı edilmemeli, su havzaları çok sıkı bir denetimle
korunmalıdır. Doğanbey Burnu yarımadanın biyolojik çeşitlilik açısından en
zengin bölümlerinden biridir. Bölgede çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) ve
Gökdoğan (Falco peregrinus) türlerinin yaşadığı bilinmektedir. Ayrıca üç
gökdoğan çiftinin yuvaları gözlem altındadır. Çekirdek alan analizi sonucunda bu
bölgede ekolojik açıdan önem taşıyan alanlar belirlenmiş adım taşı habitatları
tanımlanmıştır. Belirlenen 6 çekirdek alandan 4 tanesi, araştırma alanı sınırları
içinde bulunan 5 Önemli Doğa Alanı’ndan (ÖDA) iki tanesiyle çakışmaktadır.
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Yasal bir statüye sahip olmayan ÖDA’lar ilginçtir ki; ilan edilme nedenlerinden
daha farklı parametrelerle yürütülen bu araştırma sonunda ortaya çıkan çekirdek
alanlar ile mekansal olarak büyük ölçüde örtüşmüştür. Bu örtüşme heterojen
peyzajlar olmalarına rağmen ÖDA’ların tesadüfen belirlenmemiş ve hassasiyetdoğruluk oranı yüksek kriterlerle saptanmış olduğunun da göstergesi sayılabilir
(Hepcan, 2008).
İzmir İli Gediz Deltası kıyı sulak alan sisteminde mevcut ve potansiyel
konumdaki baskılar ve bunların neden olduğu ekolojik etkilenmelerin ele alındığı
çalışmada yazarların bildirdiğine göre; baskı kaynakları arasında en düşük toplam
baskıyı kırsal yerleşim oluşturmakta; küçük bir alanı kapsamakla birlikte en
büyük baskı değerini ise kentsel yerleşim taşımaktadır. Kırsal yerleşimden sonra
en düşük baskıyı ise ulaşım oluşturmaktadır. Potansiyel baskılar ise deltada en
büyük alana yayılmakla beraber baskı puanı sıralamasında 3. sıradadır. Bu
baskıların oluşturduğu tehdit düzeyi Gediz Deltası Yönetim Planı’nın uygulamaya
girmesiyle azalmıştır. Deltada en üst düzeyde baskı oluşturan iki baskı
kaynağından birisi çok büyük yer kaplamamakla beraber sanayidir. Deltada en
yüksek düzeyde etkiyi ise kentsel yerleşim baskısı oluşturmaktadır. Kentsel
yerleşim ve sanayi baskısı deltanın güneydoğusunda Çiğli ve Karşıyaka ilçe
yerleşimleriyle bağlantılı bir şekilde gelişmektedir. Potansiyel baskı Çamaltı
Tuzlası bütününde; kırsal, kentsel, sanayi ve diğer baskı türleri Sasalı’da
görülmektedir. Deltanın kuzeyinde Gediz Nehri ve kanallarıyla taşınan atıklar
kentsel, kırsal, sanayi ve diğer kaynaklıdır. Gediz Havzası ölçeğinde kentsel ve
kırsal yerleşimlerden, sanayi tesilerinden gelen atıklar Gediz Nehri’ne ve
dolayısıyla deltaya taşınmaktadır. Diğer baskılar ise özellikle Kuş Cenneti
çevresinde (kuzey bölümünde) yayılım göstermektedir (Kaplan vd., 2008).
Yapılan çalışmada; Foça’nın sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin tam olarak
biliniyor olmaması ve bölgede sürdürülebilir koruma sağlayacak yönetim
planlarının olmayışı noktasından hareketle öncelikle araştırma ve veri toplama,
ardından yöre koşullarını dikkate alarak yönetim planının oluşturulması gerektiği
tespit edildi. Yazarların bildirdiğine göre yapılan saha çalışmaları sonucunda,
alanda yaşayan birçok deniz kuşu ve yırtıcıların yanı sıra, adalarda üreyen Küçük
kerkenez (Falco naumanni) ve Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii) kolonilerinden dolayı, Foça Adaları, Avrupa ve Türkiye’nin Önemli
Kuş Alanları’ndan biri olarak kabul edildi ve tescillendi. Yaban hayat koruma
bakımından, Akdeniz foku ve bölgede yaşayan diğer canlılar için hayati önem arz
eden en önemli konu habitatın bozulmaması; kıyı alanlarının betonlaşmadan
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korunması ve özellikle fok mağaralarının yapılaşmadan uzak kalması olduğu
bildirilen çalışmada korumaya yönelik atılan somut adımların önemli kazanımlar
olduğu, uzun vadede Foça için sürdürülebilir bütünleşik kıyı alanları yönetimine
katkıda bulunacağı belritildi (Kıraç ve Güçlüsoy, 2008).
İzmir İli’nde ekoturizm güzergahlarını belirlemek amacıyla yapılan
çalışmada İzmir İli’nin ekoturizm potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmış ve
ilçeler bazında pek çok alan ekoturizm alanı olarak belirlenmiştir (Timur vd,
2009).
Bayındır-Ovacık YHGS’nda yapılan çalışmada flora ve fauna araştırma
çalışmalarında Sistematik Koruma Planlaması yöntemi esas alınarak 16 bitki
ailesine ait 53 adet endemik takson tespit edilmiştir. Bunun yanında pek çok
memeli türü, kuş, amfibi ve sürüngen ve kelebek türüne rastlanmıştır. Bayındır’ın
arazi kullanımı ile ilgili olarak; 22 ha’lık alanın yerleşim, 553 ha’lık alanın
bozuk orman, 374 ha’lık alanın meyve bahçesi, 119 ha’lık alanın orman içi
açıklık, 4.080 ha’lık alanın verimli orman ve 601 ha’lık alanın zeytinlik olduğu ve
36 ha’lık alanın ise sulu tarım alanı olduğu belirtilmiştir. Bu çalışma sonucunda;
alan çeşitli zonlara ayrılmıştır. Buna göre; 1. Öncelikli Alan (686 ha - % 11,85)
olarak tanımlanan bölge veya bölgeler YHGS alanının hedef türünün yoğunlukla
bulunduğu, doğal flora ve faunanın sürdürülebilirliğinin sağlanması için daha sıkı
korunması zorunluluk teşkil eden, içerisinde özel veya tüzel mülkiyete konu arazi
bulunmayan ekosistem bütünlüğü arz eden kaynak alanlarını kapsamaktadır. Bu
bölgede genel yaklaşım bölgeyi doğal durumunda bırakmak ve doğal süreçlerin
kesintisiz işlemesini sağlamaktır. YHGS’nda ayrılan 1. Öncelikli Alan Ülkemizin
kırmızı listesinde bulunan flora ve fauna türleri ile alandaki hedef türün alanda
yaşamını devam ettirebilmesi için insan müdahalesi görmeden mutlak korunması
gerekli çekirdek alanı ifade etmektedir. 2. Öncelikli Alan; alandaki özellikle hedef
tür olan karacanın yaşam alanları bu bölge içerisinde bırakılmıştır. Alanın
sürdürülebilir kullanımı ve av turizmi açısından en önemli bölgesini
oluşturmaktadır. YHGS içinde sınırları belirlenen ve haritası yapılan bu bölgenin
ana amacı; habitat ve ekosistem bağlantısını sağlama, 1. Öncelikli Alan olarak
belirlenen bölgelerin sıkı korunmasına katkı sağlamanın yanında, YHGS ilan ve
gelişim amaçlarına uygun olarak belirlenen hedef türün korunduğu, geliştirildiği,
yaşam ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve özel avlanma planları ile
avlanmanın yapılabildiği alanları meydana getirmektir. Tespit edilen bozulmuş
veya tahrip olmuş ekosistem aslına uygun şekilde bilimsel bir çalışma sonucunda
onarılacaktır. Bu alanlar doğal özellikleri nedeniyle bilimsel, eğitim, tanıtım,
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rekreasyon, eko-turizm ve av turizmi faaliyetleri için planlanan alanlardır. 3.
Öncelikli Alan; YHGS içinde sınırları belli bu bölgenin ana amacı, etkileşim
halinde olduğu 1. Öncelikli Alan ve 2. Öncelikli Alana olan baskının azaltılması,
yöre insanının ve ziyaretçilerin temel, gündelik ve rekreasyonal ihtiyaçlarının
karşılanmasını sağlamaktır. 1. Öncelikli Alan ve 2. Öncelikli Alan dışındaki alan
içerisindeki diğer tüm alanlar 3. Öncelikli Alan olarak ayrılmıştır. 3. Öncelikli
Alan; aynı zamanda yerleşim yerlerini de içermektedir (İzmir İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü, 2009).
Gediz Deltası’nda gerçekleştirilen bu çalışmada; Delta’da yerleşim baskısı
irdelenmiş ve 2000-2007 yılları arasında alan kullanım kararlarındaki değişim ele
alınmıştır. Sonuçta elde edilen bilgilere göre Delta’da yerleşim alanının 746 ha
arttığı sonucuna ulaşmıştır. Bunun yanında sazlık-bataklık alanda da yerleşim
alanındaki artışın 37 da olduğu saptanmıştır. Mera alanlarında gerçekleşen alan
kaybının ise yaklaşık 4.300 da olduğu saptanmıştır, (Yılmaz, 2009).
İzmir İli Çeşme, Urla, Karaburun ilçelerinin 1987-2010 yılları arasında alan
kullanım değişimlerinin incelendiği çalışmada araştırma alanının 61.176,87 ha’lık
bölümünün maki formasyonu, 26.037 ha’lık bölümünün tarım alanı, 23.987,07
ha’ının frigana formasyonu, 14.282,73 ha’ının ise az ya da hiç bitki örtüsü
içermeyen alanlar, 7.198,02 ha’lık bölümünün ise kentsel yapı içerdiği
belirtilmiştir. 2010 yılında kentsel yapıların özellikle tarım alanları üzerinde
yoğunlaşarak artış gösterdiği, tarım alanlarının ise bunun tabi sonucu olarak
azaldığı bildirilmiştir (Erdoğan, 2011).

2.2.2 Araştırma konusuna ilişkin çalışmalar
Endonezya-Doğu Kalimantan Makaham Deltası’nda artan nüfus ve kentsel
gelişme, endüstri ve tarım alanlarının yaygınlaşmasına dayalı olarak mangrov
ormanlarının etkilendiğinin belirtildiği çalışmada yazarlar; mangrov alanlarındaki
değişikliği ortaya çıkarmıştır. Çalışma alanında 1982-1996 yılları arasında
yaklaşık 17.429 ha’lık mangrov orman alanının yok olduğunu ve yerini başka alan
kullanımlarına bıraktığını saptamışlardır (Hussin et al, 1999).
İskenderun-Arsuz kıyı bandında 1972-2000 yılları arasındaki alan kullanım
değişimlerinin belirlenmesi ve alan kullanım uygunluğunun araştırılması amacıyla
yapılan çalışmada 2.775,6 ha’lık alanda kullanımların değişime uğradığı
belirlenmiştir. Bunlar arasında kent yerleşimleri, ikinci konut ve endüstri alanları
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ile orman varlığı artmış, çayır-mera ve tarım alanları ise azalmıştır. En büyük
değişim 12 kat artış ile ikinci konutlarda gerçekleşmiştir. Yerleşim ve endüstri
alanları verimli tarım ve çayır-mera alanları üzerinde gelişmiş, tarım alanları ise
orman gelişimine uygun VI. ve VII. sınıf arazilere yönelmiştir (Doygun, 2003).
Kanada ve Amerika’da korunan alanların veritabanının güncellenmesi ile
ilgili yapılan çalışmada görüldü ki; bu iki ülke dünya orman varlığının % 21’ine
sahiptir. Bu oran kuzey ormanlarının 1/3’i, yağmur ormanlarının da yarısı
civarındadır. Ancak yoğun kullanım ekosistem hizmetlerinde zararlara yol
açmıştır. World Resources Institute (WRI)’a göre (1992), Avustralya ve G.Pasifik
ülkeleri toplam alanlarının % 8,79’unu korumaktadır. Onu % 5,24 ile ABD, %
3,77 ile Kanada, % 3,27 ile G.Amerika, % 2,93 ile Afrika, % 1,32 ile Rusya da
dahil olmak üzere Asya % 0,77 ile Avrupa takip etmektedir. Bu çalışmada ise
Kanada ile ilgili veriler biraz farklı çıkmıştır (% 5,2). WWF Kanada ise 1999 yılı
için bu değeri % 6,4 olarak tahmin etmiştir. Bu tutarsızlıkların iki nedeni vardır:
Birincisi; ilk verilerin WRI’nin 1992 yılı verilerinden elde edilmiş olması, ikincisi
ise yapılan çalışmada tüm verilerin henüz sayısallaştırılmış olarak mevcut
olmayışıdır. Bugün pek çok ülke ABD ve Kanada’da dahil olmak üzere korunan
alanların yönetiminde sınır ötesi birlikteliklere ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna
vurgu yapmaktadır (Dellasala et al, 2001).
Yazar yaptığı çalışmada; alan olarak doğal özellikleri yönünden iyi
irdelenmiş olması ve pek çok ekonomik aktiviteye ev sahipliği yapması nedeniyle
Maine Körfezi, Massachusetts Körfezi, Cape Cod Körfezi ve onu çevreleyen
suları çalışma alanı olarak seçmiştir. Denizel korunan alanların oluşturulmasında
yerel topluluklara ekonomik etkileri en aza indirmeyi ve ekosistemin önemli
bileşenlerini koruyan bir model sunmayı amaçlamıştır. Bunun için de hem
balıkçılığı hem de balıkçılık dışı kaynak ve aktiviteleri (gemi trafiği, rekreasyonel
botçuluk) dikkate alan ekonomik etki analizini kullanmıştır. Korunan alanlar
oluşturmanın her zaman negatif etkiler yaratmadığı, zararlı aktivitelerin
kısıtlanması nedeniyle belirli alanlarda iyileşmeler görüldüğü ve hatta başka bir
takım aktivitelerin yapılmasına yardımcı olduğu (kayak, dalış vb.) sonucuna
varmıştır. Çalışmasında sosyal faktörlerin dikkate alınmadığını ancak; denizel
korunan alan oluşturulurken hem ekosistemin hem de sosyal faktörlerin birlikte
ele alınması gerektiğini belirtmiştir (Dalton, 2004).
Yaptıkları çalışmada yazarlar; pek çok ülkede korunan alan sistemi
olmasına rağmen, korunan alanların kurulmasının belirlenen koruma öncelikleri
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ile ilişkili olmadığı saptamasını yapmışlardır. Özellikle denizel ve karasal
alanların koruma seviyesi arasında uyumsuzluktan söz etmektedirler. Kirliliğin
artması ve balık miktarındaki azalmanın fark edilmesiyle okyanus alanlarında
koruma çalışmalarının başladığını, karasal ve denizel alanların koruma seviyeleri
arasındaki fark dışında karasal alanların korunmasının da yetersiz durumda
olduğunu vurgulamışlardır. Korunan alan verilerinin biyoçeşitliliği korumada
oluşan boşlukların belirlenmesi için bir temel sağlayabileceği, böylece karar
vericilere ve paydaşlara koruma öncelikleri hakkında fikir verebileceği görüşünü
belirtmişlerdir. Analizin kalitesinin ve geçerliliğinin korunan alan sınırının ve
habitat ve tür verilerinin kesinliğine bağlı olduğunu, biyomların veya ekolojik
bölgelerin korunması için minimum düzeyde oransal hedefler belirlemenin politik
açıdan yararlı olacağı, bunun için de ulusal, bölgesel, küresel düzeyde tutarlı
göstergeler oluşturmak gerektiği üzerinde durmuşlardır (Chape et al, 2005).
Yazarlar; Konya-Meram İlçesi örneğinde plan kararlarının doğal sit alanları
üzerindeki etkilerini irdelemişlerdir. Koruma Amaçlı İmar Planı ile korunması
hedeflenen doğal sit alanlarının (özellikle III. derece) birçok bölgede olduğu gibi
Konya-Meram bölgesinde de yeterince korunamadığı, normal planlama sürecinde
belirlenen yapılaşma yoğunluğundan daha fazla yoğunluğa ulaşıldığı, doğal
değerlerin giderek yok olma sürecine girdiğini bildirmişlerdir (Bakır vd., 2005).
Doğal sitler ile ilgili çalışmaların tam anlamıyla bilimsel bir temele
oturtulmadığının bildirildiği çalışmada Türkiye’de doğal sit olgusunun özellikle
kıyı alanlarının hızlı bir şekilde yapılaşmasını engellemek amacıyla ortaya
çıkarılmış bir olgu olduğu bildirilmiştir (Türkyılmaz, 2009).
İstanbul ili doğal kaynak yapısının ve kaynaklar üzerinde oluşan kullanım
baskısının belirlenmesi ile kentsel gelişmelerin söz konusu belirlemeler
doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmada İstanbul ili; doğal
yapısı, tarım alanları ve toprak, orman alanları ve ekoloji, yerbilimleri, yeraltı
kaynakları ve çevre araştırmaları başlıkları altında beş ana çalışma konusu ve
bunlara bağlı olarak bir dizi alt konular kapsamında incelenmiştir. Bu konuların
her biri, şehrin gelişme eğilimleri ve potansiyelleri göz önünde bulundurularak
analiz edilmiş, bu analizler değerlendirerek sentez kararları oluşturulmuş ve nazım
imar planına girdi oluşturabilecek nitelikte veriler üretilmiştir. Su kaynakları,
toprak ve arazi kaynakları ve biyolojik çeşitlilik ile ekolojik yapı 3 temel veri
katmanı halinde değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmelere esas
derecelendirme; 1 az önemli, 2 orta önemli, 3 çok önemli, 4 çok güçlü önemli, 5
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son derece önemli olmak üzere sıralanan 5 basamaklı bir puanlama yardımı ile
yapılmıştır. Yüksek puanlı alanlar yüksek, düşük puanlı alanlar ise düşük doğal
hassasiyeti göstermektedir. ‘İstanbul için Mekansal Sürdürülebilirlik Sentezi’
sonucunda doğal alanların korunması ve sürdürülebilirlik stratejilerinin yaşama
geçirilebilmesi için, İstanbul Metropolü’nün mevcut coğrafi ve doğal özellikleri
ile gelişme ve kentleşme eğilimleri göz önüne alınarak; İşlevleri Bozulmaması
Gereken Alanlar, Özel Önlemlerle Sürdürülebilir Şekilde Gelişecek Alanlar,
Sürdürülebilir Şekilde Gelişebilecek Alanlar, Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından
Sorunlu Alanlar, Mevcut Yerleşim Alanları ve Islah Edilecek Doğal Alanlar
olarak sınıflandırılmıştır (İBŞB, 2006).
Antakya Samandağ ilçesi kıyı şeridini de içine alan Asi Deltası’nın önemli
biyotop tiplerini saptamak ve haritalamak amacıyla yaptığı çalışmada yazar;
araştırma alanında varlığı saptanan biyotop tiplerinin dejenerasyon durumlarını
incelemiş ve yerleşim alanlarına yaklaştıkça bozulmaların arttığını
gözlemlemiştir. Bozulmaların nedeni olarak da; Samandağ ilçesinde sahile
yaklaştıkça artan kıyı kullanımları ve yerleşim alanları etkisi, yaz aylarında
bölgeyi ziyaret eden turistler, tarımsal amaçlı kullanımlar ve aşırı otlatma olarak
bildirmiştir. Ayrıca araştırma alanının kuzey kesimlerinde Çevlik-Samandağ
arasındaki bağlantıyı sağlayan sahil yolunun hem kumul hareketlerini
engellediğini hem de mevcut ya da oluşması muhtemel biyotopların gelişmesine
engel olduğunu ve bölgede gerçekleşen kum alımları nedeniyle alana yumurta
bırakmak için gelen Caretta caretta ve Chelonia mydas deniz kaplumbağası
türlerinin yumurta bırakma alanlarının son derece daraldığını ve açılan çukurlarla
geçişlerinin engellendiğini belirtmiştir. Bunun yanı sıra; bölgedeki kum
miktarının azalması sonucu kıyı çizgisinin gerilemesi önemli bir olumsuz unsur
olarak belirtilmiştir. Kontrolsüz avcılık da özellikle kış aylarında bölgeye gelen su
kuşlarının sayısının azalmasına ve yakın bir geçmişte varlığı bilinen birçok kuş
türünün artık bölgede hiç görülmemesine neden olarak gösterilmiştir. Araştırma
sonucunda deltada yıllar geçtikçe var olan önemli habitatların azaldığı ya da yok
olma derecesine geldiği, kumul, tuzlu çayırlık-bataklık ve sazlık alanların giderek
artan oranda tarım alanlarına dönüştürüldüğü gerçeği dikkate alınarak, alanda
bütüncül bir koruma kullanma planlama önerisi getirilmesi gerektiği
vurgulanmıştır (Fidan, 2006).
İngiltere’de korunan alanların ekolojik etkinliğini incelemek üzere yapılan
çalışmada yazarlar; korunan alanlarda ekolojik etkinliğin ölçümü için;
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- Koruma başarısının daha güçlü olmasını sağlamak,
- Koruma ile ilgili başarılardan, başarısızlıklardan ve yetersizliklerden
yararlanmak ve öğrenmek için fırsatlar sağlamak,
- Koruma eylemlerini etkin ve verimli bir şekilde geliştirmek,
- Kalkınma süreçlerinin korunan alanların dizaynedilmesine (atanmasına) ve
bununla bağlantılı olan kısıtlamalara meydan okumasını zorlaştırmak,
- Hedeflenen uygun yönetim eylemlerini yerel ve ulusal düzeyde
kolaylaştırmak,
- Politika yapıcılar, toprak sahipleri, finansman kuruluşları arasındaki
şüphecilik potansiyelini azaltmak gerektiği üzerinde durmuşlardır (Gaston et al,
2006).
Suudi Arabistan’da yapılan bir çalışmada yazarlar; Arap Yarımadası’nda
korunan alanların temel olarak otlatma rezervleri “himas” olarak anıldığını;
neredeyse her köyün bir ya da daha fazla himas ile bağlantılı olduğunu
belirtmişlerdir. Himaslarda hayvan otlatılmasına sınır getirilmekte fakat bitkiler
çiçeklendikten sonra mevsimsel otlatmaya ve yem kesilmesine izin verilmektedir.
Böylece, doğal olarak yeniden tohumlanma için bitkilere fırsat tanınmış
olmaktadır. Suudi Arabistan’da korunan alanlar ile ilgili kullanılan kriterler;
- Ülkenin sahip olduğu fizyocoğrafik ve biyocoğrafik varlıklarını temsil
eden alanları güvenilir bir sınıflandırma temelinde ele almak,
- Yeterli koruma için gereksinimleri tanımlamak, önemli türler (bayrak
türler) için uygun habitatları sağlamak,
- Biyolojik önem arzeden habitatları yeterli derecede korumak,
- Korumanın yararlarını mümkün olduğu kadar eşit paylaştırabilmek için
korunan alanların ülke geneline yayılma göstermelerini sağlamak şeklinde
özetlenmektedir.
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Suudi Arabistan’da bulunan koruma kategorilerinin IUCN kategorileri ile
eşleşmesi ise söz konusu çalışmada aşağıda Çizelge 2.18’de verildiği gibidir
(Sulayem and Joubert, 2008).
Çizelge 2.18 Suudi Arabistan Koruma Kategorilerinin IUCN ile Karşılaştırması
(Sulayem and Joubert, 2008)
S.Arabistan Kategorileri

IUCN Kategorileri

Özel Doğal Rezerv

I-Mutlak Doğal Rezerv/Bilimsel Rezerv
II-Milli Park
IV-Doğa Koruma Rezervi veya Yönetilen Rezerv

Doğal Rezerv

II-Milli Park
IV-Doğa Koruma Rezervi veya Yönetilen Rezerv

Biyolojik Rezerv

I-Mutlak Doğal Rezerv/ Yönetilen Rezerv

Kaynak Kullanım Rezervi

V-Korunan Peyzaj Alanı (Kara-Deniz)
V-Kaynak Rezervi
VIII-Çoklu Kullanılan Yönetim Alanı
IX-Biyosfer Rezervi

Kontrol Edilen Av Rezervi

VIII-Yönetilen Kaynak Alanı

Kıyı Ege Bölgesi’nde yapılan çalışmada, biyolojik çeşitlilik üzerinde şu
anda var olan ve yakın gelecekte ortaya çıkması beklenen tüm tehditlerin
mekansal yapısının analiz edilmesi amacıyla tüm biyolojik çeşitliliği yeterli
ölçüde barındıran bir koruma alanı ağı oluştururken koruma maliyetlerini
elverdiğince düşük tutmaya çalışan Sistematik Koruma Planlaması’nın (SKP)
esaslarından yararlanılmıştır. Tespit edilen baskılar; baskı tipi, baskı yoğunluğu,
önlenebilirlik ve etki zamanı açısından ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Koruma
önlemleri yaşama geçirildikçe, önceliklerin değişebileceği ve önceliklendirme
analizlerinin eldeki verilerle yenilenmesinin koruma amacıyla yapılan planlama
ve etkinliklerin verimliliğini artıracağı yazarlar tarafından belirtilmiştir. Bu
çalışmada elde edilen sonuçların, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü tarafından Kıyı Ege Bölgesi’nde ilan edilen mevcut korunan alanlarla,
tam olarak çakışmadığı belirlenmiştir. Sonuçta elde edilen bilgilere göre; Salihli
ve Ödemiş arasında yer alan öncelikli alanlar kümesinin yakınında hiç bir mevcut
korunan alanın olmadığı ancak yüksek tür zenginliği ile koruma açısından çok
yüksek öncelikli olduğu bu nedenle de resmi bir koruma statüsü gerektiği
bildirilmiştir. İzmir İli’nin güneydoğusunda doğu-batı doğrultusunda uzanan
öncelikli alanlar kümesi de yine Bozdağ masifinin bir parçası olmakla birlikte bu
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kesimin masifin ortasına düşen yüksek kesimlerden oldukça farklı bir tür
kompozisyonu barındırdığını belirtmişlerdir. Bu nedenle yakındaki kentsel
gelişim alanlarının baskısından korunmak için bir çeşit resmi koruma statüsü
gerekebileceği, Bornova’nın kuzeyinde bulunan öncelikli birimde ise
biyoçeşitlilik unsurunun günümüzde tükenmiş olabileceği belirtilmiştir. Bergama,
Soma, Tire ve Milas yakınlarında yer alan küçük öncelikli alan kümelerini ise
orada yer alan az sayıda hedef türü dikkate alacak şekilde yönetilebileceği
bildirilmiştir. Bu öncelikli bölgeler için yapılacak koruma planlamasında bir
sonraki aşamanın her bir bölgede alınacak koruma önlemleri (korunan alan
oluşturulması, korunan alanların sınırlarının genişletilmesi, faaliyet kısıtlaması
getirilmesi vb.) için sınırların belirlenmesi ve bu sınırlar içindeki alan için bir
koruma planlamasının hazırlanması olduğu ve bu çalışmaların alanlardaki hedef
türlere ve bu hedef türlerin alandaki önceliğine dayanması gerektiğini
bidirmişlerdir (Ün vd, 2009).
Güney-Batı Pasifik’te yer alan Vanuatu Cumhuriyeti’nde yapılan çalışmada
yazarlar; korunan alanların; “Korunan alanlar”, “rezervler”, “kutsal koruma
alanları”, “koruma alanları”, “yönetilen alanlar”, “yasaklanmış alanlar”, “tabu”
(Taboo: İnsan aktivitelerinin yasaklandığı alanlar; tabu, tapu, kapu gibi farklı
kelimeler de benzer amaçlı ve dini kökenli olarak kullanılmaktadır) gibi çeşitli
şekillerde adlandırıldığını bildirmişlerdir (Barlett et al, 2010).
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1 Araştırma Alanının Tanımı
İzmir, Anadolu Yarımadası’nın batısında, Ege kıyılarının tam ortasında yer
alır. Kuzeyden Balıkesir, doğudan Manisa, güneyden Aydın illeri ile çevrilmiştir.
Bölge toprakları, 37o45’ ve 39o15’ kuzey enlemleri ile 26o15’ ve 28o20’ doğu
boylamları arasında kalmaktadır. İzmir’in kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu
yaklaşık olarak 200 km, doğu-batı doğrultusundaki genişliği ise 180 km’dir.
Yüzölçümü 12.012 km2’dir ve bu yüzölçümüyle Türkiye’nin %1,6’sını
kapsamaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2008 yılı verilerine
göre, İzmir’in kilometrekareye 316 kişi olan nüfus yoğunluğu, 93 olan Türkiye
nüfus yoğunluğunun oldukça üstündedir ve bu değer ile İstanbul’dan sonra
Türkiye’nin 2. en yoğun ilidir (TÜİK, 2008).
Şekil 3.1’de İzmir İli’nin Türkiye üzerindeki konumu verilmiştir
(Wikipedia, 2011).

Şekil 3.1 İzmir İli’nin Türkiye Üzerindeki Konumu (Wikipedia, 2011).
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İzmir’in 21’i metropol ilçe olmak üzere 30 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar,
aşağıda verildiği gibidir (İÇDR, 2007):

1) Balçova
2) Karabağlar
3) Dikili
4) Seferihisar
5) Bayındır
6) Bornova
7) Kınık
8) Menderes
9) Konak
10) Güzelbahçe
11) Bergama
12) Gaziemir
13) Narlıdere
14) Foça
15) Kemalpaşa

16) Torbalı
17) Buca
18) Karşıyaka
19) Çiğli
20) Urla
21) Aliağa
22) Beydağ
23) Karaburun
24) Bayraklı
25) Menemen
26) Tire
27) Kiraz
28) Ödemiş
29) Selçuk
30) Çeşme

Şekil 3.2’de uydu görüntüsü üzerinde Araştırma Alanı (İzmir İli) sınırları,
Şekil
3.3’te
de
İzmir
İli
İlçelerinin
sınırları
gösterilmiştir.
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Şekil. 3.2 Araştırma Alanı-İzmir İli Sınırları (NASA, 2011)
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Şekil 3.3. İzmir İli ve İlçelerinin Sınırları (İzmir İl Özel İdaresi, 2011)

96

3.1.1 Doğal yapı
Topografya ve Jeomorfolojik Durum: İzmir morfolojisi farklı görünümler
taşır. İli üç yönden çevreleyen ve yerleşim alanının arkasını kuşatan dağlar ve
bunların oluşturduğu horizonal çizgiler ile yerleşim alanının yoğunlaştığı sahil
çizgisi arasında kalan ve yer yer iç kısımlara kadar uzanan sahil şeridi ve
düzlükler üzerinde, çevre dağlarında kopup sıçramış tepeler morfolojik olarak
temel çizgileri meydana getirir. Dağlar arasındaki verimli ovalar ve vadiler ılımlı
deniz ikliminin içerilere kadar etkili olmasını sağlar. Girintili çıkıntılı kıyı bandı
doğal olarak sayısız güzellikte koy, sahil ve plajların oluşumu ile sonuçlanır.
İzmir doğal bir turizm ve liman kentidir. En yüksek noktasında (Karatepe) 1.075
m’ye ulaşan Yamanlar Dağı ve yamaçlarından oluşan silsile, İzmir’i kuzeyden
çevreler. Yamanlar Dağı kuzeyde Dumanlı ve Kara Hasan Dağları ile devam eder.
Kuzeybatıda sahile kadar inen Sivri Dağ, Ayrı Dağ, Şaphane Dağı ve Karadağ yer
alır. Şehrin doğusunda en belirli arazi yükselmesi Nif Dağı (1.510 m) ve onun
batıya uzanan tepeleridir. Kuzey-güney doğrultusunda 200 km doğu-batı
doğrultusunda ise 180 km genişliğinde olan İzmir’de denizden yükseklik 50
cm’den başlayarak Basmane yöresine doğru tatlı bir meyille 7 m’ye ulaşır ve
tepelere doğru artar. Bu yükseklik kuzeyde Madra Dağları’nda 1.250 m’yi
geçerken bu dağların güneyinde yer alan ve 126 km uzunluğundaki Bakırçay’ın
suladığı ve Çandarlı Körfezine kadar uzanan Bakırçay Ovası’nda azalır. Bakırçay
Ovası’nın güneyinde yer alan Yunt Dağları kendi doğusundaki Sultan Dağı ve
güneyindeki Dumanlı Dağlar ile birleşir. Dumanlı Dağları’nın güneyinde
Türkiye’nin ve bölgenin en verimli ovasını sulayan ve ona adını veren 350 km
uzunluğundaki Gediz Irmağı yer alır. Gediz Irmağı kendi adıyla anılan verimli
Gediz Deltası’nı oluşturarak Menemen boğazından geçer ve denize dökülür.
Boğazdan çıkarak Ödemiş ve Tire ilçelerinden geçip Kuşadası’nda denize dökülen
Küçük Menderes Irmağı 140 km uzunluğundadır ve kendi adıyla anılan verimli
ova topraklarını sular. Dantel gibi işlenmiş çok girintili ve çıkıntılı bir sahil
çizgisine sahip olan İzmir Körfezi, Bostanlı ile İnciraltı arasında 30 km
uzunluğundaki sahili oluşturur. Bütün sahil boyunca alüvyondan oluşmuş bir
toprak yapısı gösterir. Bu toprak örtüsü doğuda Bornova, kuzeyde ise Karşıyaka
düzlüklerini örterek yeşil bitki örtüsünü ve tarıma elverişli toprakları oluşturur.
Sahili çevreleyen yüksek tepelerde ise kırmızı Akdeniz toprak materyalini içeren
taşlık arazi, üzeri birkaç cm kalınlığında kahverengi toprak ile kaplıdır. Buca
yöresi toprağı da kuru tarla tarımına elverişli orta verimlilikte kahverengi toprak
tabakasıyla örtülüdür (İÇDR, 2007).

97

Jeolojik Yapı ve Stratigrafi:
Paleozoik: İzmir ilinin en yaşlı kayaç birimleri, Menderes Masifini
oluşturan Paleozoik yaşlı temel kayaçlarıdır. Özellikle ilin güneyinde geniş
yüzlekler veren Menderes Masifinin çekirdeği mikaşist ve paragnyslardan
oluşmakta olup bunlar aşamalı olarak metablastik gözlü gnays ve sonunda
anatektik granitik gnaysa geçiş yaparlar. Mika-şist ve gnayslardaki mineral
topluluğu disten-stavrolit-almandin-biotit-muskovit-plagioklaz-kuvars’tır. Ana
kayaçların genellikle prekambriyen ve/veya en alt paleozoik yaşlı olduğuna
inanılmaktadır. Çekirdek pek çok sayıda zımpara taşı ve diasporit yatakları ile
karakterize edilen düşük dereceli mikaşist, fillit ve mermerlerden oluşan bir örtü
ile kuşatılmıştır. Şistler litostratigrafi korelasyonu ile alt paleozoik olarak
değerlendirilmiştir. Mermerler için ise Devonien, karbonifer veya permo-Triyas
yaş tahmin ediliyor. Örtü içindeki metamorfizma çok belirgin ve düzenli bir
şekilde tavandan tabana doğru artmakta, bunun da çekirdekteki migmatitleşmeye
bağlı olduğu düşünülmektedir. Kritik mineral toplulukları farklı derecedeki
metamorfizmaya sahip olan yeşil şist fasiyesine işaret etmektedir (İÇDR, 2007).
Karbonifer Yaşlı Alandere Formasyonu; Ildır ve Reis Dere Köyleri
arasında mostra verir ve koyu kahverengi ve siyah renklerde krinoid sapları içeren
bol fosilli kireç taşlardan oluşmuştur. Alandere formasyonu ayrıca Ildır'ın
kuzeydoğusu ile eski Balıklıova Köyü batısında dar bir alanda yüzler vermektedir.
Reisdere çevresinde bu birim masif iç yapılı gri ve açık kahverengi kireç
taşlarından oluşmaktadır. Buradaki kireç taşlarının da en belirgin özelliği bol
oranda Krinoid sapı ve mercek fosilleri içermesidir. Ildır’ın kuzey doğusunda bu
birim siyah renkli bol fosilli kireç taşları, intra-formasyonal çakıl taşları ve ender
olarak ta yeşil kum taşı ara katıklarından oluşmaktadır. Tabanı Karaburun
Yarımadası'nda görülmeyen Alandere formasyonunun yüzeyleyen kesimi 300
m'nin üzerinde kalınlık verir. Alandere formasyonunun üst dokanağı Ildır'dan,
Gerence Körfezine giden yol boyunca görülür ve koyu siyah renkli kireç
taşlarından oluşan alt triyas kayaları doğrudan, açık gri renkte bol sünger
spikülleri içeren mikritik dokuda kireç taşlarıyla oturur. Tam dokunak boyunca
oksidasyon yüzeyi ve karstik erime boşluklu bir zon görülür (İÇDR, 2007).
Mesozoik: Karareis Formasyonu; boz renkli kum taşları, çamur taşları,
ince tabakalı siyah çörtler ve pelajik kireç taşları merceklerinden yapılıdır.
Birimin üst bölümlerinde mafik denizaltı volkanitleri ve tüfleri bulunur. Karareis
formasyonu fosilce fakirdir. Merceksel kireç taşları yer yer dolomitleşmiştir ve
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yer yer ise sünger spikülleri ve radyolaryalar içerir. Karesis Formasyonu kırıntılı
tortul girdisi bol deniz ortamı ürünüdür. Bu ortamda pelajik kireç taşları ve
tabakalı çört mercekleri tortullaşmıştır. Yer yer olistostromal arakatkılar ve 500 m
boya erişen blokların varlığı tektonikce aktif bir tortullaşma alanına işaret
etmektedir. Derinleşen ve açılan bu erken Triyas Havzası içinde zaman zaman
mafik volkanizma oluşmuştur ve daha sonra Ladiniyen sırasından açılması
durmuş olan havzada platform koşulları hakim olarak Cami Boğazı formasyonu
üstte tortullaşmıştır (İÇDR, 2007).
Gerence Formasyonu; çörtlü ince tabakalı kireç taşları marn, ammonitli
kırmızı kireç taşları, kırmızı-yeşil çörtüler ve kumtaşı ara katkılarından oluşan bir
özelliğe sahiptir. Gerence formasyonu heterojen litolojik özelliktedir ve kısa
mesafelerde yanal fasiyes değişimi gösterir. Gerence Formasyonu'nun orta ve üst
bölümlerinde kireç taşı ve çört kırıntılarından oluşan çakıl taşı ara katkıları
yaygındır. Gerence Formasyonu en ince olduğu yerlerde 150-200 m kalınlık verir
ve Balıklıova kuzeyinde 500 m’nin üzerinde bir kalınlığa erişir. Gerence
formasyonu üzerinde geçişli bir dokunakla Cami Boğazı formasyonu gelir. Her iki
birimin sınırında sarı renkli ince orta kalınlıkta kireç taşları bulunur ve bunlar üste
doğru yavaş yavaş Cami Boğazı formasyonunun masif ve gri renkli pembe
damarlı kireç taşlarına geçer (İÇDR, 2007).
Cami Boğazı Formasyonu; beyaz ve açık gri renklerde masif kireç
taşlarından oluşmuştur. Formasyonun morfolojisi komşu birimlere oranla belirgin
sarptır. Bu birim denize giren grubunun, hem Karareis formasyonunu ve hem de
Gerence formasyonunu üstlenmektedir. Birimin alt kesimleri pembe damarlı
olmasıyla tipiktir ve bu özelliği nedeniyle antik çağlarda mermer olarak
işletilmiştir. Çoğu kez çıplak gözle fosilsiz izlenimi vermesine rağmen, ince
kesitlerde bol oranda alg yığışımı içerdiği ve foraminifer ostrakod, krinoid, sünger
ve gastropat kavkı parçalarından oluşan biyolastik özellikte olduğu görülür
(İÇDR, 2007).
Güvercinlik Formasyonu; stromatolitik laminalı dolomitler megalodonlu
kireç taşları ve arada kırmızı renkli kum taşı merceklerinden oluşmuştur. Alt
kesimde sarı renkli megalodonlu ince tabakalı kireç taşları ile başlar ve üste doğru
stromatolitik laminalı dolomitler ile devam eder. Güvercinlik formasyonunun alt
dokanağı Cami formasyonu ile geçişlidir. Üst dokanağı Nohutalan formasyonu ile
geçişli ilişki sunar. Bu birim oldukça sığ bir karbonat tortullaşma havzasında
oluşmuştur. Tortullaşmanın oluştuğu alana, zaman zaman kırıntılı malzeme girdisi
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gelişmiş ve çapraz katmanlama sunan kum taşı mercekleri oluşmuştur (İÇDR,
2007).
Nohutalan Formasyonu; düzgün katmanlı, gri renkli kireç taşları ile
dolomitik kireç taşları Nohutalan formasyonunu oluşturur. Bu birim en açık
biçimde Balıklıova’nın kuzeyinde, Barbaros Köyü çevresinde ve Karaburun
Yarımadası’nın doğusunda Urla İçmeler’de görülür. Nohutalan biriminin alt
bölümü gri renkli orta-kalın katmanlı ve sıvama megalodon fosilleri içeren kireç
taşlarından oluşmuştur. Daha üst düzeylerde ortalama 40-50 cm kalınlıkta
tabakalanma sunan kireç taşları ve dolomitik kireç taşları yaygındır. Birimin alt
kesimleri Liyas yaşını (Alt Jura) vermektedir. Nohutalan formasyonu sığ denizel
platform koşullarında oluşmuştur. Alt kesimleri gel-git düzlüğü ve sahil açığı
karbonat tortullaşma ortamı ürünüdür. Özellikle orta ve üst kesimlerinde bol alg
bryozoa, mercan, lamelli yığışımları resifal bir ortamı belirtir (İÇDR, 2007).
İzmir Flişi; ilin birçok yerinde özellikle İzmir Körfezi ile Doğanbey Bucak
Merkezi arasında geniş bir saha kaplar. Genellikle koyu esmer renkli olan flişler,
çeşitli killi şist, mikalı kumtaşı, arkoz, konglomera, kristalen veya dolomitik
kalker, kırmızımtrak pembe veya grimsi esmer renkli şistli kalker ve
radiolaritlerle temsil olunmuştur. Bu tabakaları bazen kuvars, bazen kalsit, bazen
de her iki minerale ait damarlar kesmiştir. Flişler içinde baskın olan çeşitli killi
şistler ve bazen çok kristalize kireç taşları bu formasyonunu oldukça şiddetli bir
kıvrımlanmaya ve başkalaşıma uğramış olduğunu göstermektedir. İzmir Körfezi
ile Seferihisar ve Doğanbey arasında yeralan flişlerde dar alanlarda yer yer
serpantinler yüzeylemektedir. Koyu yeşil, siyah veya açık yeşil renkli serpantinler
sert ultrabazik kayaçların alterasyonu sonucu oluşmuştur. Oldukça kırıklı bir yapı
gösterirler. Serpantinler sekonder olarak klorit içermektedirler. Serpantin
oluşurken selonder olarak da magnetik oluşmuştur. Tekstür çok kataklastiktir
(İÇDR, 2007).
Melanj; İzmir-Ankara zonunun tipik birimidir. Bloklu yapıya sahiptir,
yaşlıdır. Birim çeşitli boyutlarda ultramafit, radyolarit, çörtlü kireç taşı, tüfit,
çamur taşı, mermer ve değişik litolojik birimler karmaşığıdır (İÇDR, 2007).
Tersiyer Yaşlı Magmatik Kayaçlar: Kozak Plütonu; tersiyer yaşlı ilk kaya
birimidir ve ismini Kozak bucağından almaktadır. Kozak Plütonu genellikle gri
renkli, orta taneli, bol çatlaklı ve eklemlidir. Küresel ayrışma gösteren plüton sık
sık aplit damarları ile kesilmiş ve granodiyoritik bileşimdedir. Granodiyorit
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parfirdaykları genellikle Alt Triyas yaşlı çökelleri yer yer keserek kontakt
metamorfizmaya uğratmıştır. Dokanaklarda bu formasyonlara ait anklavlar içerir.
Olasılı yerleşme yaşının Eosen-oligosen olduğu düşünülmektedir. Ancak bazı
araştırmacılar tarafından çeşitlli yöntemlerle yapılan yaş tayinleri sözkonusu
plütonun yaşının Miyosen'e kadar çıkabileceğini düşündürür (İÇDR, 2007).
Yuntdağı Volkanitleri; il sınırları içerisinde geniş alanlar
kapsamaktadırlar. Volkanitler içinde çeşitli türde lavlar, tüfler, silisleşmiş tüfler
aglomeralar ve laharlar ayırtlanmıştır. Lavlar, siyah, gri, bordo ve sarı yer yer çok
sert ve bol çatlaklı olup akma yapıları izlenir. Genellikle dom şeklinde izlenirler
ve bazı yerlerde de volkan çivilerine rastlanmaktadır. Özellikle Bergama grabeni
içindeki domlar tipik olup graben ve domlar parçalanmıştır. Lavlar genellikle
andezitlatit andezit-dasit ve riyodasitik bileşimdedirler. Tüfler daha çok dasitik,
riyodasitik ve latit andezitik bileşimde, gri, sarı, beyaz renklerde olup yer yer
kaolenleşmişlerdir. Beyaz hamur içinde küçük biotik ve cam parçaları ilk bakışta
göze çarpar. Laharlar orta ve iri boyutta, köşeli, genellikle andezit bileşimli çakıl
ve bloklardan oluşmuşlardır. Volkan bacalarından su ile doymuş materyalin
sellenmelerle eteklere doğru kamalarıyla oluşmuşlardır ve genellikle tüf
matrikslidirler. Aglomeralar tüf matriks içinde yer alan andezit ve dasit
bileşiminde kayaç parçalarından oluşmuştur. Yuntdağı Volkanitleri, Dikili,
güneyinde, Dikili-Çandarlı İlçe merkezleri arasında yoğundur. Yuntdağ
Volkanitleri, karasal çökellerden oluşan Soma Grubunun altında, üstünde, bazen
de lav akıntıları ve tüfit düzeyleri şeklinde içinde yeralırlar. Yutdağı ve
volkanitleri Soma Grubu çökelimi süresince değişik evrelerle devam ettiği ve orta
Miyosen’den–Pliyosen’e değin etkinliklerini sürdürdüklerini öne sürmek
mümkündür. Yuntdağı volkanitlerinin toplam kalınlığı yaklaşık 550 m kadardır
(İÇDR, 2007).
Rahamlar Aglomerası; İzmir ilinde yer yer Miyosen Tortulları üzerinde,
yer yer de onunla girik olarak kalın aglomera yataklanmaları bulunmaktadır.
Genellikle yarı köşeli ve yuvarlak andezit ve dasit çakıl ve bloklarının tüfsel bir
matriksle tutturulmalarından oluşurlar. Yaklaşık 400 m kalınlığa erişebilen bu
birimler Yuntdağı volkanitlerinin oluştuğu dönemden sonra, bölgede bulunan
yersel göllere taşınan çeşitli boyuttaki volkanik malzemenin göl ortamında
çökelmesi ve çimentolanması ile oluşmuşlardır (İÇDR, 2007).
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Soma Grubu
Miyosen Yaşlı Sedimanlar: Bunlar kireçtaşı, marn, kumtaşı ve
konglemeralardan meydana gelmektedir. Kireçtaşı yer yer bitkisel malzeme
içerikli sert, gri-bej renkli, marnlar sert, plaket kırınımlıdır. Konglemera ve
kumtaşı sert, karbonat çimentolu olup malzemesini yakın olduğu temel birimlere
göre şist, mermer kireçtaşı ve ultrabazik kayaçlar oluşturur. Birimin kırmızışarabi-kahverengi-bej-gri renkleriyle alacalı bir görünümü vardır. Üste doğru
konglomera azalmakta olup gri-bej renkli kumtaşı-silttaşı -marn-kiltaşı içeren bir
litoloji gösterir. Miyosen yaşlı istifin kalınlığı yaklaşık 2.500 m kadardır ve kömür
damarları içerir (İÇDR, 2007).
Pliyosen yaşlı sedimanlar: Gevşek tutturulmuş kiltaşı-silttaşı-kumtaşıkonglemera veya tutturulmamış kum, çakıl litolojisi ve bordo-kahverengi-şarabi
renk ağırlığıyla karakterestiktir. Alta doğru sert, silisifiye, erime boşluklu
kireçtaşları görülmektedir. Alüvyonlar sahadaki en geç oluşuklar olup pliyosen
yaşlı sedimanların üzerinde yer almaktadır. Burada Büyük Dere ve nehirlerin var
olması sonucunda genç alüvyonlar oluşarak geniş alanları kaplamışlardır.
Kökenleri farklı birçok kayaçtan türemiş kil-silt-kum-çakıl-blok şeklinde eski
nehir çökelleri olan bu oluşumlar bütün birimlerin üzerinde yer almaktadırlar
(İÇDR, 2007).
Hidrolojik ve Hidrojeolojik Yapı: İzmir’e su sağlayan kaynakların 2010
yılı verilerine göre % 60’ı yer altı suyu kaynaklarıdır. Bu kaynaklardan kentsel
alan içinde yer alan ve 1897 yılından beri kente su sağlayan Halkapınar
kaynakları, kent içinde olması ve potansiyeli nedeni ile en önemli kaynaktır.
Potansiyeli daha yüksek olan ancak Manisa ili Muradiye beldesinde yer alan
Göksu kaynakları ve Manisa İli Saruhanlı İlçesi Nuriye Beldesi’nde bulunan
Sarıkız kaynakları da İzmir’e su sağlayan diğer yeraltı suyu kaynaklarıdır. Göksu
kaynakları 1988, Sarıkız kaynakları da 1990 yılında kente bağlanmıştır. Menemen
İlçe merkezi ve Çavuşköy kuyuları 1976 yılında İzmir’e bağlanmış olup İzmir’in
su kaynakları içinde önemli bir paya sahiptir. Halen işletmede olan ancak sistemin
bütünü içinde çok küçük bir paya sahip olan Pınarbaşı ve Buca’da bulunan yer
altı suyu kuyuları da sistemin en küçük parçasıdırlar (İZSU, 2010).
İzmir’e içme suyu sağlayan en önemli yüzeysel su kaynağı 1997 yılından
beri devrede olan Tahtalı Barajı’dır. İkinci yüzeysel su kaynağı 1984 yılından beri
devrede olan Balçova Barajı’dır. Seferihisar ilçesi sınırlarında yer alan Ürkmez
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Barajı içme ve sulama amaçlı bir barajdır ve Ürkmez ve Payamlı’ya su
vermektedir. Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Barajı’ndan Aliağa ilçe merkezine su
verilmekte, zaman zaman karşılıklı anlaşma yolu ile de İzmir’e içme suyu
alınmaktadır (İZSU, 2010).
Gördes Barajı; Tahtalı Barajı’ndan sonra İzmir’e içme suyu sağlayacak en
büyük yüzeysel su kaynağıdır. Manisa İli’nde yer alan Gördes Barajı’nda 17 Ocak
2009 tarihi itibarıyla su tutulmaya başlanmıştır. Barajdaki suyun bir kısmı İzmir’e
içme suyu olarak verilecek, bir kısmı da Selendi ve Gölmarmara Ovaları’nda
sulama suyu olarak kullanılacaktır (İZSU, 2010).
Ayrıca; Güzelbahçe ilçesi sınırları içinde Çamlı Çayı üzerinde Çamlı Barajı
planlanmaktadır. Barajdan elde edilecek olan su, başta Güzelbahçe olmak üzere
İzmir kent merkezi ile Güzelbahçe arasında kalan yerleşim birimlerinin içme suyu
ihtiyacını karşılayacaktır. Bunun dışında; Menemen İlçesi sınırları içinde
Değirmen Deresi üzerinde yapılması planlanan bir baraj bulunmaktadır. Baraj
Yamanlar Dağı’nın kuzeye bakan yamaçlarında ve Gediz Nehri havzasındadır.
Barajdan elde edilecek olan su Menemen ilçesi ve Menemen-Karşıyaka arasındaki
yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.
Baraj revize planlama ve kesin proje yapımı için ihale çalışmalarına devam
edilmektedir (İZSU, 2010).
Bunlara ek olarak Alaçatı Barajı (içme suyu), Kavakdere Barajı (sulama
suyu), Kestel Barajı (sulama suyu) ve Seferihisar Barajı (sulama suyu)
bulunmaktadır.
İzmir’de irili ufaklı göller ve göletler bulunmaktadır. Bunların önemlileri
Çizelge 3.1’de verildiği gibidir (İÇDR, 2007):
Çizelge 3.1 İzmir İli Göl ve Göletleri

No Göller

No Göletler

No Göletler

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Çakal
Belevi
Gebekirse
Gölcük
Karagöl

Ataköy
Balabandere
Dokuz Eylül
Mordoğan
Sandıdere

Ulamış

No Göletler

11
Göçbeyli 12
Deliktaş 13
14
Parlak
Payamlı

Kavakçayı
Birgi
Kocagöl
Hacılar
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İzmir İli sınırları içindeki akarsular ve kolları Çizelge 3.2’de verildiği
gibidir. Nehirlerin akışı düzensiz olduğundan ulaşım, taşımacılık ve su sporlarına
uygun değildir, balık üretimi yapılmamaktadır.
Çizelge 3.2 İzmir İli Akarsu ve Kolları

No Akarsular

No Akarsular

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Küçük Menderes Nehri
Gediz Nehri
Armutlu Deresi
Bakırçay
Balçova Deresi
Birgi Çayı
Burgaz Çayı
Çamlı Çayı
Çiçekli Çayı
Değirmendere
Eğri Dere
Ergenli Çayı
Kestel Deresi
Gelinboz Deresi
Güzelhisar Çayı
Seferihisar Deresi
Sırımlı Dere
Ürkmez Çayı

Kavak Dere
Menteşe Deresi
Sulu Dere
Tasvra Çayı
Sofular Deresi
Uladı Çayı
Nif Çayı
Pirinçci Çayı
Rahmanlar Çayı
Karacaali Çayı
Kargı Dere
Hırsız Dere
Kiraz Çayı
Koca Dere
Aktaş Çayı
Tahtalı Çayı
Uluç Çayı
Yassıdere

Şekil 3.4’te İzmir İli’nde bulunan akarsular ve Şekil 3.5’te de göl-gölet ve
barajlara ilişkin sayısal haritalara yer verilmiştir (Devlet Su İşleri 2. Bölge
Müdürlüğü).
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Şekil. 3.4 İzmir İli Akarsuları (Devlet Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü, 2011)
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Şekil 3.5 İzmir İli Göl-Gölet ve Barajları (Devlet Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü, 2011)
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Toprak: İzmir İli’nin toprakları 1.197.300 ha’lık bir alan kaplamaktadır.
Büyük bölümü (362.927 ha) kalkerli kahverengi topraklar sınıfına girmektedir (%
30,3). Alanı geniş olan diğer topraklar; kalkerli orman toprağı (196.324 ha) (%
16,4) ile kırmızı Akdeniz toprağıdır (190.098 ha) (% 15,9). Akarsu havzalarının
düz bölümlerini oluşturan alüvyonel araziler (142.807 ha) (% 12) geniş bir alanı
kapsamaktadır. Geriye kalan topraklar ise kahverengi orman toprakları (51.459
ha)
(% 4,3), rendzina toprakları (40.090 ha) (% 3,4) ve kırmızı Akdeniz
topraklarıdır (30.504 ha) (% 2,4) (İÇDR, 2007). Oluşumuna göre toprak sınıfları
ve kapladıkları alan Çizelge 3.3’te verildiği gibidir.
Çizelge 3.3 İzmir İli Toprak Sınıfları (İÇDR, 2007)
Toprak Sınıfları
Kalkerli Kahverengi Toprak
Kalkerli Orman Toprağı
Kırmızı Akdeniz Toprağı
Alüvyonel Topraklar
Kahverengi Orman Toprakları
Rendzina Toprakları
Kırmızı Akdeniz Toprakları
Diğerleri
Toplam

Alan (ha)
362.927
196.324
190.098
142.807
51.459
40.090
30.504
183.091
1.197.300

Oran (%)
30,30
16,40
15,90
12,00
4,30
3,40
2,40
15,30
100,00

İzmir İli topraklarının arazi kullanım kabiliyetine (AKK) göre
sınıflandırılması ise Çizelge 3.4 ile verilmiştir. Buna göre; İzmir İli’nde en büyük
alan kaplayan (656.141 ha) toprak VII. sınıf topraklardır ki bu topraklar; erozyona
açık, çok dik eğimde, toprağın sığ ve taşlı olduğu tarımın yapılamadığı alanlardır.
Ancak orman ağacı dikimine uygun olan arazilerdir. 2. sırada (154.951 ha) VI.
sınıf arazi yapısı gelmektedir. Bu alanlar da çoğunlukla mera veya ağaçlık saha
olmaya elverişli alanlardır. 3.sırada ise 117.931 ha’lık alan ile I. sınıf arazi
gelmektedir. Bu alanlar her türlü bitkiyi yetiştirmeye elverişli, iyi drene olan,
kolay işlenebilir, derin, verimli, düz arazilerdir. İzmir İli’nin orman, fundalık,
kayalık, bataklık ve yerleşim alanları hariç, sulu ve kuru tarım alanları ile çayır,
mera ve diğer arazi kullanım alanı içinde ıslaha muhtaç tuzluluk (çoraklık) ve
yaşlılık (drenaj) sorunu bulunan arazi miktarı 99.200 hektardır (İÇDR, 2007).
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Çizelge 3.4 İzmir İli Toprağı AKK Sınıfları (İÇDR, 2007)
AKK Sınıfları
I. Sınıf
II. Sınıf
III. Sınıf
IV. Sınıf
V.Sınıf
VI. Sınıf
VII. Sınıf
VIII. Sınıf

Alan (ha)
117.931
95.134
87.003
73.325
0
154.951
656.141
17.406

Şekil 3.6’da İzmir İli’ne ait sayısal AKK haritasına yer verilmiştir.
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Şekil 3.6. İzmir İli AKK Haritası (Köy Hizmetleri, 2011)
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İklim: İzmir’in yeryüzü şekilleri, yakın jeolojik geçmişin bir sonucudur.
Doğu batı doğrultusunda uzanan sıradağlar arasında yer alan çöküntü ovaları ve
akarsu ağızlarındaki birikinti ovaları, yeryüzü şekillerinin ana hatlarını meydana
getirirler. Dağların denize dik uzanması ve ovaların İç Batı Anadolu eşiğine kadar
sokulması, denizel etkilerin iç kesimlere kadar yayılmasına olanak vermektedir.
Ancak, bölge bütününde yükseklik, bakı ve kıyıdan uzaklık gibi fiziksel coğrafya
farklılıkları, yağış, sıcaklık ve güneşlenme açısından önemli sayılabilecek iklim
farklılıklarına da yol açmaktadır (TÜİK, 2008). İzmir İli’nin hemen tamamı Kıyı
Ege iklim tipinin etkisi altındadır. Bu iklim tipi Akdeniz ikliminin özelliklerini
taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yarı nemli kuşakta yer alan
İzmir İl sınırının doğusu ve güneydoğusunun toplam yağış miktarı, bölgenin diğer
kısmından daha fazladır. İzmir’in doğusunda Kemalpaşa’dan itibaren Küçük
Menderes Ovası’nı içine alan bölümde toplam yağış miktarı bölgenin diğer
kesimlerinden 200-400 kg kadar fazlalık gösterir. İlin en az yağış aldığı ay
Ağustos, en çok yağış aldığı ay ise Aralık’tır. Ayrıca kuzeyde Bergama ve
çevresinin sıcaklık değerleri bölge ortalamalarının yaklaşık 4 0C altındadır.
Bölgenin bu kısımları alt iklim tipi olarak tanımlanmakta ve Ege Dağ iklimi
olarak isimlendirilmektedir. Yazların sıcak ve kurak geçmesi alçak yamaçlarda
maki adı verilen bitki örtüsünün yayılmasını sağlar. İzmir’in Ege Denizi’nde uzun
bir kıyısı vardır. İklimin de elverişli olması deniz mevsiminin oldukça uzun
olmasını sağlar. Ortalama deniz suyu sıcaklıkları yılın sekiz ayı 20 0C’nin
üzerindedir. Temmuz-Ağustos ayları mevsimin en sıcak aylarıdır. İlçeler arasında
fazla bir sıcaklık farkı göze çarpmamaktadır. Kış mevsimi ilin her tarafında ılık
geçer. En soğuk ay olan Ocak’ta ortalama 7 0C’dir. Bununla birlikte kışın havanın
sık sık soğuduğu ve sıcaklığın zaman zaman eksiye düştüğü görülür. Fakat böyle
günler kıyılarda 2-3 günü geçmezken iç kesimlerde 10 güne yaklaşır. Bu mevsim
ilin en ılık yeri Seferihisar kıyılarıdır. En soğuk yer ise Bergama’dır. Yıllık
ortalama sıcaklık 17-18 0C olup 52 yıllık ortalama sıcaklık l7,6 0C’dir. Yaz
aylarında ortalama sıcaklıklar 27 0C civarında değişir. Ancak gündüzleri 40
0
C’nin üzerinde sıcaklıklar kaydedilebilir. 52 yıllık en yüksek sıcaklık 42,7 0C
olarak Ağustos ayında, en düşük sıcaklık -8,2 0C olarak Ocak ayında
kaydedilmiştir. Yıllık yağışların büyük kısmı kış aylarında gerçekleşmektedir.
Yaz aylarında yağış yok denebilecek kadar azdır. Yıllık toplam buharlaşma
miktarı, yıllık toplam yağış miktarının yaklaşık iki katıdır. Bu durum, su
kaynaklarımızın çok iyi korunması ve yönetilmesi gerektiğini göstermektedir. İlin
toplam arazisinin 974.043 hektarı (% 81,4) değişik derecelerde erozyona maruz
alanlardır. Bu miktarın yüksek olmasının sebebi, yüksek veya dik sınıfa giren
arazi miktarının fazla olması ile yakından ilgilidir. Erozyonun başlıca nedeni olan

110

eğim durumunun yanında, orman yangınları, ormandan tarım alanı kazanma
çabaları ve eğimli tarım arazilerini bilinçsiz toprak işleme ile bitki örtüsünün
değişik amaçlarla yok edilmesi sayılabilir. Erozyona maruz arazilerde erozyonun
önlenmesi için ağaçlandırma ve toprak-su koruma çalışmaları sürdürülmektedir.
Su erozyonunun önemli olduğu İzmir’de erozyona maruz arazilerin % 45,3’ü
şiddetli, % 2,3’ü çok şiddetli, % 1,3’ü ise orta derecede su erozyonu ile karşı
karşıya bulunmaktır (İÇDR, 2007).
Flora ve Fauna: Akdeniz iklim bölgesinde yetişen geniş, sert ve iğne
yapraklı, sürekli yeşil kalan, kuraklığa dayanıklı ağaç ve çalılar İzmir İli’nin
yaygın doğal bitki örtüsünü oluşturmaktadır. İzmir İli ormanlarının % 49’u iğne
yapraklı, % 45’i yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır. % 6’sı ise makidir. İbreli
ormanları kızılçam (Pinus brutia), karaçam (Pinus nigra) ve az miktarda fıstık
çamı (Pinus pinea) oluşturur. İzmir İli sınırları içinde mersin (Myrtus sp.), defne
(Laurus nobilis), sandal (Arbutus unedo), pırnal meşesi (Quercus ilex), katran
ardıcı (Juniperus oxycedrus), katır tırnağı (Sparteum), kurtbağrı (Ligustrum),
erguvan (Cercis siluquastrum), tespih çalısı (Melia azederach), keçiboynuzu
(Ceratonia ciliqua), peruka çalısı (Cotoneaster), akçakesme (Phyllrea), menengiç
(Pistacia terebinthus), sakız (Pistacia lentiscus), boyacı sumağı (Cotinus
coggyria), yabani zeytin (Olea europea), kokarçalı (Anagyris foetida), zakkum
(Nerium oleander), ahlat (Pyrus sp.) gibi bitkiler yetişir.
Florada yangınlar, aşırı otlatmalar, yerleşim ve tarla amaçlı tecavüzlerle
büyük tahribat söz konusudur. 1999 yılından bu yana 8.097 ha orman yanmıştır.
Biyosferin önemli parçasını oluşturan bitkiler, insan ve hayvan yaşamının
devamını sağlayan faktörlerin de başında gelmektedir. Besin zincirindeki birincil
üreticiler olmaları nedeniyle doğal denge içinde vazgeçilmez bir önem ve işleve
sahiptirler (İÇDR, 2007).
İzmir’de 1.519 taksona ait 566 cins ve 1.446 tür bitki bulunmaktadır.
Bunların 126’sı (28 familyaya ait 72 cins ve 126 tür) endemik taksondur
(TUBİVES, 2011).
Korunan Alanlar: İzmir İli’nde korunan alan olarak Tabiat Parkı, Yaban
Hayatı Geliştirme Sahaları, Özel Çevre Koruma Bölgesi, sulak alanlar, sit alanları
(arkeolojik, doğal, tarihi, kentsel, kentsel arkeolojik sit) bulunmaktadır. Ayrıca; 11
adet Tabiat Anıtı (Anadolu Kestanesi Tabiat Anıtı/Bayındır-Gölcük, Taşdede
Pırnal Meşesi Tabiat Anıtı/Dikili, Kunduracı Çınarı Tabiat Anıtı/Buca, Teos
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Menengici Tabiat Anıtı/Seferihisar, Anadolu Kestanesi Tabiat Anıtı/BayındırOvacık, Yarendede Fıstık Çamı Tabiat Anıtı/Güzelbahçe, İlk Kurşun Çınarı
Tabiat Anıtı/Ödemiş, Yemişçi Çınarı Tabiat Anıtı/Güzelbahçe, Fıstık Çamı Tabiat
Anıtı/Güzelbahçe, Koca Menengiç Tabiat Anıtı/Foça-Kadınlarkuyusu, Dede
Menengici Tabiat Anıtı/Menemen) ve orman içi dinlenme yeri olarak kullanılan
alanlar bulunmaktadır. Tabiat anıtları ve orman içi dinlenme yerleri bu çalışma
kapsamına dahil edilmemiştir.
Türkiye çapında yapılan çalışmada sayısı 305 olarak belirlenmiş olan
Önemli Doğa Alanları’nın (ÖDA) 13 tanesi İzmir İli sınırlarında yer almaktadır
ve çalışma kapsamında ele alınmıştır. Bunlar; Çeşme Batı Burnu, Alaçatı,
Karaburun ve Ildır Körfezi Adaları, Çiçek Adaları, Doğanbey Kıyıları, Foça
Yarımadası, Gediz Deltası, Bakırçay Deltası, Yamanlar Dağı, Küçük Menderes
Deltası, Nif Dağı, Spil Dağı, Bozdağlar olarak belirlenmiştir. Bu alanlara ilişkin
detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir (Eken vd., 2006).
Çeşme Batı Burnu; Çeşme ilçesinde bulunmaktadır. Yüzölçümü; 3.465
ha’dır. Doğal sit statüsü ile korunmaktadır. Yapılaşma olmayan kıyı şeridi çıplak
kireçtaşı kayalıkları, geniş kumullar ve bodur makiliklerle kaplıdır. Dünyada
sayıları oldukça azalmış olan Akdeniz fokları (Monachus monachus) için önemli
bir alandır. Alana ilişkin topoğrafya haritası Şekil 3.7’de verilmiştir.

Şekil 3.7 Çeşme Batı Burnu Topoğrafya Haritası (Eken vd., 2006)
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Yörede IUCN Kırmızı Listesi’nde CR olarak belirtilmiş olan Monachus
monachus bulunmaktadır. Yörede bulunan önemli türler Çizelge 3.5’te verildiği
gibidir.
Çizelge 3.5 Çeşme Batı Burnu’nda Bulunan Önemli Türler (Eken vd., 2006)

Takson Adı

E

TE

Kırmızı Liste
K
B

Monachus monachus

0

0

CR

(CR)

Monachus monachus (Doğu Akdeniz)

0

0

CR

(CR)

Alaçatı: Çeşme, Urla, Seferihisar ilçe sınırlarını kapsamaktadır.
Yüzölçümü; 56.759 ha’dır. Doğal sit statüsü altında korunmaktadır. Alan
içerisinde kuru vadiler, kıyılarda sarp kayalıklar ve bozulmadan kalmış küçük
kumsallar, tuzcul bataklıklar ve genel bitki örtüsü olarak kısa boylu maki
toplulukları yer alır. Kıran Dağı eteklerinde yer yer kızılçam ile karışık Halep
çamı ormanları bulunur. Kızılçam ormanları Kıran Dağı’ndan batıya doğru yayılış
gösterir ve Mersin Körfezi’nin doğusunda maki topluluklarına dönüşür. ÖDA,
bitkiler açısından zengin mevsimsel su basar çayırlara ve sığ gölcüklere de ev
sahipliği yapmaktadır. Türkiye ölçeğinde nadir bitki türlerinden biri olan Orchis
lectea alanda yaygın olarak bulunur. Alandaki sığ gölcükler ülkemizde sadece
burada bulunan Pilularia minuta popülasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır.
ÖDA, nesli tehlike altında birçok kuş türüne ev sahipliği yapar. Alanda üreyen
önemli yırtıcı türleri tavşancıl (Hieraaetus fasciatus), bıyıklı doğan (Falco
biarmicus) ve küçük kerkenezdir (Falco naumanni). Alandaki adalar; ada martısı
(Larus audouinii) ve tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) gibi
deniz kuşları için önemlidir. Alan aynı zamanda büyük memeliler için büyük
önem taşır. Ege Bölgesi’nde sırtlanın (Hyaena hyaena) ve karakulağın (Caracal
caracal) yaşadığı nadir alanlardan biridir. Alaçatı Halici’nin doğusundan
Sığacık’a kadar uzanan kıyılar, Akdeniz fokunun korunması için öncelikli
alanlardan biridir. Alana ilişkin topoğrafya haritası Şekil 3.8’de verilmiştir.

113

Şekil 3.8 Alaçatı Topoğrafya Haritası (Eken vd., 2006)

Yörede bulunan önemli türler Çizelge 3.6’da verildiği gibidir.
Çizelge 3.6 Alaçatı’da Bulunan Önemli Türler (Eken vd., 2006)
Takson Adı

E

TE

Cistus monspeliensis-Çeşme
Orchis lactea-İzmir
Pilularia minuta-Çeşme
Bubo bubo
Buteo rufinus
Caprimulgus europaeus
Circaetus gallicus-Avrupa
Emberiza caesia
Emberiza cineracca
Falco biarmicus-Avrupa ve Anadolu
Falco naumanni
Hieraaetus fasciatus-Akdeniz
Larus audounii
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Sitta krueperi
Sylvia rueppelli
Caracal caracal-Orta Doğu
Hyaena hyaena-Orta Doğu
Monachus monachus
Monachus monachus-Doğu Akdeniz

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kırmızı Liste
K
B
VU
VU
LC
LC
LC
(NT)
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
(NT)
LC
VU
VU
LC
LC
EN
NT
(NT)
LC
LC
NT
(NT)
LC
LC
LC
(EN)
NT
(EN)
CR
(CR)
CR
(CR)
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Karaburun ve Ildır Körfezi Adaları: Karaburun, Çeşme, Urla ilçelerini
kapsamaktadır. Yüzölçümü; 87.274 ha’dır. Doğal sit ve arkeolojik sit statüleri ile
korunmaktadır. Karaburun Yarımadası, çok farklı deniz ve kıyı habitatlarının yanı
sıra dağlık ve ormanlık alanlara da sahiptir. Boz Dağ’ın sırt hattında çam
ormanlarına rastlanırken kıyıda makiler veya kayalık alanlar görülür. Doğu
kıyılarındaki karstik arazi üzerinde kuru fundalıklar ve fıstık çamı toplulukları
bulunur. Kıyı genelde sarp kayalık bir yapıya sahip olup yer yer kumsallara da
rastlanır. Yarımadanın güney doğusunda Gerence ile Balıklıova arasında sazlarla
kaplı İris Gölü bulunmaktadır. Alan zengin maki ve funda topluluklarına ev
sahipliği yapar. Nesli tehlike altında olan Papaver purpureomarginatum bitki türü
bölgede görülmektedir. İnsan etkisinin henüz çok fazla olmadığı alanda bulunan
adaların tümü ve el değmeden kalan son kıyılar, yırtıcı kuşlar ve deniz kuşlarının
varlığı için önemlidir. ÖDA’da bıyıklı doğan (Falco biarmicus), ada doğanı
(Falco eleonorae) ve küçük kerkenez (Falco naumanni) gibi yırtıcılar ile ada
martısı (Larus audouinii) ve tepeli karabatak (Phalacrocoraxaristotelis) gibi nadir
deniz kuşları üremektedir. ÖDA’nın kıyılarından mağaralar, nesli küresel ölçekte
kritik derecede tehlike altında olan Akdeniz fokunun en önemli üreme
alanlarından biridir. Yarımadanın güney kesiminde yer alan dereler, sazlık ve
küçük sulak alanlar yine nesli tehlike altında olan su samurunun (Lutra lutra)
bulunduğu bölgelerdir. Karakulak (Caracal caracal) alanda az sayıda bulunan
önemli memeli türlerinden biridir. Alana ilişkin topoğrafya haritası Şekil 3.9’da
verilmiştir.
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Şekil 3.9 Karaburun ve Ildır Körfezi Adaları Topoğrafya Haritası (Eken vd., 2006)

Yörede bulunan önemli türler Çizelge 3.7’de verildiği gibidir.
Çizelge 3.7 Karaburun ve Ildır Körfezi Adalarında Bulunan Önemli Türler (Eken
vd., 2006)
Takson Adı

E

TE

Papaver purpueomarginatum
Aquila chrysetos
Bubo bubo
Emberiza caesia
Falco biarmicus-Avrupa ve Anadolu
Falco eleonorae
Falco eleonorae
Falco naumanni
Larus audowinii
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Sitta krueperi
Sylvia rueppelli
Caracal caracal-Orta Doğu
Lutra lutra
Monachus monachus
Monachus monachus-Doğu Akdeniz

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kırmızı Liste
K
B
CR
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
(NT)
LC
VU
LC
LC
VU
LC
NT
(NT)
LC
LC
NT
(NT)
LC
LC
LC
(EN)
NT
CR
(CR)
CR
(CR)
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Çiçek Adaları: Urla İlçesi sınırlarında yer almaktadır. Yüzölçümü; 8.718
ha’dır. Herhangi bir koruma statüsü bulunmamaktadır. İzmir Körfezi’nin
güneyinde, Urla ilçesinin kuzeyi ile Gediz Deltası arasında yer alan sekiz adadan
oluşur. Bu adalar; Hekim Adası, Alman Adası, Pınarlı Ada, Akça Ada, Çiçek
Adası, Karantina Adası, Uzun Ada ve Yassıca Ada’dır ve yükseklikleri fazla
değildir. Uzun Ada ve Hekim Adası birinci derecede askeri bölge olup bu adalara
ulaşım yasaktır. İçlerinde en büyüğü Uzun Ada’dır. Maki ve frigana toplulukları
yaygındır. Bu bitki örtüsündeki baskın bitki türleri arasında pırnal meşesi
(Quercus ilex), kermes meşesi (Quercus coccifera), sakız ağacı (Pistacia
lentiscus), Phyllyrea latifolia, kocayemiş (Arbutus unedo) ve zeytin (Olea
europea) yer alır. Alan, barındırdığı çok büyük gümüş martı (Larus cachinnans)
popülasyonu nedeniyle ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. ÖDA kriterlerini
sağlamamakla birlikte Uzun Ada’da peçeli baykuş (Tyto alba) üremektedir.
Bunun yanında küçük akbalıkçılın (Egretta garzetta) ve 1-2 çift yılan kartalının
(Circaetus gallicus) da ürediği tahmin edilmektedir. ÖDA, aynı zamanda nesli
dünya ölçeğinde tehlikedeki Akdeniz fokları (Monachus monachus) için
önemlidir. Alana ilişkin topoğrafya haritası Şekil 3.10’da verilmiştir.

Şekil 3.10 Çiçek Adaları Topoğrafya Haritası (Eken vd., 2006)

Yörede bulunan önemli türler Çizelge 3.8’de verildiği gibidir.
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Çizelge 3.8 Çiçek Adalarında Bulunan Önemli Türler (Eken vd., 2006)
Takson Adı

E

TE

Larus cachinnans michahellis
Monachus monachus
Monachus monachus-Doğu Akdeniz

0
0
0

0
0
0

Kırmızı Liste
K
B
LC
LC
CR
(CR)
CR
(CR)

Doğanbey Kıyıları: Seferihisar ilçesi sınırlarındadır. Yüzölçümü; 7.465
ha’dır. Arkeolojik sit statüsü ile korunmaktadır. Alanın genel yapısını kayalık
alanlar ve makilikler oluşturmaktadır. En güneyde Doğan Adası olmak üzere kıyı
boyunca irili ufaklı sekiz ada bulunmaktadır. Genel olarak bodur maki
topluluklarından oluşmaktadır. Bunların yanı sıra alanın özellikle kuzey
kısımlarında tarım alanları bulunmaktadır. ÖDA, gökdoğanın (Falco peregrinus)
bölgedeki önemli üreme alanlarından biridir. Alanın kuzeybatı kısımları, Akdeniz
foku için önemli yaşam alanlarıdır. Alana ilişkin topoğrafya haritası Şekil 3.11’de
verilmiştir.

Şekil 3.11 Doğanbey Kıyıları Topoğrafya Haritası (Eken vd., 2006)
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Yörede bulunan önemli türler Çizelge 3.9’da verildiği gibidir.
Çizelge 3.9 Doğanbey Kıyılarında Bulunan Önemli Türler (Eken vd., 2006)

Takson Adı

E

Falco peregrinus
Monachus monachus
Monachus monachus-Doğu Akdeniz

0
0
0

TE Kırmızı Liste
K
B
0
LC
LC
0
CR
(CR)
0
CR
(CR)

Foça Yarımadası: Aliağa ve Foça ilçelerini kapsamaktadır. Yüzölçümü;
25.411 ha’dır. Özel Çevre Koruma Bölgesi, doğal sit, arkeolojik sit, kentsel sit
statüleri ile korunmaktadır. ÖDA sınırları içinde İncir, Fener, Orak, Metelik,
Hayırsız ve Kartdere olmak üzere altı ada bulunur. ÖDA’nın anakara bölümü
maki toplulukları ve kızılçam ormanlarıyla kaplıdır. Foça tepeleri yazın kuruyan
dere yatakları nedeniyle engebeli yüzey yapısına sahiptir. Adalarda bodur maki
toplulukları ve çıplak kayalık alanlar bulunur. Kıyılar genellikle kayalık bir
morfolojiye sahip olup yer yer kumsallara da rastlanır. ÖDA içinde yer alan adalar
küçük kerkenez (Falco naumanni), tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii), gökdoğan (Falco peregrinus) ve küçük sumru (Sterna albifrons) için
üreme ve barınma alanıdır. Ada doğanı (Falco eleonorae) ise göç döneminde
seyrek de olsa adalarda gözlenmektedir. ÖDA, Ege Bölgesi’nde sayıca çok
azalmış olan çizgili sırtlanın (Hyaena hyaena) yaşadığı nadir alanlardan biridir.
Alanda uzun yıllar yapılan saha çalışmaları sonucunda nesli küresel ölçekte
tehlike altında olan Akdeniz fokunun dokuz bireyinin ürediği gözlenmiştir. Alana
ilişkin topoğrafya Şekil 3.12’de verilmiştir.
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Şekil 3.12 Foça Yarımadası Topoğrafya Haritası (Eken vd., 2006)

Yörede bulunan önemli türler Çizelge 3.10’da verildiği gibidir.
Çizelge 3.10 Foça Yarımadasında Bulunan Önemli Türler (Eken vd., 2006)

Takson Adı

E

Buteo rufinus
Coracias garrulus-Avrupa
Falco naumanni
Falco peregrinus
Hieraetus fasciatus-Akdeniz
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Sterna albifrons-D.Avrupa
Sylvia ruepalli
Hyaena hyaena-Orta Doğu
Monachus monachus

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Monachus monachus-Doğu Akdeniz

Testudo graeca

TE Kırmızı Liste
K
B
0
LC
(NT)
0
NT
VU
0
VU
LC
0
LC
LC
0
LC
EN
0
LC
LC
0
LC
LC
0
LC
LC
0
LC
LC
0
NT
(EN)
0
CR
(CR)
0
CR
(CR)
0
VU
NT

Gediz Deltası: Çiğli, Foça, Menemen ilçelerini kapsamaktadır. Yüzölçümü;
26.165 ha’dır. Ramsar alanı, doğal sit, arkeolojik sit statüleri ile korunmaktadır.
Gediz Deltası; tuzlu, tatlı ve acı su ekosistemlerini içermektedir. Delta-deniz
sınırının büyük kısmı üzeri deniz börülceleri (Salicornia) ve midye kabuklarıyla
kaplı kum bantlarından oluşur. Kum bantlarının ardında lagünler veya geniş
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tuzcul kıyı çayırları uzanır. Tuzcul çayırların kıyı kesiminde ArthrocnemaHalocnemetum strobilacei birliği, daha iç kesimlerde ise ılgın (Tamarix sp.) ve
Limonium sp. toplulukları yer alır. Tuzcul alana tatlı su girişinin yüksek olduğu
noktalarda küçük sazlık alanlar ve kındıralarla (Juncus) kaplı geçici sulak çayırlar
bulunur. Tepeler genellikle garig ile örtülüdür. Bunun dışında ÖDA’da geniş
tarım alanları, ağaçlandırma sahaları ve bahçeler bulunur. Gediz nehri boyunca iyi
korunmuş galeri ormanları uzanmaktadır. Kuşlar açısından büyük önem taşıyan
deltada bugüne kadar 263 kuş türü gözlenmiştir. Tepeli pelikan (Pelecanus
crispus), küçük kerkenez (Falco naumanni), mahmuzlu kızkuşu (Vanellus
spinosus), karagagalı sumru (Sterna sandvicensis) ve kocagöz (Burhinus
oedicnemus) gibi nesli tehlikede olan kuş türleri alanda üremektedir. Gediz
Deltası flamingonun (Phoenicopterus roseus) ülkemizdeki iki önemli üreme
alanından biridir. Ayrıca özellikle Doğu Avrupa’da yaşayan su kuşları için sahip
olduğu uygun iklim koşulları ve beslenme alanları nedeniyle önemli bir kışlama
ve konaklama alanıdır. Alandaki önemli memeli türleri saz kedisi (Felis chaus),
Akdeniz foku ve su samurudur (Lutra lutra). İçsu balıkları için de önemli alanda
ülkemize endemik Ladigesocypris irideus içsu balığı korumada öncelikli bir
türdür. Alana ilişkin topoğrafya haritası Şekil 3.13’te verilmiştir.

Şekil 3.13 Gediz Deltası Topoğrafya Haritası (Eken vd., 2006)

Yörede bulunan önemli türler Çizelge 3.11’de verildiği gibidir.
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Çizelge 3.11 Gediz Deltasında Bulunan Önemli Türler (Eken vd., 2006)
Takson Adı

E

Anas crecca-Akdeniz ve Karadeniz
Anthus campestris
Ardea purpurea-Avrupa ve Akdeniz
Branta ruficollis
Branta ruficollis
Burchinus oedicnemus-Doğu Avrupa
Caladrella brachydactyla

0
0
0
0
0
0
0
Calidris alpina-Ön Asya ve D.Akdeniz
0
Calidris minuta-Avrupa ve B.Afrika
0
Charadrius alexandrinus-Akdeniz ve Karadeniz
0
Charadrius alexandrinus-Akdeniz ve Karadeniz
0
Ciconia ciconia-Doğu Avrupa
0
Ciconia nigra- Doğu Avrupa
0
Circus pygargus
0
Egretta
garzetta-D.Avrupa
ve 0
Akdeniz
Falco naumanni
0
Glareola pratincola-D.Akdeniz ve Karadeniz
0
Himantopus himantopus-D.Avrupa ve D.Akdeniz
0
Larus cachinnans michahellis
0
Larus genei-Akdeniz ve Karadeniz
0
Larus genei-Akdeniz ve Karadeniz
0
Larus melanocephalus
0
Larus melanocephalus
0
Larus ridibundus-Akdeniz
0
Melanocorypha calandra
0
Pelecanus
crispus-Akdeniz
ve 0
Karadeniz
Pelecanus
crispus-Akdeniz
ve 0
Karadeniz
Phalacrocorax pygmeus-GD.Avrupa 0
ve Türkiye
Phoenicopterus roseus-D.Akdeniz
0
Phoenicopterus roseus-D.Akdeniz
0
Platelea leucorodia-D.Avrupa
0
Recurvirosta
avosetta-Akdeniz
ve
0

TE Kırmızı Liste
K
B
0
LC
LC
0
LC
LC
0
LC
LC
0
VU
VU
0
VU
VU
0
LC
VU
0
LC
LC
0
LC
LC
0
LC
LC
0
LC
LC
0
LC
LC
0
LC
LC
0
LC
LC
0
LC
LC
0
LC
LC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

0

VU

LC

0

LC

LC

0
0
0
0

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

G.D.Avrupa

Recurvirosta

avosetta-Akdeniz

ve

0

0

LC

LC

avosetta-Akdeniz

ve

0

0

LC

LC

Sterna albifrons-D.Avrupa
Sterna caspia
Sterna hirudo-Güney Avrupa
Sterna sandvicensis-Akdeniz ve
Karadeniz
Sterna sandvicensis-Akdeniz ve Karadeniz
Tadorna ferruginea-Akdeniz ve Karadeniz

0
0
0
0

0
0
0
0

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

0
0

0
0

LC
LC

LC
(LC)

G.D.Avrupa

Recurvirosta
G.D.Avrupa
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Tadorna tadorna-Akdeniz ve Karadeniz
Vanellus spinosus-Balkanlar ve Anadolu
Felis Chaus-Orta Doğu
Lutra lutra
Monachus monachus
Monachus monachus-D.Akdeniz
Emys orbicularis
Alosa fallax nilotica
Aphanius fasciatus
Ladigesocypris irideus

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LC
LC
LC
NT
CR
CR
NT
DD
DD
-

LC
VU
(EN)
(CR)
NT
LC
DD

Bakırçay Deltası: Bergama, Dikili ilçelerini kapsamaktadır. Yüzölçümü;
3.156 ha’dır. Herhangi bir koruma statüsü bulunmamaktadır. ÖDA, yarı açık bir
dalyan, deniz börülcesi (Salicornia sp.) düzlükleri, küçük kum adacıkları,
Bakırçay nehrinin denize dökülme alanı, tuzlu bir lagün ve tarım alanlarından
oluşmaktadır. ÖDA aynı zamanda Bakırçay’ın denize yakın olan bölümünü içerir.
Bakırçay Deltası su kuşları ve kıyı kuşları açısından önemlidir. Küçük sumru
(Sterna albifrons) ve akça cılıbıt (Charadrius alexandrinus) deltada üreyen
kuşlardandır. Alan aynı zamanda flamingo (Phoenicopterus roseus) için önemli
bir kışlama alanıdır. Delta, ülkemize endemik dört balık türü için ÖDA kriterlerini
sağlamaktadır. Bu türlerden Chondrostoma holmwoodii küresel ölçekte, Capoeta
bergamae ise bölgesel ölçekte tehlike altındadır. Yine bu alanda yaşayan
Ladigesocyprs irideus ise dar yayılışlı bir balık türüdür. Alana ilişkin topoğrafya
haritası Şekil 3.14’te verilmiştir.

Şekil 3.14 Bakırçay Deltası Topoğrafya Haritası (Eken vd., 2006)

Yörede bulunan önemli türler Çizelge 3.12’de verildiği gibidir.
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Çizelge 3.12 Bakırçay Deltasında Bulunan Önemli Türler (Eken vd., 2006)
Takson Adı

E

TE

Charadrius alexandrinus-Akdeniz ve Karadeniz

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

Phoenicopterus roseus-D.Akdeniz
Sterna albifrons-D.Avrupa
Testudo graeca
Barbus cyclolepis pergamonensis
Capoeta bergamae
Chondrostoma holmwoodii
Ladigesocypris irideus

Kırmızı Liste
K
B
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
NT
DD
(VU)
VU
VU
DD
DD

Yamanlar Dağı: Karşıyaka, Bornova, Menemen ilçeleri ve Manisa
Merkez’i kapsamaktadır. Yüzölçümü; 36.227 ha’dır. Koruma statüsü
bulunmamaktadır. Önemli bir kısmı kızılçam ormanları ve makiliklerle kaplıdır.
Kuru maki topluluklarından kestane ormanlarına kadar değişen geniş bir bitki
örtüsü mozaiğini barındırır. Dağın alt bölgelerinde geniş alanlar kaplayan bodur
maki toplulukları yüksek irtifalara çıkıldıkça yerini sırasıyla kızılçam ve karaçam
ormanlarına bırakır. Karaçam ormanlarının içinde dağınık olarak saçlı meşe
(Quercus cerris), tüylü meşe (Quercus pubescens), daha nemli bölgelerde ise
çiçekli dişbudak (Fraxinus ornus) bulunur. Yamanlar’ın kuzeye bakan
yamaçlarında 850-1000 metre arasında kestane (Castanea sativa) toplulukları
bulunur. Güneye bakan yamaçlarda ise dik ve yazın kuruyan dere yatakları
bulunur ve buralar geniş zakkum (Nerium oleander) topluluklarıyla kaplıdır.
Alandaki kayalıklar yaban hayatı, mağaralar ise birçok yarasa türü için önemli
yaşam alanıdır. Alan; bitkiler, memeliler, kuşlar, sürüngen, çiftyaşamlılar ve içsu
balıkları için önemlidir. Nesli tehlike altındaki Allium albootunicatum ssp.
albotunicatum ve küresel ölçekte tehlike altında olan endemik Haplophyllum
megalanthum ve Tripleurospermum hygrophilum bitki türleri ÖDA kriterlerini
sağlayan türler arasında yer almaktadır. ÖDA, nadir bir tür olan çizgili sırtlanın
Ege Bölgesi’ndeki bilinen en kuzey dağılımını oluşturur. Bunun yanı sıra alandaki
mağaralar uzun kanatlı çöl yarasası (Miniopterus schreibersii), uzun ayaklı yarasa
(Myotis capaccinii) ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Akdeniz
nalburunlu yarasası (Rhinolophus euryale), nalburunlu büyük yarasa (Rhinolophus
ferrumequinum), nalburunlu küçük yarasa (Rhinolophus hipposideros) ve küçük
farekulaklı yarasa (Myotis blythii) için önem taşır. Ev yılanı (Zamenssitua) ile
nesli küresel ölçekte tehlike altında olan şeritli engerek (Montivipera xanthina) ve
adi tosbağa (Testudograeca) alanda ÖDA kriterlerini sağlayan sürüngen türleridir.
Ülkemize endemik iç su balıklarından Capoeta bergamae ve Chondrostoma
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holmwoodii bölgede yaşamaktadır. Alana ilişkin topoğrafya haritası Şekil 3.15’te
verilmiştir.

Şekil 3.15 Yamanlar Dağı Topoğrafya Haritası (Eken vd., 2006)

Yörede bulunan önemli türler Çizelge 3.13’te verildiği gibidir.
Çizelge 3.13 Yamanlar Dağında Bulunan Önemli Türler (Eken vd., 2006)
Takson Adı

E

TE

Allium albotunicatum ssp. albotunicatum
Haplophyllum megalanthum
Tripleurospermum hygrophilum
Dendrocopos medius
Emberiza cineracea
Hippolais olivetorum
Lanius nubicus
Hyaena hyaena-O.Doğu
Miniopterus schreibersii
Myotis capaccinii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Triturus karelini
Montivipera xanthina
Testudo graeca
Zameris stula
Capotea bergamae

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kırmızı Liste
K
B
VU
EN
EN
LC
LC
NT
(NT)
LC
LC
LC
LC
NT
(EN)
LC
NT
VU
LC
VU
VU
NT
NT
LC
LC
CR
LC
VU
NT
DD
LC
VU
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Chondrostoma holmwoodii

1

0

VU

DD

Küçük Menderes Deltası: Karşıyaka, Bornova, Menemen, Selçuk ilçeleri ve
Manisa Merkez’i kapsamaktadır. Yüzölçümü; 6.706 ha’dır. Doğal sit statüsü ile
korunmaktadır. Deltada kumullar, sazlıkları geniş bataklıklar, tatlısu ve hafif tuzlu
su gölleri ile tarım alanları ana habitatları oluşturur. Göllerin kenarı sazlıklarla
(Phragmites sp.) kaplıdır. Bataklıkların büyük bölümünde ise ılgın (Tamarix)
hakim türdür. Çevredeki yüksek araziler makilikler, tarlalar, söğüt ve
zeytinliklerle kaplıdır. Alan nesli tehlike altında olan birçok canlı türüne ev
sahipliği yapmaktadır. Ülkemize endemik ve nesli tehlike altında olan Arum
balansanum, Campanula tomentosa ve Verbascum maeandri bitki türleri alanda
bulunmaktadır. Küçük karabatak (Phaacrocorax pygmeus) bu bölgede önemli
sayılarda ve düzenli olarak kışlamaktadır. Nesli bölgesel ölçekte tehlike altında
olan mahmuzlu kızkuşu (Vanellus spinosus) da alanda üremektedir. ÖDA’da nesli
küresel ölçekte tehlike altında olan memeli türlerinden farekuyruklu yediuyur
(Myomimus roachi) yaşamaktadır. Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis),
tosbağa (Testudo graeca) ve ev yılanı (Zamenis situla) alanda ÖDA kriterini
sağlayan önemli sürüngen türleridir. Aphanius fasciatus ve Türkiye’ye endemik
Capoeta bergamae, Chondrostoma holmwoodii ve Knipowitchia ephesi adlı içsu
balıkları ÖDA kriterlerini sağlayan türler arasındadır. Ülkemize endemik büyük
esmer (Manioa megala) alanda yaşayan koruma öncelikli kelebek türüdür.
Deltadaki ana geçim kaynağı tarım faaliyetleridir. Ovada başlıca tarım ürünü
pamuktur. Alanın ortasından geniş bir karayolu geçer. Gebekirse Gölü’nde ticari
balıkçılık yapılır. Nehrin denize döküldüğü yerde yavru balık toplanır. Alana
ilişkin topografya haritası Şekil 3.16’da verilmiştir.
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Şekil 3.16 Küçük Menderes Deltası Topoğrafya Haritası (Eken vd., 2006)

Yörede bulunan önemli türler Çizelge 3.14’te verildiği gibidir.
Çizelge 3.14 K. Menderes Deltasında Bulunan Önemli Türler (Eken vd., 2006)
Takson Adı

E

TE

Arum balansanum
Campanula tomentosa
Verbascum maeandri

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Phalacrocorax pygmeus-G.D.Avrupa ve Türkiye

Vanellus spinosus-Balkanlar ve Anadolu
Myomimus roachi
Triturus karelini
Emys orbicularis
Testudo graeca
Zameris situla
Aphanius fasciatus
Capoeta bergamae
Chondrostoma holmwodii
Knipowitchia ephesi
Leuciscus (Petroleuciscus) symrnaeus
Maniola megala

Kırmızı Liste
K
B
VU
VU
EN
LC
LC
LC
VU
VU
EN
LC
LC
NT
NT
VU
NT
DD
LC
DD
LC
VU
VU
DD
CR
DD
-

Nif Dağı: Bornova, Kemalpaşa, Buca, Torbalı ilçelerini kapsamaktadır.
Yüzölçümü; 21.398 ha’dır. Herhangi bir koruma statüsü bulunmamaktadır.
İzmir’i Ankara’ya bağlayan karayolunun güneyinde yer alır. Bornova
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düzlüğünden hızla yükselen dağ, pek çok akarsu ile sarp vadilere ayrılmıştır ve
geniş kayalık alanlar içerir. İzmir’e yakınlığına rağmen Akdeniz orman ve maki
topluluklarının iyi korunmuş örneklerini içerir. Alan, Akdeniz bitki örtüsünün
tipik örneklerini içerir. Alçaktan yükseğe doğru sırasıyla frigana toplulukları,
kermes meşesinin (Quercus coccifera) baskın olduğu makilikler, kızılçam
ormanları, karaçam ormanları ve dağın zirvesini kaplayan yüksek dağ çayırları
ÖDA’daki temel yaşam alanlarını oluşturmaktadır. Alanda bu güne kadar
kaydedilmiş 600’den fazla bitki taksonunun 21’i ÖDA kriterlerini sağlamaktadır.
Bunlardan Centaurea zeybekii ve Minuartia nifensis’in bilinen dünya dağılımı Nif
Dağı ile sınırlıdır. Pürtüklü semender (Triturus karelinii) için bölgesel ölçekte
önem taşır. Şeritli engerek (Montivipera xanthina) ve ev yılanı (Zamenis situla)
alanda korumada öncelikli sürüngen türleridir. Capotea bergamae adlı içsu balığı,
Türkiye’ye endemik ve nesli tehlikedeki bir türdür ve bu nedenle ÖDA kriterlerini
sağlamaktadır. Nesli bölgesel ölçekte tehlike altındaki karagözlü mavi kelebek
(Glaucopsyche alexis), Himalaya mavi kelebeği (Pseudophilotes vicrama) ve sarı
lekeli zıpzıp (Thymelicus acteon) alandaki önemli kelebek türleridir. Alana ilişkin
topoğrafya haritası Şekil 3.17’de verilmiştir.

Şekil 3.17 Nif DağıTopoğrafya Haritası (Eken vd., 2006)

Yörede bulunan önemli türler Çizelge 3.15’de verildiği gibidir.
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Çizelge 3.15 Nif Dağında Bulunan Önemli Türler (Eken vd., 2006)
Takson Adı

E

TE

Alopecurus davisii
Arenaria sipylea
Asperula daphneola
Bromus sipyleus
Bunium pinnatifolium
Centaurea poluclada
Centaurea spylea
Centaurea zeybekii
Chinodoxa forbesii
Cirsium spyleum
Gallium campanell ferum
Galium tmoleum
Minuartia nifensis
Oenanthe pinnatifolium
Salvia smyrnea
Satureja parnassica ssp. Sipylea
Silene sipylea
Tragopogon subacaulis
Velezia pseudorigida
Verbascum symrnaeum
Verbascum trapifolium
Lullula arborea
Sitta krueperi
Triturus karelini
Montivipera xanthina
Zamenis situla
Capoeta bergamae
Glaucopsyche alexis-Anadolu
Pseudophilotes vicrama-Anadolu
Thymelicus acteon

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kırmızı Liste
K
B
VU
EN
VU
EN
VU
VU
EN
EN
NT
NT
NT
VU
EN
CR
EN
NT
VU
EN
VU
DD
LC
LC
NT
(NT)
LC
LC
CR
LC
DD
LC
VU
VU
VU
VU

Spil Dağı: Bornova, Kemalpaşa ilçeleri ve Manisa Merkez’i kapsamaktadır.
Yüzölçümü; 26.449 ha’dır. Milli Park ve arkeolojik sit statüleri ile korunmaktadır. İzmir

ilinin doğusunda ve Manisa il merkezinin güneyinde yer alan bir ÖDA’dır. Alanın
güneybatı sınırını Kemalpaşa deresi, doğu sınırını ise Yamanlar Dağı
oluşturmaktadır. ÖDA’nın orta bölümünde Spil Dağı Milli Parkı yer alır.
Kuzeydoğuda Sülüklü Göl adında küçük bir sulak alan bulunur. Dağı çok sayıda
vadiye ayıran akarsuların kalker serilerinin altını eritip oymaları ile çok sayıda
mağara oluşmuştur. Bunların en büyüğü Paşaini Mağarası’dır. ÖDA’daki bitki
örtüsü batı Ege’deki pek çok dağ silsilesine benzer şekilde maki topluluklarından
karaçam ormanlarına doğru değişen ağaç ve çalı birliklerini içerir. Dağın alçak
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kesimlerinde kermes meşesinin (Quercus coccifera) baskın olduğu maki
toplulukları uzanır. Bunu kızılçam, meşe ve karaçam ormanları takip eder. En
yüksekte ise Akdeniz tipi yüksek dağ çayırları bulunur. Dik kayalıklar ve çok
sayıda mağara içeren nehir vadileri bölgedeki yaban hayatı için büyük önem taşır.
Spil Dağı sahip olduğu bitki türleri nedeniyle büyük önem taşır. ÖDA’daki 13
bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Yaygın bir tür olduğu için ÖDA
kriterlerini sağlamamakla birlikte Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) alanın
korunması için bir bayrak tür olmuştur. Alan, Anadolu sıvacısı (Sita kruepeıi),
gökdoğan (Falco peregrinus) ve pürtüklü semender (Triturus karelinii) için
bölgesel ölçekte önem taşır. Ev yılanı (Zamenis situla) alandaki korumada
öncelikli sürüngen türlerindendir. Nesli bölgesel ölçekte tehlike altındaki
karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis), Himalaya mavi kelebeği
(Pseudophilotes vicrama) ve sarı lekeli zıpzıp (Thymelicus acteon) alandaki
önemli kelebek türleridir. Alana ilişkin topoğrafya haritası Şekil 3.18’de
verilmiştir.

Şekil 3.18 Spil Dağı Topoğrafya Haritası (Eken vd., 2006)

Yörede bulunan önemli türler Çizelge 3.16’da verildiği gibidir.
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Çizelge 3.16 Spil Dağında Bulunan Önemli Türler (Eken vd., 2006)
Takson Adı

E

Anthriscus tenerrima
Arenaria sipylea
Asperula
lilaciflora
ssp.
Lilaciflora
Asperula nitida ssp. Hirtella
Bromus sipyleus
Centaurea sipylea
Cirsium sipyleum
Echinophora trichophylla
Haplophyllum megalanthum
Hesperis balansae ssp. balansae
Satureja parnassica ssp. sipylea
Silene sipylea
Tragopogon subacaulis
Emberiza hortulana
Falco peregrinus
Lanius collurio
Sitta krueperi
Triturus karelini
Zamenis situla
Glaucopsyche alexis-Anadolu
Pseudophilotes vicrama-Anadolu
Thymelicus acteon-Anadolu

0
1
1

TE Kırmızı Liste
K
B
0
VU
0
EN
0
NT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LC
LC
LC
NT
LC
DD
-

NT
EN
EN
NT
NT
EN
EN
NT
VU
EN
LC
LC
LC
(NT)
LC
LC
VU
VU
VU

Bozdağlar: İzmir İli Kemalpaşa, Ödemiş, Bayındır, Kiraz, Torbalı, Tire
ilçeleri ve Manisa İli Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Alaşehir, Sarıgöl ilçelerini
kapsamaktadır. Yüzölçümü; 236.126 ha’dır. Akdeniz’e özgü pek çok bitki
topluluğunu ve Avrupa-Sibirya bitki coğrafyasına ait bazı bitki türlerini barındırır.
Alan bölgedeki diğer dağlara benzer şekilde kermes meşesinin (Quercus
coccifera) baskın olduğu makilik alanları, kızılçam ormanlarını, daha yükseklerde
ise meşe ve karaçam ormanlarını barındırır. Ağaç sınırının üzerinde ise yüksek
dağ çayırları uzanır. Bozdağlar, bitkiler açısından bölgenin en iyi çalışılmış
alanlarının başında gelir. Bölgede ülkemize endemik birçok bitki türü
bulunmaktadır. Alandaki 38 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bu
türlerden Anthemis xylopoda, Chionodoxa luciliae, Hieracium tmoleum ve
Ornithogalum improbum’un bilinen dünya dağılımı Bozdağlar ile sınırlıdır. Alan
yırtıcı kuş türleri ve orman kuşları açısından önemlidir. ÖDA’da üreyen kuş
türleri arasında kızıl şahin (Buteo rufinus) ve yılan kartalı (Circaetus gallicus)
bulunur. Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde çok az yerde dağılım gösteren karaca
(Capreolus capreolus) alanda bulunan önemli memeli türlerindendir. Küçük
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kazıcı fare (Microtus subterraneus) adlı küçük kemirgen türünün bu ÖDA’ya has
kopuk bir popülasyon bulunur. Pürtüklü semender (Triturus karelinii) alandaki
önemli çift yaşamlı türüdür. ÖDA, nesli küresel ölçekte tehdit altında olan apollo
(Parnassius apollo) ve bölgesel ölçekte tehlike altında olan karagözlü mavi
kelebek (Glaucopsyche alexis) ve Himalaya mavi kelebeğine (Pseudophilotes
vicrama) ev sahipliği yapar. Alana ilişkin topoğrafya haritası Şekil 3.19’da
verilmiştir.

Şekil 3.19 Bozdağlar Topoğrafya Haritası (Eken vd., 2006)

Yörede bulunan önemli türler Çizelge 3.17’de verildiği gibidir.
Çizelge 3.17 Bozdağlar’da Bulunan Önemli Türler (Eken vd., 2006)
Takson Adı

E

TE

Anthemis dipsacea
Anthemis xylopoda
Astragalus nervulosus
Bromus macrocladus
Campanula teucrioides
Centaurea aphrodisea
Chionodoxa luciliae
Chionodoxa sardensis
Chronanthus orientalis
Cirsium sipyleum

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

Kırmızı Liste
K
B
EN
CR
VU
EN
VU
VU
EN
CR
VU
NT
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Colchicum micaceum
Corydalis lydica
Cyclamen mirabile
Doronicum reticulatum
Echinophora trichophylla
Erysimum caricum
Ferula anatolica
Hesperis buschiana
Hieracium tmoleum
Jasione supina ssp. tmolea
Jurinea cadmea
Lamium psidicum
Linum aretioides
Minuartia recurva ssp. carica
Minuartia saxifraga ssp. tmolea
Nepeta nuda ssp. Lydiae
Ornithogalum improbum
Ornithogalum nivale
Papaver argemone ssp. davisii
Paraonychia anatolia ssp. balansae
Pseudophleum gibbum
Rumex tmoleus
Sedum samium ssp. samium
Sideritis tmolea
Sternbergia schubertii
Tordylium macropetalum
Velezia hispida
Verbascum phrygium
Buteo rufinus
Circaetus gallicus-Avrupa
Coracias garrulus-Avrupa
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus
Emberiza hortulana
Hippolais olivetorum
Lanius collurio
Lanius nubicus
Lullula arborea
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Sitta krueperi
Capreolus capreolus-Akdeniz
Microtus subterraneus-Boz Dağlar
Triturus karelinii
Archon apollinus-Anadolu
Glaucopsyche alexis-Anadolu
Parnassius apollo
Pseudophilotes vicrama-Anadolu

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
VU
-

EN
EN
EN
VU
NT
CR
CR
EN
EN
VU
VU
NT
VU
VU
VU
NT
EN
LC
VU
VU
VU
VU
EN
NT
VU
LC
NT
(NT)
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
(NT)
(VU)
LC
LC
EN
VU
VU
VU
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3.1.2 Kültürel yapı
İzmir İli farklı kültür ve medeniyetlerin buluşma noktasıdır ve sosyal,
ekonomik ve kültürel yapısı da çeşitlilik göstermektedir. Tepekule höyüğü, İon
kalıntıları, dünyada zeytinyağının ilk üretildiği Klazomenai kalıntıları, Efes,
Bergama, Lebedos, Teos, Allianoi, Erythrai kalıntıları binlerce yıllık bir yerleşim
yeri olan İzmir’in tarihi varlığının önemli unsurlarıdır. Aynı zamanda İzmir, İzmir
İktisat Kongresi ile yüklendiği görev açısından Türk modernleşmesinin de önde
gelen bir örneği olmuştur (TÜİK, 2008).

Demogfafik yapı: İzmir İli nüfusu ADNKS 2010 yılı verilerine göre
3.948.848’dir. İzmir metropoliten alanda nüfus artışında göçün önemli bir katkısı
bulunmaktadır. İzmir ayrıca tarım işçisi göçü de almakta ancak yaz ve kış
aylarında gelen bu işçiler 6 ay kalıp geri dönmektedirler. Bu işçiler tarımın yoğun
olarak yapıldığı Torbalı, Bayındır, Tire, Ödemiş, Selçuk, Menemen gibi pamuk
tarımının yapıldığı ilçelerde görülmektedir.
Çizelge 3.18’de 1927 yılından itibaren nüfusun yıllara göre dağılımı
verilmiştir.
Çizelge 3.18 Nüfusun Yıllara Göre Değişimi (TÜİK, 2010)

Sayım Yılı
1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2007
2009
2010

Nüfus
531.579
596.850
640.107
673.581
768.411
910.496
1.063.490
1.234.667
1.427.173
1.673.966
1.976.763
2.317.829
2.694.770
3.370.866
3.739.353
3.868.308
3.948.848
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2007 yılı TÜİK verilerine göre nüfusun yaş ve cinsiyet gruplarına göre
dağılımı ise Çizelge 3.19’da verildiği gibidir.
Çizelge 3.19 Yaş ve Cinsiyet Gruplarına Göre Nüfus Dağılımı (TÜİK,
2008)
Yaş Grubu
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+
Toplam

Toplam
Erkek
Kadın
232.573
119.661
112.912
257.763
132.613
125.150
276.977
142.688
134.289
288.905
148.470
140.435
325.474
171.576
153.898
350.090
177.538
172.552
321.077
160.975
160.102
291.610
145.248
146.362
277.281
138.291
138.990
260.579
131.163
129.416
230.988
115.680
115.308
184.674
91.907
92.767
135.953
66.577
69.376
103.997
48.895
55.102
84.373
37.434
46.939
63.241
25.313
37.928
37.524
13.498
24.026
11.649
3.846
7.803
4.625
1.206
3.419
3.739.353 1.872.579 1.866.774

Çizelgeye göre; İzmir İli’nin oldukça genç bir nüfusa sahip olduğu
görülmektedir. İlçelerin nüfusu ile ilgili durum ise Çizelge 3.20 ile verilmiştir.
Çizelge 3.20 İlçelerin Nüfus Durumları (TÜİK, 2010)

Yüzölçümü
Köy
2
İlçe
(km )
Erkek
Kadın
Nüfusu Toplam
Balçova
21
37.598
40.317
77.915
Bornova
224
206.068
202.941
6.556
409.009
Buca
134
208.845
207.122
3.328
415.967
Çiğli
97
77.159
77.238
3.389
154.397
63
64.200
57.055 129.691
121.255
Gaziemir
117
13.316
10.980
1.306
24.296
Güzelbahçe
66
144.831
159.676
287
304.507
Karşıyaka
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Konak
Narlıdere
Aliağa
Bayındır
Bergama
Beydağ
Çeşme
Dikili
Foça
Karaburun
Kemalpaşa
Kınık
Kiraz
Menderes
Menemen
Ödemiş
Seferihisar
Selçuk
Tire
Torbalı
Urla
Bayraklı
Karabağlar
Toplam

69
63
274
540
1.720
184
257
510
205
484
655
446
572
775
694
1.016
386
280
891
565
704

12.012

201.385
36.152
32.037
20.375
50.105
6.420
16.586
15.928
19.529
4.523
45.046
14.295
22.140
35.157
64.543
63.545
15.026
17.219
38.639
62.522
25.741
153.052
221.699
1.872.579

209.727
29.562
31.466
12.395
20.869
19.837
50.697
42.232
6.627
7.337
15.889
12.020
15.979
15.638
11.250
3.705
4.366
6.104
44.038
19.479
14.255
16.631
22.296
35.967
34.358
15.715
63.570
11.966
65.665
55.900
13.577
3.295
17.260
6.678
39.537
27.276
62.059
11.370
24.868
7.223
153.375
228.008
861
1.866.774 476.186

411.112
65.714
63.503
41.244
100.802
13.047
32.475
31.907
30.779
8.889
89.094
28.550
44.436
69.515
128.113
129.210
28.603
34.479
78.176
124.581
50.609
306.427
449.707
3.739.353

3.1.3 Sosyo-Ekonomik yapı
İzmir İli; şehirleşme oranı, yıllık nüfus artış hızı, sanayi iş kolunda
çalışanların toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının
üstündedir. Tarım kolunda çalışanların toplam istihdama oranı ise Türkiye
ortalamasının altındadır. İzmir’de tarıma dayalı sanayi kolları oldukça gelişmiş
durumdadır. Tekstil, hazır giyim, gıda, içki, bira, tütün ve yem sanayi en önemli
işkolları arasındadır. Bunların dışında, demir-çelik, petrokimya, otomotiv,
çimento, ayakkabı, gübre, tarım makineleri ve seramik sanayi iç ve dış pazara
yönelik olarak üretim yapmaktadır. Türkiye’nin en büyük ihracat limanına sahip
olmasının yanında, hammadde kaynakları, nitelikli işgücü ve ulaşım olanaklarının
genişliği, sanayinin gelişmesine olanak vererek İzmir’i Ege Bölgesi’nin ticaret
merkezi konumuna getirmiştir. Kişi başına ihracat ve ithalat yönünden Türkiye
ortalamasının üzerindedir (TÜİK, 2008).
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Eğitim
İzmir’de 2006-2007 öğretim yılı verilerine göre 844 okul öncesi okul, 1.252
ilköğretim okulu (resmi-özel), 182 genel lise, 217 meslek ve teknik lise olmak
üzere toplam 2.495 adet okul bulunmaktadır. Okul öncesi öğretim kurumlarında
öğretmen sayısı 1.538, öğrenci sayısı 27.220’dir. İlköğretim Okullarındaki
öğretmen sayısı 17.683, öğrenci sayısı 459.994 dur. Lise ve Meslek Liselerindeki
öğretmen sayısı ise 10.058, öğrenci sayısı 165.278’dir. İzmir’de toplam öğrenci
sayısı 652.492, öğretmen sayısı ise 29.279’dur. Ayrıca 20 adet Özel Eğitim Okulu
bulunmaktadır. Bu okullarda toplam 192 öğretmen ve 1.473 öğrenci
bulunmaktadır. İzmir ilinde (Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi, Ekonomi Üniversitesi, Gediz
Üniversitesi, Şifa Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi
olmak üzere) 9 üniversite mevcuttur (İÇDR, 2007).
Turizm
Doğal ve tarihi güzellikleri, turizme uygun iklim koşulları, yeterli
konaklama ve ulaşım altyapısı ile İzmir, turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Deniz,
güneş, kum üçlüsünün yanı sıra İzmir-Merkez, Bergama, Çeşme, Ödemiş, Tire,
Selçuk Müzeleri, Efes ve Bergama Ören yerleri ile kültürel turizm olanaklarını
Türkiye’de ilk sunan ildir. Kemeraltı Çarşısı, camileri, kiliseleri, havraları,
hanları, çeşmeleri turizm yönünden çekim merkezleridir. Kent merkezindeki tarihi
ve doğal değerler arasında; Tepekule (Smyrna), Kadifekale, Agora, Kızılçullu Su
Kemerleri, Kemeraltı, Kızlarağası Hanı, Hisar Camii, Kestane Pazarı Camii,
Salepçioğlu Camii, Şadırvan Camii, Yalı (Konak) Camii, Dönertaş Sebili, Saat
Kulesi, St. Polycarp Kilisesi, Asansör, Bet İsrail Sinagogu, Hükümet Konağı,
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binası, Milli Kütüphane ve Elhamra Sineması,
Devlet Tiyatrosu, (Eski Türk Ocağı Binası), Alsancak Garı, Halil Rıfat Paşa
Köşkü, İnönü Evi, Uşakizade Köşkü sayılabilir. Ayrıca; İzmir’in ilçelerinde de
tarihi ve kültürel değer taşıyan çok sayıda alan ve arkeolojik kalıntılar
bulunmaktadır (İÇDR, 2007).
Ayrıca; İzmir ili genelinde çok sayıda kaplıca bulunmaktadır. Bunların
başlıcaları; Balçova Kaplıcaları, Bayındır Ilıcaları, Bergama Kaplıcaları,
Mahmudiye Ilıcası, Paşa Ilıcası, Geyiklidağ Ilıcası, Kaynarca-Dikili Kaplıcası,
Menemen-Deniz Ilıcası, Çeşme Ilıcaları, Urla İçmesi’dir. Kaplıca ve ılıcalar
sağlık turizmi açısından önem taşımaktadır (İÇDR, 2007).
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İnanç turizmi açısından da İzmir; sahip olduğu değerlerle çok özel bir
konuma sahiptir. Hıristiyanlar için dini açıdan çok önem taşıyan ve “Hac” yeri
ilan edilen Meryem Ana Evi, Meryem Ana adına yapılmış ilk kilise olan “Çifte
Kiliseler” ve Hz. İsa’nın en sevdiği havarisi olan St. John’un mezarının da içinde
bulunduğu St.John Bazilikası, Yedi Uyuyanlar Mağarası ile İncil’de yer alan ve
Anadolu’da Hıristiyanlığı yaymak için kurulan Yedi Kiliseler Ege Bölgesi’nde
bulunmaktadır. (Yedi Kiliselerden üçü bugün İzmir il sınırları içindedir. Bunlar;
Ephesus (Efes), Smyrna (İzmir), ve Pergamon (Bergama) Kiliseleridir. Diğer
kiliseler, Sardis (Sart), Philadelphia (Alaşehir), Thyatira (Akhisar) ve Laodicea
(Goncalı) Kiliseleridir). Kitapta sözü edilen kiliseler gerçek anlamda kiliseler
olmayıp Romalıların zulmünden kaçıp ibadet yapan ilk Hıristiyan topluluklarını
ifade etmektedir. Günümüzde Yedi Kilise topluluğunun bulunduğu yerlerde göze
çarpan kilise kalıntıları Hıristiyanlık resmi din olarak kabul edildikten sonra inşa
edilmiş yapılara aittir (İÇDR, 2007).
İzmir’de 9 üniversite bulunması; bilimsel kongre ve toplantıların İzmir’de
yapılmasına olanak sağlayacaktır. İklim koşullarının uygun olması dolayısı ile
İzmir tüm yıl kongre turizmi yapılmasına oldukça elverişli bir durumdadır. Her
şeyden önce İzmir’de kongre turizmi, mevsimlik yoğunlaşmayı tüm yıla yayma
kapasitesi yaratacaktır. Kongrelerin genellikle; nisan, mayıs, haziran, eylül, ekim
ve kasım aylarında düzenlenmesi İzmir’in kongre turizmi ile klasik turizm
anlayışından uzaklaşmasında da bir çıkış noktası olacaktır. İzmir’in şehirleşme
sürecine de katkı sağlayacak olan bir kongre merkezine ivedilikle ihtiyacı vardır.
Otellerin ölü sezonlarındaki doluluk oranlarını arttıracak, kongre ile birlikte
yapılacak yeni turizm türlerinin doğması da mümkün olacaktır (İÇDR, 2007).
İzmir’i çevreleyen sahil bandı hemen her yerleşim merkezinde doğal olarak
plajlar ve koylar oluşturmuştur. Kimi noktada göz alabildiğine uzanan plajlar,
kimi yerlerde yerleşim bölgeleriyle ya da ormanla kuşatılmış durumdadır. İzmir
İli’nin Ege’ye 629 km kıyısı bulunmaktadır. Bunun 101 km’si doğal plaj
niteliğindedir. İzmir kıyıları yarımada ve koylardan oluşan coğrafi yapısı
nedeniyle, plaj kullanımına da olanak vermektedir. Bu da kıyı turizminin önemini
artırmaktadır. İldeki plajlardan Selçuk-Pamucak, Urla ve Güzelbahçe, Çeşme-Ilıca
ve Altınkum, Gümüldür ve Özdere plajları ile kuzeyde Dikili ve Çandarlı, FoçaYeni Foça plajları, olumlu kumsal özellikleri bakımından öne çıkmaktadır.
Türkiye’de bugünkü duruma bakıldığında, halen yürürlükteki tanıtım, pazarlama
ve yatırım politikalarında 3 S faktörü; deniz (sea)- güneş (sun)-kumun (sand)
etkisi devam etmektedir. Son yıllarda Dünya’daki değişimlerle 3 S faktörünün
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özellikle gelişmiş toplumlarda yerini 3 E’ye [eğitim (education)-eğlence
(entertainment)-çevre (environment)] bırakmakta; çevreye duyarlı, sürdürülebilir
turizm türü ön plana çıkmaktadır (İÇDR, 2007).
İzmir kıyıları ülkemizin önemli yat turizmi potansiyeli olan alanlardan
birisidir. Kıyı kuşağında yer alan koyların oluşturduğu doğal peyzaj nitelikleri,
iklim özellikleri, kıyı boyunca yer alan arkeolojik alanlar, antik kentler gibi
kültürel değerlerin yanı sıra kıyıdaki yerleşmelerin yarattığı servis olanakları bu
potansiyeli oluşturan ve destekleyen unsurlardır. Türkiye’nin en donanımlı
marinaları Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunmaktadır. Bu limanlarda, yatçılar
gereksinim duydukları hizmeti bulabilmektedir. Havaalanları ile de marinaların
bağlantısı kurabilmektedir (İÇDR, 2007).
İzmir’de sörf turizmi açısından değerlendirilebilecek iki alan mevcuttur.
Bunlardan bir tanesi Çeşme-Alaçatı diğeri ise Seferihisar-Teos’tur. Doğal Alaçatı
Limanı devamlı esen rüzgarına rağmen dalgasız denizi ile dünyada sörf yapmaya
elverişli nadir merkezlerden biridir. Mayıs’tan Ekim’e kadar süren rüzgar
sezonunda dünyanın her bir tarafından gelen sörfçüleri ağırlamaktadır. Alaçatı
koyunun 1,5 metreyi geçmeyen derinliği, aynı zamanda yeni başlayan sörfçüler
için de iyi bir eğitim sahasıdır. Bu özelliğinden dolayı koy, hem ustalar hem
acemiler için gözde bir sörf merkezidir. Alaçatı’da biri belediyeye biri de özel
teşebbüse ait iki sörf okulu bulunmaktadır (İÇDR, 2007).
İçinde yaşanmakta olunan zor koşullar, günümüz insanı için doğaya dönüşü,
onu korumayı ve sağladığı olanaklardan elverdiğince, doğallığını bozmadan,
yararlanma arzusunu bir tutku haline getirmektedir. Doğa ile bütünleşmek,
günlerin yorgunluğunu ve stresini atmak, aynı zamanda spor yapmak son yıllarda
doğa sporlarına olan ilgiyi artırmıştır. Doğanın farklı imkanlara sahip olduğu
farklı koşulları, yaylalarda kamp, mağaracılık, dağcılık, trekking, sörf, dalış, kaya
tırmanıcılığı, bisiklet ya da golf oynayarak, kuş gözlemciliği yaparak kullanılması
ve daha bunlar gibi doğanın pek çok alanda sağladığı alternatiflerin gezi,
dinlenme, spor amacıyla kullanıma açılması doğa turizminin oluşmasına ortam
sağlamaktadır. Bunlara ek olarak yamaç paraşütçülüğü de Ödemiş Bozdağ’da
yoğun olarak yapılabilmektedir (İÇDR, 2007).
Yayla turizmi jeomorfolojide yüksek düzlükleri (plato) ifade eden yaylaların
turizm amaçlı kullanımıyla ortaya çıkmıştır. Yayla turizminde asıl çekici etmen
sıcaklığın fazla olduğu aşağı seviyelerden, ılıman değerlere doğru kaçıştır.
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Anadolu’nun, kıyılardan içerlere, batıdan doğuya doğru yükseklik artışının olması
morfolojik, topoğrafik, doğal bitki örtüsü ve iklim şartlarında farklılık göstermesi
yaylacılık hareketlerine elverişli bir ortam sunar. Buralar da son derece çekici bir
çevre ve tatil yapma ortamı bulunurken orman içi boşluk ve çayır alanlar ile daha
çok orman üst sınırlarında yer alan ortak alanlar ise dinlenme ortamının yanı sıra
hayvancılık faaliyetlerine elverişli alanları teşkil ederler. Yaylacılık faaliyetleri
göçebe yörükler tarafından sürdürülmekte iken son yıllarda kentliler tarafından da
evler yapılmaya başlanmıştır. Bunun yanında İzmir’de tam anlamıyla yayla
tanımına giren Bozdağ ve Kozak dışında belirgin yayla bulunmaması bazı
yükseltilerin de yayla olarak anılmasına sebep olmuştur. Bu durumda yayla evi
olarak İzmir’de üçüncü konut gelişimi görülmektedir. Son yıllarda belirginleşen
bu olgu bu tür alanlarda butik otellerin ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Bu
kapsam içinde Bozdağ dinlenme ve tatil amaçlı bir gelişim gösterirken giderek
tarım ikinci plana gitmektedir. Kozak yaylası ise hem hayvancılık hem de tarım
ağırlıklı kullanılırken turizm amacı arka planda kalmaktadır (İÇDR, 2007).
İzmir’de iklim koşulları nedeniyle kış turizmi oldukça zayıftır. Kış
sporlarından kayak; organize olarak sadece Bozdağ’da yapılmaktadır.
Tarım
1.201.200 ha alana yayılan İzmir İli’nde tarım yapılan topraklar 350.984 ha
olup ilin yaklaşık % 29,2’sini oluşturmaktadır. Tarım alanlarının % 52,21’i sulu
(183.252 ha), % 47,79’u (167.732 ha) kuru tarım alanıdır. İzmir’de halen 115 tür
bitkisel ürün yetiştirilmektedir. Yetiştirilen en önemli ürünler zeytin, pamuk,
tütün, hububat, üzüm, domates ve biberdir. İl arazilerinin parsel büyüklüğü olarak
% 42’si 10 dekardan küçük, % 27’si 10-20 da, % 19’u 20-50 da, % 9’u 50-100 da
ve kalanı 100 dekardan büyüktür. Tarımsal işletmelerin % 65,5’inde bitkisel
üretim, % 37,2’sinde hayvansal üretim ve bitkisel üretim birlikte ve % 2,3’ünde
hayvansal üretim yapılmaktadır. Tarım alanlarının 154.770 ha’ı tarla tarımı alanı,
92.630 ha’ı zeytinlik, 39.152 ha’ı sebze tarımı, 25.910 ha’ı meyve alanı, 16.393
ha’ı bağ alanı, 4.495 da’ı narenciye alanı, 1.159 ha’ı kavaklık, 1.072 ha’ı süs
bitkisi, 2.526 ha’ı nadas ve 12.877 ha’ı ise tarıma elverişli boş arazilerden
oluşmaktadır (İÇDR, 2007).
Hayvan varlığına gelindiğinde ise; 1973 yılında 186.158 baş olan büyükbaş
hayvan varlığı 1992 yılında 232.744 başa ulaşmıştır. 1999 yılında düşme
eğilimine giren hayvan varlığı 2002 yılında 228.534 başa düşmüştür. 2006 yılında
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ise toplam sığır varlığı 362.282 başa ulaşmıştır. İzmir’de 2007 yılı sonu itibarı ile
369.477 büyükbaş, 614.805 küçükbaş, 13.543.839 kanatlı hayvan bulunmaktadır.
Küçükbaş hayvanların % 69,85’ini koyun, kalanı ise keçiden oluşmaktadır. 2007
yılında kültür balıkçılığı tesisi sayısı 78 adet deniz ve 7 adet içsu olmak üzere
toplam 85 adet üretim tesisi bulunmaktadır. Arıcılık yapan köy sayısı 368’dir.
1973 yılında 72.900 olan kovan sayısı 1992 yılında 114.190 adet ve 2007 yılında
122.004 adede ulaşmıştır (İÇDR, 2007).
Madencilik
Metalik madenler bakımından ildeki en önemli maden altın
cevherleşmeleridir. Bergama-Ovacık Yatağında 2.980.000 ton rezerv tespit
edilmiş olup işletilebilir rezerv 24 tondur. Bergama-Ovacık altın yatağı halen
işletilmekte olan bir yataktır. İldeki bir diğer önemli altın cevherleşmesi
Efemçukuru Yatağı olup yatağın rezervi 2.500.000 tondur. Ödemiş ve Karşıyaka
ilçelerinde de potansiyel altın sahaları bulunmaktadır. Ödemiş-Küre altın
sahasında 96.000 ton muhtemel rezerv; Emirli sahasında ise 50.000 ton görünürmuhtemel rezerv belirlenmiştir. Bunlardan Küre altın sahası geçmiş yıllarda
işletilmiştir. Karşıyaka ilçesinde Arapdağ mevkiindeki Çilektepe ve Altıntepe
sahaları da ildeki önemli diğer altın sahalarıdır. Tire-Beylerderesi altın sahası da
geçmiş yıllarda işletilmiş bir yataktır. İldeki diğer önemli metalik madenler
antimuan, bakır, kurşun ve çinko cevherleşmeleridir. Beydağ ve Kiraz ilçelerinde
geçmiş yıllarda işletilmiş iki adet antimuan sahası yer almakta olup BeydağEmirli sahasında 1.635.000 ton toplam rezerv, Kiraz-Çaylı sahasında ise 112 ton
mümkün rezerv tespit edilmiştir. Bu yataklar işletilmiştir. Bu yatakların antimuan
fiyatlarının yeniden hareketlenmesiyle önümüzdeki yıllarda yeniden üretime
geçirilmesi söz konusu olabilir. Bayındır ve Menderes ilçelerinde bakır-kurşunçinko oluşumlarına rastlanmaktadır. Bayındır-Sarıyurt sahasında 3.453.272 ton
görünür rezerv belirlenmiştir. Menderes-Gümüşsu sahası ise geçmiş yıllarda
yaklaşık 4.838 ton tüvenan cevher üretilmiştir. Yatakta bugün 2.600.000 ton
tüvenan, 135.000 ton mümkün rezerv vardır. Ayrıca Torbalı-Hortuna sahasında
1.500.000 ton görünür-muhtemel, 500.000 ton görünür-muhtemel demir rezervi
bulunmaktadır. Yatağın silis as değerlerinin yüksek olması nedeniyle demir-çelik
sanayiinde kullanılmamaktadır. İşletme çalışmaları çimento hammaddesi için
yapılmıştır. İldeki diğer metalik maden oluşumu civa olup Karaburun, Ödemiş,
Beydağ ve Bayıdır ilçelerinde çok sayıda civa cevherleşmleri yer almaktadır.
Karaburun ilçesindeki civa yataklarının çoğu geçmiş yıllarda işletilmiş olup
ilçedeki yataklarda toplam 370.000 ton görünür, 80.000 ton mümkün rezerv
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belirlenmiştir. Ödemiş ilçesindeki civa yataklarının da bir kısmı geçmiş yıllarda
işletilmiştir. İlçede % 0.10-0.25 Hg arasında değişen tenörlere sahip yatakların
toplam görünür rezervi 47.800 tondur. Beydağ civa yatakları ise toplam 1.058.000
ton görünür rezerv vardır. İldeki bir diğer civa oluşumu ise Bayındır ilçesindeki
Helvacı sahasıdır ve 42.120 ton muhtemel rezerv belirlenmiştir (MTA, 2010).
İzmir ili endüstriyel hammaddeler bakımından oldukça çeşitlilik
göstermektedir. Foça-Şaphane Dağı’nda 7.000.000 ton görünür-muhtemelmümkün rezervli alünit; Bornova’da 39.000.000 ton muhtemel kireçtaşı ve
3.800.000 ton muhtemel kil olmak üzere yaklaşık 43 milyon ton çimento
hammaddesi; Çeşme-Alaçatı-Çiftlikköy’de 403.500.000 ton görünür ve
Cumaovası’nda 7.737.400 ton görünür-muhtemel rezervli dolomit ile Çamlıca’da
46.813 ton görünür rezervli feldispat yatakları bunlardan bazılarıdır (MTA, 2010).
Bunların dışında önemli grafit oluşumlarına da ev sahipliği yapmaktadır.
Tire ilçesinde gözlenen grafit sahalarının toplam rezervi 210.000 tondur. Perlit ve
mermer yatakları bölgedeki önemli endüstriyel hammaddelerdir. İlde çok sayıda
perlit yatak ve zuhurları bulunmaktadır. Bunlardan Bergama ilçesinde yer alan
yatakların genleşme oranı elektrikli fırında 3,2 olarak belirlenmiş olup alevdeki
genleşme oranı 10’un üzerindedir. 3 sektörde 4.650.000 ton muhtemel rezerv
belirlenmiştir. Bunun dışında Menderes ve Dikili ilçelerinde de önemli perlit
sahaları bulunmaktadır. Önemli mermer yataklarının bulunduğu Tire ilçesinde
Göllüce ve Ayakkırı sahalarında orta kalitede, koyu gri ve dumanlı beyaz renkli
mermerlerin toplam rezervi yaklaşık 12 milyon tondur. Ayrıca Urla ilçesinde de
işletilen mermer yatağı bulunmaktadır. Foça ve Kiraz ilçelerinde küçük boyutlu
zuhurlar şeklinde kaolen oluşumları gözlenmektedir. Seferihisar ilçesinde inşaat
ve karayolu malzemesi olarak kullanılmaya elverişli 500.000 m3, Aliağa ilçesinde
ince sıva malzemesi olarak kullanılmaya elverişli 1.500.000 m3 ve Kiraz ilçesinde
ise orta kalitede 200.000 m3 kum-çakıl rezervi tespit edilmiştir (MTA, 2010).
Yapılan araştırmalar sonucunda İzmir ili dahilinde tespit edilmiş önemli
linyit sahaları bulunmaktadır: Cumaovası sahası, Tire, Torbalı, Bergama-Çalan ve
Bergama-Ürkükler kömür zuhurları. 3.806.000 ton mümkün rezerv belirlenmiştir.
İl dahilinde jeotermal kaynaklara yönelik çok sayıda çalışmalar
gerçekleştirilmiş olup bunların sonucunda Balçova, Seferihisar, Çeşme-Şifne,
Aliağa, Bayındır-Ergenli, Urla-Gülbahçe, Bergama-Mahmudiye-Paşaköy,
Güzellik, Dikili-Madra-Nebiler, Dikili-Karadere-Çoban Ilıcası-Kaynarca-
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Bademli-Kocaoba jeotermal alanları belirlenmiştir. Balçova ilçesinde yer alan
sıcak su kaynaklarından kaplıca ve kaplıca tesisi ısıtılmasının yanı sıra ilçe
ısıtmacılığında da yararlanılmaktadır. Seferihisar ilçesi jeotermal alanında geniş
bir alana yayılmış çok sayıda kaynak yer almaktadır. Yapılan etütler sonucunda
Seferihisar bölgesinde sondajlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir (MTA, 2010).

3.2. Materyal
Araştırmanın ana materyalini İzmir İli oluşturmaktadır. Ayrıca; konuya
ilişkin olarak gerek yazılı gerekse görsel bilgi ve belgelerden ve çeşitli haritalar ve
uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. Araştırma süresince Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS) yazılımlarından ArcGIS (9.3.1 versiyonu), Cad yazılımı olarak NetCad
(5.1 versiyonu) kullanılmıştır.
Bu kapsamda çalışmada veri katmanları olarak; sit haritası, kadastral orman
haritası, sulak alanlar, ÖÇKB, Tabiat Parkları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları,
ÖDA haritası kullanılmıştır. Ayrıca, Google Earth İzmir haritası da çalışma
boyunca gerek arazi çalışmalarında gerekse alanla ilgili mevcut durum hakkında
bilgi edinebilmek amacıyla kullanılmıştır. İzmir İli ve ilçelerinin sayısal sınır
paftaları ise her katman ile birlikte sayısal altlık olarak kullanılmıştır.
Çalışmada ayrıca; İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı (İKBNİP) ve
İzmir İli toprak haritası da alanların yorumlanması amacıyla kullanılmıştır.

3.3 Yöntem
Doğal alanlar; kent ve ülke açısından en önemli alanlardır ve biyolojik
zenginliği azaltan nedenlerin kökeni ne olursa olsun ekosistemleri korumak,
yönetmek ve sürdürülebilir şekilde kullanmak biz insanların sorumluluğudur.
İzmir İli’nin doğal kaynaklar bakımından zengin olduğu ancak; bu kaynakların
önemli ölçüde tahrip edilmiş ve edilmekte olduğu göz önünde bulundurulduğunda
İzmir ili doğal öneme sahip alanlarına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmak
konusu önem kazanmaktadır. Doğal alanlar; kentin sürdürülebilir olmasında temel
unsurlardandır ve korunmaları gerekmektedir.
Bu yaklaşımla ele alınan bu çalışmada İzmir ili doğal alanlarına ilişkin
sayısal verilerin CBS temelinde tek bir veri tabanında birleştirilmesi temel
hedeflerden birisi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda da ilgili kurumlardan sayısal
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veriler alınıp gerekli format değişikliği, veri temizliği ve veri ayıklama işlemleri
yapıldıktan sonra ArcGIS yazılımında oluşturulan kişisel veri tabanında
birleştirilmiştir. İkinci olarak; doğal öneme sahip alanlara indeks puanlar verilerek
bir sonuç haritası üretilmiş ve alanların önem dereceleri ortaya konmaya
çalışılmıştır. Üçüncü olarak ise; sürdürülebilir kent ile doğal alanların ilişkisi
kurulmaya çalışılmıştır.
Böylece İzmir ili bütününü kapsayan bu haritanın ve veri tabanının merkezi
ve yerel yöneticilere yol gösterici olması ve plan kararları verilirken doğal
alanların göz önünde bulundurulması sağlanmak istenmektedir. Çalışma her ne
kadar İzmir İli’ni kapsıyor ise de benzer çalışmaların diğer kentlerde de yapılması,
doğal alanların yanlış plan kararlarına kurban edilmesinin önlenmesinin önemi
vurgulanmak istenmektedir.
Çalışmada izlenen aşamalara ait akış şeması Şekil 3.20’de verilmiştir.
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ARAŞTIRMA AMACININ BELİRLENMESİ

ARAŞTIRMA ALANININ BELİRLENMESİ

Veri Seti Hazırlığı
Literatür
Araştırma

Haritalar

Uydu Görüntüsü

Veri Tabanı
Oluşturma
Veri Ayıklama

Veri Temizliği

Sayısallaştırma

ArcGIS
NetCAD

ArcGIS
NetCAD

ArcGIS

Arazi
Çalışmaları
İndeks Oluşturma
Doğal Alanların
Derecelendirilmesi
Join Analiz
Gruplandırma
Geometrik
İntersection

Sonuç Haritası

D.Ö.S.A

İKBNİP

SONUÇ VE ÖNERİLER

Şekil 3.20 Çalışma Akış Diyagramı (Orj., 2011)
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Araştırma yönteminin temeli üst üste bindirme yöntemine dayanmaktadır ve
“veri setinin hazırlanması”, “veri tabanı oluşturma”, “arazi çalışmaları”, “indeks
oluşturma”, “doğal alanların derecelendirilmesi” ve “gruplandırma” olmak üzere
altı bölümden oluşmaktadır.

3.3.1 Veri seti hazırlığı
Veri setini hazırlamak için öncelikle çalışma amacı ve çalışma alanına
ilişkin literatür araştırması yapılmıştır. Daha sonra gerekli veri katmanları ilgili
kurumlardan temin edilmiştir.
Sit haritası; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (KTVKBK)
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilmiştir. Verilerde gerekli
temizleme ve ayıklama işlemleri yapılmış, poligonlar düzeltilmiş ve kullanılabilir
hale getirilmiştir. Her iki kuruma ait sit verilerinin birbirinden farklı oluşu
nedeniyle İzmir İl bütününü kapsıyor olması dikkate alınarak veri katmanı olarak
KTVKBK’ndan alınan veri kullanılmıştır.
Kadastral orman haritası; Orman Bölge Müdürlüğü’nden temin edilmiştir.
Bu veride de temizleme işlemleri gerçekleştirilmiş, hatalı poligonlar düzeltilmiş
ve gerekli format ve projeksiyon değişiklikleri yapılarak kullanılabilir hale
getirilmiştir.
Sulak alanlar paftasında; Gediz Deltası İKBNİP’ndan ayıklanarak
çıkarılmış; Belevi ve Gölcük Göllerine ait sayısal veri DSİ 2.Bölge
Müdürlüğü’nden; Küçük Menderes Deltası koruma bölgeleri ise Orman Bölge
Müdürlüğü’nden temin edilmiş ve sulak alanlar adı ile birleştirilmiştir.
ÖÇKB; İKBNİP’ndan ayıklanarak çıkarılmıştır.
Tabiat Parkları; İl Özel İdaresi’nden temin edilmiştir.
Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları paftasında; Gebekirse YHGS ve Homa
Dalyanı YHKS sayısal verisi İl Özel İdaresi’nden temin edilmiştir. BayındırOvacık YHGS ise; Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan koordinatlar kullanılarak
sayısallaştırılmıştır.
ÖDA haritası ise; Doğa Derneği’nden temin edilmiştir.
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Orman haritası ve ÖDA haritası İzmir ili sınırlarının dışına da taştığından
ArcGIS yazılımında ArcToolbox açılmış, Analysis Tools butonunun altında yer
alan “Extract” fonksiyonu seçilerek “Clip” özelliği ile İzmir İli sınırlarına göre
kesilmiştir. Şekil 3.21’de Clip penceresi görülmektedir.

Şekil 3.21. Clip Penceresi (Orj., 2011)

3.3.2 Veri tabanı oluşturma
Temizleme ve ayıklama işlemlerinin ardından veriler; CBS mantığına göre
katmanlar halinde depolanmıştır. Bunun için tüm veri katmanlarında format ve
projeksiyon dönüşümleri yapılmıştır (alınan verilerden bazılarının NetCAD
yazılımında, bazılarının ise ArcGIS yazılımında olması nedeniyle format ve
projeksiyon değişimleri yapmak gerekmiştir). Daha sonra da ArcGIS 9.3.1’de ED
1950 ve Zone 35 olacak şekilde UTM (Universal Transverse Mercator)
projeksiyon sisteminde (Şekil 3.22) veri tabanı oluşturulmuştur. Böylelikle
çalışmanın amaçlarından birisi olan “İzmir İli doğal öneme sahip alanlarının tek
bir veri tabanında birleştirilmesi” amacı gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 3.22 ArcGIS yazılımında koordinat sistemi özellikleri (Orj., 2011)

3.3.3 Arazi çalışmaları
Veri tabanı oluşturulduktan sonra alanları yerinde incelemek ve söz konusu
katmanlarla ilgili ek bilgilere ulaşabilmek amacıyla arazi çalışmaları
yürütülmüştür. Bunun için A4 ve A3 çıktılar alınarak alanlara gidilmiş ve GPS
(Geographic Position System) ile koordinat bilgileri alınmıştır. Alanların sahip
oldukları doğal, jeomorfolojik özellikleri gözlemlenmiş; var olan yerleşim, sanayi
vb. baskılar ve olumsuz etmenler fotoğraflarla tespit edilmiştir.

3.3.4 İndeks oluşturma
Katmanlara indeks puanı verilirken amaç; alanların önem derecelerini ortaya
çıkarmaktır. Bu kapsamda; puanlar belirlenirken uzman görüşlerinden
yararlanılmıştır. Yapılan arazi çalışmalarında edinilen izlenimlerle birlikte doğal
alanlara Çizelge 3.22’de belirtilmiş olan puanlar verilmiştir.
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Çizelge 3.22 Doğal Alan Değerlendirme Matrisi (Orj., 2011)
KATMANLAR
SİT
I.Derece Doğal Sit
II. Derece Doğal Sit
III. Derece Doğal Sit
Doğal-Arkeolojik Sit*
ORMAN
ÖDA
YHGS
TABİAT PARKLARI
ÖÇKB
SULAK ALANLAR**
Mutlak Koruma Bölgesi
Sulak Alan Bölgesi
Ekolojik Etkilenme Bölgesi
Tampon Bölge
BELEVİ GÖLÜ***
Su Yüzeyi
Tampon Bölge
GÖLCÜK GÖLÜ***
Su Yüzeyi
Tampon Bölge

1

2

3

PUANLAR
4 5 6 7

8

9

10
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

*Doğal-Arkeolojik sitler alanın sahip olduğu doğal sit derecesinin puanı
girilerek derecelendirilmiştir.
**Sulak Alanlar başlığı altında Gediz Deltası ve Küçük Menderes Deltası
Sulak Alan koruma bölgeleri ile birlikte ele alınmıştır. Gebekirse Gölü de YHGS
olmasına rağmen aynı zaman da bir göl olduğu için puanlamada sulak alan olarak
değerlendirilmiştir.
***Belevi ve Gölcük Gölleri için Koruma Bölgeleri belirlenmemiş olması
nedeniyle burada SAKY Tampon Bölge tanımlaması dikkate alınarak 2.500 m’lik
bir tampon bölge ataması yapılmıştır. SAKY’nde Tampon Bölge; “Sulak alan
havzasının coğrafi durumu, topoğrafik özellikleri ve arazinin mevcut kullanım
durumuna göre; sulak alan ekosistemini korumak maksadı ile ayrılan ve sulak
alanın su toplama sınırını geçmemek veya topoğrafik, coğrafik olarak bir sınır
değeri bulunmayan düz alanlarda varsa ekolojik etkilenme bölgesinden yoksa
sulak alan bölgesinden itibaren azami 2.500 metreyi geçmemek üzere ayrılan
bölgedir” şeklinde tanımlanmıştır.
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Çizelge 3.22’de görüldüğü gibi puanlamada en yüksek puan 10’dur. Alanın
sahip olduğu koruma statüsü tanımına göre puanlar 9’a ve 8’e düşmüş; böylece
puanlama 8-10 arasında kalmıştır. Burada “Orman” katmanına en yüksek puan
olan “10” indeks puanı verilmiştir. ÖDA katmanına da en yüksek puan olan “10”
indeks puanı girilmiştir. Çünkü ÖDA’lar flora ve fauna açısından önem arzeden
ve yüksek biyoçeşitlilik içeren alanlardır. Burada yüksek biyoçeşitlilik içerdiğini
belirttiğimiz bir alana en yüksek puan verilmesi ile herhangi bir ayrıntılı veri
içermeyen orman katmanına aynı puanın veriliyor olması eleştirilebilirse de bu
çalışmada oluşturulan sonuç katmanında bir alanın 37-38 ya da 40 puan almasının
bir önemi olmadığı, bir alanın kaç katmanı birden içermesinin daha önemli olduğu
hususu benimsenmiştir. YHGS, Tabiat Parkları, ÖÇKB de alanların kendi
tanımlarından ve kullanım özelliklerinden yola çıkılarak “8” indeks puanı
verilmiştir. Sulak alanlarla ilgili katmanda Gediz Deltası ve Küçük Menderes
Deltası Sulak Alan koruma bölgeleri ele alınmıştır. Sulak alanların farklı koruma
bölgeleri içermesi nedeniyle puanlamada tampon bölgeye en düşük puan verilerek
ekolojik etkilenme çizgisi, sulak alan ve mutlak koruma bölgesine de birer puan
artırarak 9 ve 10 indeks puanları verilmiştir. Bu puanlama da yine sulak alanların
koruma bölgelerinin tanımlarından yola çıkılarak yapılmıştır. Belevi ve Gölcük
Gölleri için Koruma Bölgeleri belirlenmemiş olması nedeniyle burada Sulak
Alanları Koruma Yönetmeliği’ndeki Tampon Bölge tanımlaması dikkate alınarak
2.500 m’lik bir tampon bölge ataması yapılmıştır. Sit katmanı da I.derece doğal
site en yüksek puan verilmek suretiyle sırasıyla 10, 9 ve 8 indeks puanları
girilmiştir. Doğal-Arkeolojik sitler ise yukarıda değinildiği gibi doğal sitin
derecesine göre puanlandırılmıştır.
Çalışma alanının büyüklüğü ve çalışma ölçeğinden kaynaklanan nedenlerle
bu çalışmada puanlama genel bir bakış açısıyla yapılmıştır. Daha küçük ölçekli
çalışmalarda alanların içerdikleri toplam tür sayıları, sahip olduğu bitki örtüsü
kapalılık durumları, maruz kaldıkları antropojen etkiler vb. gibi faktörler dikkate
alınarak puanlamaların yapılması ve YHGS’nın, Tabiat Parkları’nın, orman
alanlarının, sitlerin, sulak alanların da kendi içlerinde ayrı ayrı ele alınması daha
doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü sözü edilen alanların da kendi içlerinde
farklılıkları bulunmaktadır. Söz gelimi kıyıda yer alan, deniz kenarının görsel
etkisini de içeren bir doğal sit ile karasal alanda yer alan aynı dereceli bir başka
doğal sitin birbirinden farklı doğal niteliklere sahip olması nedeniyle farklı
puanlar alması mümkün olabilecektir. Çalışma alanında bulunan 3 adet YHGS’nın
da birbirinden farklı özellikleri bulunmakta ve farklı büyüklüklere sahip olduğu
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bilinmektedir. Dolayısıyla bu alanların da kendi içlerinde ayrı ayrı ele alındığında
farklı puanlar alması mümkün olabilecektir.

3.3.5 Doğal alanların derecelendirilmesi
Puanlara karar verildikten sonra ArcMap yazılımının Access veri tabanında
depolanmış olan katmanlar açılarak öz nitelik tabloları Excel dosyasına
kopyalanmış ve “Indeks” ismi ile yeni bir sütun açılmıştır. Indeks sütununa
Çizelge 3.22’de belirtilmiş olan puan ya da puanlar girilerek kaydedilmiştir. Aynı
işlem ORMAN, ÖDA, YHGS, TP, ÖÇKB, SULAK ALANLAR, SİT katmanları
için tekrarlanmıştır. Excel’de yapılan bu işlemlerin ardından “Join Analiz”
yapılmıştır. Bunun için veri tabanı ArcMap ortamında açılarak her bir katmanın
öz nitelik bilgisi tablosunda “Indeks” adı ile yeni bir sütun açılmış ve indeks
puanlar o sütuna yazılımın “Join” fonksiyonu ile yazdırılmıştır (Şekil 3.23). Aynı
işlem yine bütün katmanlar için tekrarlanmıştır.

Şekil 3.23 Join Fonksiyonunu Gösterir Pencere (Orj., 2011)

Şekil 3.24’ten Şekil 3.36’ya kadar olan“Attributes Table”larda (öznitelik
tabloları) katmanlara yazdırılmış olan indeks puanlar görülmektedir.
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Şekil 3.24 Homa Dalyanı İndeks Puanı (Orj., 2011)

Şekil 3.25 Gediz ve Küçük Menderes Deltası Sulak Alan İndeks Puanı (Orj., 2011)

Şekil 3.26 Orman Katmanı İndeks Puanı (Orj., 2011)

Şekil 3.27 Gediz Deltası Mutlak Koruma Bölgesi İndeks Puanı (Orj., 2011)
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Şekil 3.28 ÖDA Katmanı İndeks Puanı (Orj., 2011)

Şekil 3.29 Tabiat Parkı Katmanı İndeks Puanı (Orj., 2011)

Şekil 3.30 Sit Katmanı İndeks Puanı (Orj., 2011)
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Şekil 3.31 Gölcük Gölü Sulak Alan İndeks Puanı (Orj., 2011)

Şekil 3.32 Gölcük Gölü Tampon Bölge İndeks Puanı (Orj., 2011)

Şekil 3.33 Belevi Gölü Sulak Alan İndeks Puanı (Orj., 2011)

Şekil 3.34 Belevi Gölü Tampon Bölge İndeks Puanı (Orj., 2011)

Şekil 3.35 Bayındır YHGS İndeks Puanı (Orj., 2011)

Şekil 3.36 Foça ÖÇKB İndeks Puanı (Orj., 2011)

3.3.6 Gruplandırma
Bütün bu puanlar girildikten sonra katmanlara “Geometrik Intersection” işlemi
uygulanmıştır. Bunun için öncelikle Arctoolbox butonu açılmış ve Analysis Tools
modülü altında yer alan Overlay fonksiyonlarından olan “Union” komutu
seçilmiştir (Şekil 3.37). Açılan Union penceresinde (Şekil 3.38) bir katman diğer
bir katmanla ikişerli olacak şekilde union işlemine tabi tutulmuş, oluşan union
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katmanı ile de bir başka katmana union işlemi uygulanmıştır. Aynı işlem tüm
katmanlar tamamlanıncaya kadar tekrarlanmıştır. Veri temizleme işleminde
gözden kaçan katmanlar bulunması nedeniyle bazı katmanlarda union işlemi
gerçekleşmemiş ve sorun çıkan katmanlarda yeniden poligonlar tek tek
incelenerek hangi poligonda sorun olduğuna bakılmış ve temizleme işlemi
bitirildikten sonra yeniden union işlemi bir önceki union işleminden başlanarak
tekrarlanmıştır. Tüm katmanlarda union işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleşene
kadar benzer adımlar geriye dönük olarak yürütülmüştür. Bu işlemlerden sonra;
en son oluşan union katmanının Öz Nitelik Tablosu açılarak son sütuna Add Field
butonu ile “Toplam Indeks” isimli yeni bir sütun eklenmiştir. Daha sonra bu
sütuna indeks puanlar “Field Calculator” fonksiyonu ile toplattırılarak
yazdırılmıştır (Şekil 3.39).

Şekil 3.37 Union Fonksiyonunu Gösterir Pencere (Orj., 2011)
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Şekil 3.38 Union İşleminin Gerçekleştirildiği Pencere (Orj., 2011)

Şekil 3.39 Toplam İndeks Puanlarının Görüldüğü Öznitelik Tablosu (Orj., 2011)
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Bütün bu işlemlerden sonra; en son oluşan union katmanın “Properties”
penceresi açılarak gruplandırma yapılmıştır (Şekil 3.40).

Şekil 3.40 Properties Penceresi (Orj., 2011)

ArcGIS yazılımının Natural Breaks sınıflandırma sisteminde manüel olarak
3 sınıfa ayrılmış ve yazılımın otomatik olarak gruplandırması ile İzmir İli Doğal
Öneme Sahip Alanları 8 ile 38 puan arasında değer almışlardır. Sonuçta da;
-21-38 puan arası “Çok Önemli”
-11-20 puan arası “Önemli”
-8-10 puan arası
isimlendirilmişlerdir.

“Doğal

Niteliği

Sınırlı

Alanlar”

olmak

üzere
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3.3.7 Karşılaşılan sorunlar
Kurumlardan elde edilen verilerle ilgili olarak çok fazla sorunla
karşılaşılmış ve verilerin incelenmesi, temizlenmesi hususu çalışmada önemli bir
zaman ve enerji kaybına neden olmuştur.
Örneğin; kurumların farklı yazılımlar kullanmakta olduğu görülmüş,
verilerin tek bir veri tabanında birleştirilmesi için koordinat ve format
dönüşümleri gerekmiştir. Yazılımların birbiri ile uyumlu hale getirilebilmesi ise
sıkıntılı bir süreç yaratmıştır. Çünkü veri dönüşümleri bazen verilerin kaybına
neden olmuş ve ek işlemler yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Ayrıca; sitlerle ile ilgili iki farklı kurumdan alınan veriler incelendiğinde
birbiri ile ciddi farklılıklar içermiş olduğu görülmüştür. Bu durum verilerin
güvenilirliği konusuna gölge düşürmektedir.
Bir başka husus ise; kurumlarda farklı zamanlarda, farklı kullanıcılar
tarafından yapılmış olan sayısallaştırmalar nedeniyle üst üste çizilmiş çok sayıda
çizgi ve/veya poligonlarla karşılaşılmıştır. Bütün poligonların tek tek incelenerek
gözden geçirilmesi ve her poligonun tek poligon haline getirilmesi çalışmanın
İzmir İli bütününü kapsaması nedeniyle çok uzun zaman almıştır.
Orman ve sit verisinde karşılaşılan hatalı sayısallaştırmalara ilişkin birkaç
örnek Şekil 3.41a, Şekil 3.41b’de verilmiştir.
Şekil 3.41a, Şekil 3.41b’de görüldüğü gibi “poligonlar” bazen üst üste
çizilmiş, bazen de “line” olarak çizilmiş ya da “poligon” ve/veya “line” olarak
çizilmiş olan alanların altında çok sayıda noktalar olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 3.41a Veri Temizleme ve Veri Ayıklama İşlemlerine İlişkin Örnekler (Orj., 2011)

Şekil 3.41a’da koyu yeşil renk dolgu ile gösterilmiş olan poligonun altında
Şekil 3.41b’de açık yeşil renk çizgi ile gösterildiği gibi “line” olarak çizilmiş olan
bir başka çizgi grubu bulunduğu görülmüştür.

Şekil 3.41b Veri Temizleme ve Veri Ayıklama İşlemlerine İlişkin Örnekler (Orj., 2011)
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Şekil 3.42a’da ise kırmızı renk dolgu ile gösterilen poligonun altında aynı
alana ait bir de sarı renk dolgu ile gösterilmiş olan (Şekil 3.42b) bir başka poligon
görülmektedir. Bu poligonun altında ise aynı alana ait olan çok sayıda noktanın
(Şekil 3.42c) yer aldığı görülmektedir.
Temiz bir veriye ulaşmak ancak paftada bulunan bütün poligonların tek tek
gözden geçirilerek hataların düzeltilmesi ile mümkün olmuştur.

Şekil 3.42a Veri Temizleme ve Veri Ayıklama İşlemlerine İlişkin Örnekler (Orj., 2011)

Şekil 3.42b Veri Temizleme ve Veri Ayıklama İşlemlerine İlişkin Örnekler (Orj., 2011)
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Şekil 3.42c Veri Temizleme ve Veri Ayıklama İşlemlerine İlişkin Örnekler (Orj., 2011)
Not: Şekil 3.42c’de bulunan noktaları gösterebilmek için noktalı yerler daire içine alınmıştır.

Şekil 3.43a, Şekil 3.43b, Şekil 3.43c, Şekil 3.43d’de ise veri ayıklamaya
ilişkin örnekler verilmiştir. İlgili pafta İKBNİP’na aittir ve bu paftadan ÖÇKB,
Gediz Deltası ayıklanarak alınmıştır. Yorumlama aşamasında kullanmak amacıyla
da yerleşim, sanayi vb. paftalar ayıklanarak çıkarılmıştır. Veri tabanı ArcGIS
yazılımında oluşturulduğu için İKBNİP’nın ArcGIS yazılımında kullanılabilir
hale getirilmesi aşamasında veri kayıpları yaşanmış, onların düzeltilmesi ise
zaman almıştır.
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Şekil 3.43a Veri Temizleme ve Veri Ayıklama İşlemlerine İlişkin Örnekler (Orj., 2011)

Şekil 3.43b Veri Temizleme ve Veri Ayıklama İşlemlerine İlişkin Örnekler (Orj., 2011)
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Şekil 3.43c Veri Temizleme ve Veri Ayıklama İşlemlerine İlişkin Örnekler (Orj., 2011)

Şekil 3.43d Veri Temizleme ve Veri Ayıklama İşlemlerine İlişkin Örnekler (Orj., 2011)
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI
4.1 Doğal Öneme Sahip Alanlara İlişkin Bulgular
Çalışmada saptanan bulgular; haritalar, grafikler ve çizelgeler halinde
aşağıda verilmiştir:
İzmir İli’nde bulunan korunan alan statüleri; sitler, yaban hayatı geliştirme
sahaları, tabiat parkları, sulak alanlar ve özel çevre koruma bölgesidir. Bu
alanların kapladıkları büyüklük ve oranları Çizelge 4.1 ve Şekil 4.1’de korunan
alanların il bazında dağılımı ise EK 1’deki korunan alanlar haritası ile verilmiştir.
Çizelge 4.1 İzmir İli Korunan Alan Türlerinin Alansal Dağılımı (Orj., 2011)
Korunan Alanlar Alan (ha)
Sitler
151.974,10
14.624,20
YHGS
ÖÇKB
7.138
Tabiat Parkları
562
34.290
Sulak Alanlar

Çizelge 4.1 ve Şekil 4.1 incelendiğinde; İzmir’de korunan alan statüleri
arasında en büyük alan kaplayan statünün sitler olduğu görülmektedir. 151.974,10
ha ile %73’lük bir orana sahiptir. En küçük alan kaplayan statü ise 562 ha ile
tabiat parklarıdır.
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Şekil 4.1 İzmir İli Korunan Alan Türlerinin Oransal Dağılımı (Orj., 2011)

EK 1 incelendiğinde; korunan alan statülerinden sitlerin il geneline
yayılmakla birlikte özellikle kıyılarda yoğunlaştığı, YHGS’nın Çiğli-Menemen,
Selçuk ve Bayındır-Kemalpaşa ilçelerinde bulunduğu, ÖÇKB’nin Foça ilçesinde
bulunduğu, TP’nın Selçuk ve Karşıyaka ilçelerinde bulunduğu, sulak alanların ise;
Çiğli-Menemen, Selçuk, Ödemiş ilçelerinde bulunduğu görülmektedir. Selçuk
ilçesi; sınırlarında sit, YHGS, sulak alan, TP, ÖDA bulundurması ile ÖÇKB
dışında bütün statüleri taşıyan bir ilçe olarak dikkat çekmektedir. Ancak ilçeyi
bütün olarak ele alan bir çalışmaya araştırma sırasında rastlanmamıştır.
Çalışmada korunan alan statülerinin belirlenmesi ve haritalanmasının
ardından orman varlığı ve Önemli Doğa Alanları eklenerek İzmir İli’ne ait Doğal
Öneme Sahip Alanlar haritası oluşturulmuş ve yöntem bölümünde ayrıntıları ile
açıklandığı gibi oluşturulan veri tabanında katmanlar halinde birleştirilmiştir.
İzmir İli Doğal Öneme Sahip Alanlar haritası EK 2’de, alanların büyüklükleri ve
oransal dağılımı ise Çizelge 4.2 ve Şekil 4.2’de verilmiştir.
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Çizelge 4.2 İzmir İli Doğal Öneme Sahip Alanlarının Alansal Dağılımı
(Orj., 2011)

D.Ö.S.A.
Doğal/Doğal-Ark.Sit
YHGS
ÖÇKB
TP
Sulak Alanlar
Orman
ÖDA
TOPLAM

Alan (ha)
139.489,12
14.624,20
7.138
562
34.290
425.529,54
346.660,09
968.292,95

Şekil 4.2 İzmir İli Doğal Öneme Sahip Alanlarının Oransal Dağılımı (Orj., 2011)

Çalışma konusunun doğal alanları kapsaması nedeniyle D.Ö.S.A tablosunda
sit türleri arasından doğal ve doğal-arkeolojik sitlere yer verilmiştir.
Çizelge 4.2 ve Şekil 4.2 incelendiğinde; Doğal Öneme Sahip Alanlar
arasında en fazla alan kaplayanın 425.529,54 ha ile ormanlar olduğu ve %44’lük
bir orana sahip olduğu görülmektedir. İkinci büyük alanın ise 346.660,09 ha ile
ÖDA olduğu ve %36’lık bir orana sahip olduğu görülmektedir. D.Ö.S.A toplamda
968.292,95 ha alan kaplamakta ise de bu alanların çoğunlukla birbiri ile
örtüştüğünü; sözgelimi sitlerin ormanla ya da ÖDA’nın ormanla ve sitlerle
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örtüştüğünü, benzer şekilde YHGS’nın sit ve/veya sulak alan ile tabiat parkının sit
ve/veya orman ile örtüştüğünü belirtmekte yarar bulunmaktadır.
Sit türlerine yakından bakıldığında; İzmir’de toplam 494 adet sit bulunduğu
bunun da 151.974,10 ha alan kapladığı görülmektedir. Doğal sitler 237 adettir ve
sit türleri arasında 138.075,70 ha ile %91’lik bir orana sahiptir. İkinci sırada ise
215 adet ile arkeolojik sit gelmektedir. Arkeolojik sitin kapladığı alan 11.977,43
ha’dır ve sit türleri arasında %8’lik bir orana sahiptir (Çizelge 4.3, Şekil 4.3).
Çizelge 4.3 İzmir İli Sit Türlerinin Alansal Dağılımı (Orj., 2011)

Sit Türleri
Arkeolojik
Doğal
Doğal-Arkeolojik Sit
Kentsel Arkeolojik
Kentsel Sit
Koruma Alanı
Tarihi Sit
TOPLAM

Adet
215
237
21
4
13
2
2
494

Alan (ha)
11.977,43
138.075,70
1.413,42
233,64
209,20
19,38
45,33
151.974,10

Şekil 4.3 İzmir İli Sit Türlerinin Oransal Dağılımı (Orj., 2011)
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Sit alanlarının haritası EK 3, doğal sit alanlarının haritası ise EK 4’te
verilmiştir. Sit alanlarının il bazında dağılımı incelendiğinde doğal sitlerin
özellikle kıyı kesimlerde yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Urla ilçesi ise
doğal sitin en büyük oranda yer aldığı ilçe durumundadır.
Sit alanlarının il yüzölçümüne oranına bakıldığında bu oranın %11 olduğu,
doğal sitlerin oranının il yüzölçümüne oranının ise %10 olduğu görülmektedir
(Şekil 4.4, Şekil 4.5).

Şekil 4.4 Sit Alanlarının İzmir Yüzölçümüne Oranı
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Şekil 4.5 Doğal Sit Alanlarının İzmir Yüzölçümüne Oranı (Orj., 2011)

Sit alanlarının ilçelere göre dağılımı EK 5 ve EK 6’da tablo ve grafik olarak
verilmiştir. Aşağıda Çizelge 4.4 ve Şekil 4.6’da ise doğal sitlerin ilçelere göre
dağılımı verilmiştir.
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Çizelge 4.4 İlçelere Göre Doğal Sitlerin Alansal Dağılımı (Orj., 2011)

İlçeler/Sit Türleri
Aliağa
Balçova-Narlıdere
Bayındır
Bayraklı
Bergama
Beydağ
Bornova
Buca
Çeşme
Çiğli
Çiğli-Menemen
Dikili
Foça
Gaziemir
Güzelbahçe
Karabağlar
Karaburun
Karşıyaka
Kemalpaşa
Konak
Kınık
Kiraz
Menderes
Menemen
Narlıdere
Ödemiş
Seferihisar
Selçuk
Tire
Torbalı
Urla
Genel Toplam

Doğal
Doğal-Ark. Toplam (ha)
40,15
384,68
424,83
889,58
0
889,58
0
0
0
367,31
0
367,31
0
0
0
0
0
0
5.733,76
28,16
5.761,92
877,73
0
877,73
11.921,61
75,67
11.997,28
663,94
0
663,94
26.075,73
202,45
26.278,18
2.925,82
42,86
2.968,68
3.026,22
63,77
3.089,99
0
0
0
6,77
0
6,77
2.176,95
0
2.176,95
6.272,71
65,58
6.338,29
0
0
0
469,32
0
469,32
53,27
0
53,27
0
0
0
0
0
0
212,99
69,04
282,03
0
259,06
259,06
0
3,3
3,3
2.615,56
0
2.615,56
2.219,40
168,06
2.387,46
5.543,48
0
5.543,48
0
0
0
0
0
0
65.983,40
50,79
66.034,19
138.075,70
1.413,42
139.489,12
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Şekil 4.6 Doğal Sitlerin İlçelere Göre Dağılımı (Orj., 2011)
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Çizelge 4.4 ve Şekil 4.6 yakından incelendiğinde en fazla doğal site sahip
olan ilçenin 66.034,19 ha ile Urla olduğu görülmektedir. İkinci sırada ise
26.278,18 ha ile Çiğli-Menemen gelmektedir (Gediz Deltası’nın doğal sit olan
kısmı Çiğli ve Menemen ilçelerinin her ikisinin de sınırına dahil olduğundan iki
ilçe birlikte verilmiştir). Üçüncü sırada ise 11.997,28 ha ile Çeşme ilçesi
gelmektedir.
Aşağıda İzmir İli’nde bulunan bazı sit türlerine ilişkin fotoğraflar
verilmiştir.

Şekil 4.7 I.Derece Doğal Sit-Foça (Orj., 2011)
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Şekil 4.8 Arkeolojik Sit/Leukai Antik Kenti-Çiğli (Orj., 2011)

Şekil 4.9 I.Derece Doğal-I.Derece Arkeolojik Sit/Yel Değirmenleri-Foça (Orj., 2011)

Doğal sitlerin önemli bir bölümünün kıyılarda olmasında yapılaşma
baskısının önüne geçme düşüncesi birincil etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sitlerin yapılaşma olgusuna karşı bir güvence olarak görülmesi sit alanlarının
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tespit ve derecelendirmede aranması gereken objektiflik ve bilimsellik ilkelerine
gölge düşürmektedir.
Literatür bölümünde de değinildiği gibi I.derece doğal sit; bilimsel
muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip
olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması
gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak
alanlar olarak tanımlanmıştır. II.derece doğal sit; doğal yapının korunması ve
geliştirilmesi yanında kamu yararı göz önüne alınarak kullanıma açılabilecek
alanlar; III.derece doğal sit ise; doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda,
yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut
kullanımına da açılabilecek alanlar olarak tanımlanmıştır.
Sit ilan edilen alanların gerek Türkiye geneli gerekse İzmir özelinde kendine
özgü nitelikler barındırıyor olduğu düşünüldüğünde; doğal sitlerin çok genel
tanımlamalarla 3 grupta toplanması problemli bir durum olarak karşımıza
çıkmaktadır. Tanımlarda geçen ifadelerin net olmayışı, sit ilan edilirken alanlarla
ilgili detaylı inceleme yapılmaması, sınırların 1/25000’lik plan paftaları üzerinden
kalemle çiziliyor olması başka problemler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum
kimi yöneticiler ve kimi yatırımcılar için sit alanlarının önemli bir hedef noktası
olması durumunu yaratmaktadır. Uzun yıllardan beri sit alanları tartışmalı bir
konu olarak mahkemelerle çözülmeye çalışılmaktadır. IX. Kalkınma Planı’nda
doğal ve kültürel varlıkların korunması sorununa yönelik olarak yapılan GZFT
(Güçlü-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler) Analizi’nde sit alanlarının spekülatif
amaçlı gelişmelere kolaylıkla açılması, sit derecelerinin değiştirilmesi,
yapılaşmanın sit alanlarının koşullarına uyumsuz gelişmesi tehditler olarak
belirtilmiştir. Şekil 4.10’da sit alanları üzerine yapılmış ikinci konutlar
görülmektedir.
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Şekil 4.10 Sit Alanında İkinci Konutlar (Orj., 2011)

Sit alanlarında tarım etkinlikleri de gerçekleştirilmektedir (Şekil 4.11).

Şekil 4.11 Sit Alanı Üzerinde Tarım Alanları (Orj., 2011)

İzmir’de bulunan korunan alanlardan YHGS statüsüne sahip alanlar;
Bayındır-Ovacık YHGS, Selçuk-Gebekirse Gölü YHGS ve Gediz Deltası
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içerisinde bulunan Homa Dalyanı YHKS (İzmir Kuş Cenneti) olmak üzere 3
adettir. İl bazında dağılımları EK 7 ve EK 8’de verilen haritalar ile gösterilmiştir.
YHGS içinde en büyük alan kaplayan 8.000 ha ile Homa Dalyanı’dır ve %55’lik
bir orana sahiptir. En küçük alan kaplayan ise 839,20 ha ile Gebekirse Gölü’dür
ve %6’lık bir orana sahiptir (Çizelge 4.5, Şekil 4.12).
Çizelge 4.5 İzmir İli YHGS’nın Alansal Dağılımı (Orj., 2011)
YHGS
Bayındır-Ovacık YHGS
Gebekirse Gölü YHGS
Homa Dalyanı YHKS
TOPLAM

Alan (ha)
5.785
839,20
8.000
14.624,20

Şekil 4.12 İzmir İli YHGS’nın Oransal Dağılımı (Orj., 2011)

Kapladıkları toplam alan İl yüzölçümüne oranlandığında;
%1’lik bir orana sahip olduğu görülmektedir (Şekil 4.13).

YHGS’nın
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Şekil 4.13 YHGS’nın İzmir yüzölçümüne Oranı (Orj., 2011)

Homa Dalyanı YHKS; Gediz Deltası içinde yer almaktadır. 1982 yılında
kaçak avcılığı önlemek amacıyla Orman Bakanlığı tarafından “Homa Dalyanı Su
Kuşları Koruma ve Üretme Sahası” ilan edilmiştir. 1994 yılında ise “Homa
Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahası” olarak ilan edilmiştir.
Homa Dalyanı; 8.000 ha büyüklükle YHGS içinde en büyük olandır ve
%55’lik bir orana sahiptir. Alanda çok çeşitli kuşlar beslenmekte ve üremektedir
(Şekil 4.14). Bu nedenle ÖDA olarak belirlenmiştir ve aynı zamanda 1.derece
doğal sit statüsü ile korunmaktadır.
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Şekil 4.14 Homa Dalyanı (Orj., 2011)

Bayındır-Ovacık YHGS; Bayındır ve Kemalpaşa ilçeleri sınırlarına
girmektedir. 1982 yılında karacaların doğal yaşam ortamı olması nedeniyle ilan
edilmiştir. Ormanlık alanlardan, tarım alanlarından ve yerleşim yerlerinden
oluşmaktadır (Şekil 4.15). Bozdağlar ÖDA’sı içinde yer almaktadır. 5.785 ha
büyüklük ile YHGS içinde %39’luk bir orana sahiptir. Alanla ilgili detaylı bilgiler
sayfa 230-237’de verilmiştir.
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Şekil 4.15 Bayındır-Ovacık YHGS - Ovacık Köyü (Orj., 2012)

Gebekirse Gölü YHGS; Selçuk ilçesi (Zeytinköy) sınırlarındadır. 2006
yılında Küçük Menderes Deltası içerisinde yer alarak Ramsar Sözleşmesine de
dahil edilmek üzere teklifi yapılmıştır. İçerisinde 50 kadar kuş türü barınmaktadır.
Tatlı ve tuzlu su ekosistemine sahiptir. 1984 yılında Orman Bakanlığı tarafından
Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak ilan edilmiş; 2006 yılında statüsü YHGS
olarak değiştirilmiştir (YHKS statüsü 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 4.
Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun 13/09/2006 tarih ve 2006/10966 sayılı
kararı ile kaldırılmış, 05/10/2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak YHGS olarak belirlenmiştir). Gölün çevresinde makilik alanlar,
zeytinlikler ve tarım alanları bulunmaktadır. Sahanın tamamı Küçük Menderes
Deltası ÖDA’sı içerisinde yer almakta aynı zamanda I.derece doğal sit statüsü
taşımaktadır. 839,20 ha büyüklük ile YHGS içinde %6’lık bir orana sahiptir.
İzmir’de 2 adet tabiat parkı bulunmaktadır. Tabiat parklarının toplam
büyüklüğü 562 ha’dır. Meryemana TP 363 ha büyüklük ile %65’lik bir orana
sahiptir. Örnekköy TP ise 199 ha büyüklük ile %35’lik bir orana sahiptir (Çizelge
4.6, Şekil 4.16). Tabiat parklarının il yüzölçümüne oranı %0’dır (Şekil 4.17).
Tabiat parklarının haritası EK 9 ile verilmiştir.
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Çizelge 4.6 İzmir İli Tabiat Parklarının Alansal Dağılımı (Orj., 2011)
Tabiat Parkı Alan (ha)
Meryemana TP
363
Örnekköy TP
199
TOPLAM
562

Şekil 4.16 Tabiat Parklarının Oransal Dağılımı (Orj., 2011)

Şekil 4.17 TP’nın İzmir Yüzölçümüne Oranı (Orj., 2011)
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Meryemana TP; Selçuk ilçesi sınırlarındadır. Meryemana ve çevresinin
taşıdığı doğal ve kültürel değerler ve rekreasyon potansiyeli nedeniyle 2008
yılında tabiat parkı olarak ilan edilmiştir (Şekil 4.18). Sahanın tamamı ormanlık
alandan oluşmaktadır. Bitki örtüsünü Ege Bölgesi’nin tipik bitkileri olan kızılçam,
sandal, kermes meşesi, yabani zeytin, funda, orman sarmaşığı, keçiboynuzu, sığır
kuyruğu oluşturmaktadır. Ayrıca; kurt, çakal, şahin, karatavuk, baykuş gibi fauna
türleri bulunmaktadır. 363 ha büyüklüğe sahiptir. Tabiat parkı statüsüne ek olarak
I.derece doğal sit statüsü ile korunmaktadır.

Şekil 4.18 Meryemana Tabiat Parkı (Orj., 2011)

Örnekköy Tabiat Parkı ise; Karşıyaka ilçesi sınırlarına girmektedir. Çevre
ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre (ÇOİM, 2011-a) alanda 112 adet bitki türü
saptanmıştır. Ayrıca; kurt, çakal, yaban domuzu ve kuş türleri olarak da şahin,
kara tavuk, baykuş, keklik, tahtalı güvercin gibi belli başlı türler bulunmaktadır.
199 ha büyüklüğe sahiptir.
Tabiat parkı İzmir körfezine hakim bir tepede bulunması nedeniyle manzara
güzelliği ve doğal güzelliği ile İzmir halkının rekreasyonel aktiviteleri açısından
önemli bir alandır. Kent merkezinde olması ve kolay ulaşılır bir konumda olması
alanın değerini artırmaktadır. Henüz kullanıma açılmamıştır.
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İzmir İli’nin önemli sulak alanları; Gediz Deltası, Küçük Menderes Deltası,
Belevi Gölü, Gölcük Gölü’dür. Sulak alanların kapladıkları büyüklük ve oransal
dağılımları incelendiğinde; en büyük olanın Gediz Deltası olduğu ve sulak alanlar
arasında %60’lık bir orana sahip olduğu görülmektedir. En küçük alan ise 80 ha
büyüklük ile Gölcük Gölü’dür (Çizelge 4.7, Şekil 4.19). Sulak alanların haritası
EK 10’da verilmiştir.
Çizelge 4.7 İzmir İli Sulak Alanlarının Alansal Dağılımı (Orj., 2011)
Sulak Alanlar
Gediz Deltası
Küçük Menderes Deltası*
Belevi Gölü
Gölcük Gölü
TOPLAM

Alan (ha)
20.400
13.660
150
80
34.290

*Küçük Menderes Deltası sulak alanının toplam büyüklüğü tampon bölgenin kapladığı alan
olarak alınmış ve yaklaşık olarak 13.660 ha olarak kabul edilmiştir.

Şekil 4.19 İzmir İli Sulak Alanlarının Oransal Dağılımı (Orj., 2011)

Sulak alanlar toplamda kapladığı 34.290 ha’lık büyüklük ile İzmir
yüzölçümünde %3’lük bir paya sahiptir (Şekil 4.20).
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Şekil 4.20 Sulak Alanların İzmir yüzölçümüne Oranı (Orj., 2011)

Gediz Deltası sulak alanı; 1982 yılında Homa Dalyanı YHKS olarak ilan
edilmiş ve 1998 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Ramsar Sözleşmesi
listesine dahil edilmiştir. A sınıfı bir sulak alandır. İzmir’in en büyük sulak alanı
olması yanında Batı Anadolu’nun en büyük, Türkiye’nin 3. büyük deltasıdır
(Şekil 4.21). Çiğli-Menemen ilçeleri başta olmak üzere Karşıyaka ve Foça
ilçelerini de kapsamaktadır. İçinde çok sayıda üreyen ve konaklayan kuş türleri
mevcuttur. YHKS statüsü dışında sit statüsü ile korunmaktadır ve ÖDA olarak
belirlenmiş 13 alandan biridir.
Gediz Deltası ile ilgili detaylı bilgiler sayfa 197-219’da verilmiştir.
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Şekil 4.21Gediz Deltası (Orj., 2011)

Küçük Menderes Deltası Selçuk ilçesi sınırlarındadır ve yaklaşık 13.660 ha
(tampon bölge) büyüklüğe sahiptir. Alan aynı zamanda barındırdığı kuş varlığı ve
endemik bitki türleri nedeniyle ÖDA olarak belirlenmiştir ve sit statüsü ile
korunmaktadır.
Delta içinde tatlı su gölü olan Çatal Gölü ve hafif tuzlu Gebekirse Gölü ile
Elaman Bataklığı bulunmaktadır. Elaman bataklığı deltadaki en geniş sulak
alandır. 2.550 dekarlık bir alanı kapsayan bataklıkta Ilgın (Tamarix) ve saz
(Phragmites) hakim bitki türü olarak görülür. Delta içinde bulunan tarım
alanlarında yaygın olarak pamuk üretilmektedir. Elaman bataklığı kış aylarında
Küçük Menderes nehri taşkınlarının etkisinde kalır ve bol su ve besin maddesi
sulak alana ulaşır. Gebekirse ve Çatal gölleri ise Küçük Menderes nehri
taşkınlarından etkilenmezler. Her iki göl ve kısmen Elaman bataklığı da delta
alanının çevresinde bulunan tepelik alanların eteğindeki pınarlardan gelen sular ile
beslenmektedir. Göllerde 12 tür balık yaşar. Bunlardan 4’ü tatlı su, 8’i ise tuzlu su
balığıdır. Her iki göl de birbirleriyle bağlantılı olarak Elaman bataklığı yolu ile
denize boşalırlar. Torbalı yöresinde gelişen ve organize olmayan sanayi
yerleşimlerinin atık sularının ve zehirli maddelerin kirletici etkisi Deltayı çok
uzak olmayan bir gelecekte bekleyen en önemli tehlikedir. Bu amaçla önlemlerin
bugünden alınmasında büyük yarar vardır (Erdenirsilay ve Tomar, 2011).
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Belevi Gölü; Selçuk ilçesi sınırlarına girmektedir ve 150 ha’lık bir alana
sahiptir. Eski adı Pegasus olarak geçmektedir. Küçük Menderes Deltası içinde yer
almaktadır. Tatlı su ekosistemine sahiptir. Pek çok kuş türüne ev sahipliği
yapmaktadır. Tarım alanları ile çevrilmiş durumdadır. Yazın su çekildiğinde tarım
yapılmakta, kışın ise balıkçılık yapılmaktadır. Belevi Gölü’nün koruma bölgeleri
henüz belirlenmemiştir.
Gölcük Gölü Ödemiş ilçesindedir ve 80 ha’lık bir alan kaplamaktadır (Şekil
4.22). 2006 yılında Ramsar Sözleşmesi’ne dahil edilmek üzere başvuru
yapılmıştır. Tatlı su ekosistemine sahiptir. İçinde pek çok kuş türünü
barındırmaktadır. Etrafında yerleşim yerleri ve tarım alanları bulunmaktadır.
Gölcük Gölü’nün koruma bölgeleri henüz belirlenmemiştir (ÇOİM, 2011-b).
Gölcük Gölü’nde belirgin bir kirlilik söz konusudur. Bu konuda çalışmalar
yürütülmektedir.

Şekil 4.22 Gölcük Gölü (Orj., 2011)

İzmir’de 1 adet ÖÇKB bulunmakta, Foça ilçesinde yer almaktadır.
ÖÇKB’nin kapladığı büyüklük 7.138 ha’dır. 7.138 ha’lık büyüklüğün 2.100 ha’ı
karasal alanda geri kalanı ise denizel alandadır (Çizelge 4.8). İl yüzölçümüne
oranı %1’dir (Şekil 4.24). ÖÇKB haritası EK 11 ve EK 12 ile verilmiştir.
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Çizelge 4.8 İzmir İli ÖÇKB’nin Büyüklüğü (Orj., 2011)
ÖÇKB
Alan (ha)
Foça ÖÇKB
7.138

Şekil 4.23 ÖÇKB’nin İzmir Yüzölçümüne Oranı (Orj., 2011)

Foça ÖÇKB; 21.11.1990 tarihinde ilan edilmiştir. Alan; ÖÇKB statüsüne ek
olarak arkeolojik, doğal ve kentsel sit statüleri ile korunmaktadır (Şekil 4.24).
Bölgenin taşıdığı önemin büyük bir bölümü binlerce yıldır burada yaşayan ve
ilçeye adını veren Akdeniz fokundan (Monachus monachus) kaynaklanmaktadır.
Akdeniz Foku bugün dünya üzerinde yaklaşık 400 adet kalmıştır ve nesli tehlike
altında olan türler arasında yer almaktadır. Foça’daki Orak Adası’nın batı kıyısını
oluşturan Siren Kayalıkları fokların üremek ve yavrulamak amacıyla kullandıkları
mağaralar açısından hayati öneme sahiptir. Alanla ilgili detaylı bilgiler sayfa 219229’da verilmiştir.
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Şekil 4.24 Foça ÖÇKB’nden Bir Bölüm (Orj., 2011)

İzmir İli orman varlığı 425.529,54 ha’dır (Çizelge 4.9). İzmir yüzölçümüne
oranı %26’dır ve doğal alanlar içerisinde en büyük paya sahiptir (Şekil 4.25).
İzmir ili orman haritası EK 13 ile verilmiştir.
Pek çok koruma statüsü (sit, TP, YHGS gibi) orman alanları ile
örtüşmektedir. ÖDA’nın önemli bir bölümü de orman alanlarındadır. İzmir ilinin
eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle ormanlar uzun yıllar içinde tarım alanları
açmak, yapacak-yakacak olarak kullanmak, yerleşim ve sanayi alanları
oluşturmak gibi amaçlarla ya da yangınlar nedeniyle önemli ölçüde tahrip
edilmiştir.
Çizelge 4.9 İzmir İli Orman Varlığı (Orj., 2011)
Orman
Orman (Kadastral)

Alan (ha)
425.529,54
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Şekil 4.25 Orman Varlığının İzmir Yüzölçümüne Oranı (Orj., 2011)

Ormanların %49’u iğne yapraklı, %45’i yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır,
%6’sı ise makidir. İbrelilerin önemli bir bölümünü kızılçamlar oluşturmakta, daha
yükseklerde karaçam ve az miktarda da fıstık çamı bulunmaktadır. Fıstık çamları
özel mülkiyettedir ve özellikle Bergama ilçesinde (Kozak Yaylası) geçimini çam
fıstığından sağlayan bir nüfus bulunmaktadır.
Ormandan odunun yanı sıra adaçayı, böğürtlen, kestane, sumak, kekik,
reçine, defne yaprağı gibi yan ürünler elde edilmektedir. İzmir’de bozuk orman
oranı verimli ormana göre daha fazladır. Orman alanlarının bozuk olduğu
kısımlarda maki vejetasyonu bulunmaktadır. Maki grubu bitkiler arasında en
yaygın olanları mersin, defne, katran ardıçı, meşe türleri, keçi boynuzu, menengiç,
zakkumdur. 1999 yılından bu yana 8.097 ha orman yanmıştır (İDR, 2009).
Yanan orman alanları yeniden ağaçlandırılmaktadır (Şekil 4.26). Ancak
orman alanının eski halini alması uzun yıllar almaktadır.
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Şekil 4.26 Yangın sonrasında yeniden ağaçlandırılan alanlar – Yamanlar Dağı (Orj., 2011)

ÖDA; doğadaki canlı türlerinin nesillerini sürdürebilmeleri için özel önem
taşıyan alanlardır ve doğal alanların içindeki canlı türleri ve doğal kaynaklarla
birlikte korunmasını amaçlamaktadır. İzmir ilinde 13 adet ÖDA bulunmaktadır ve
354.617,14 ha büyüklük ile İzmir yüzölçümü içinde %23’lük bir paya sahiptir
(Çizelge 4.10, Şekil 4.27). İzmir İli ÖDA haritası EK 14 ile verilmiştir.
Çizelge 4.10 İzmir İli ÖDA’nın Alansal Dağılımı (Orj., 2011)
ÖDA
Foça Yarımadası
Gediz Deltası
Çeşme Batı Burnu
Karaburun ve Ildır Körfezi Adaları
Alaçatı
Doğanbey Kıyıları
Yamanlar Dağı
Spil Dağı
Nif Dağı
Boz Dağlar
Bakırçay Deltası
Küçük Menderes Deltası
Çiçek Adaları
Toplam

Alan (ha)
18.956,38
16.640,08
482,27
58.879,94
43.545,58
3.170,91
26.019,2
14.307,14
21.392,32
134.309,09
1.714,28
6.483,31
8.716,64
354.617,14

ÖKA
ÖKA
ÖKA/ÖBA
ÖKA
ÖKA
ÖKA
ÖKA/ÖBA
ÖKA/ÖBA
ÖKA/ÖBA
ÖKA
ÖKA
ÖKA
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Şekil 4.27 ÖDA’ların İzmir Yüzölçümüne Oranı (Orj., 2011)

İzmir’de bulunan ÖDA’lar arasında yüzölçüm açısından en büyük olan
%38’lik oran ile Bozdağlar’dır (Şekil 4.28). En küçük alan kaplayan ise Çeşme
Batı Burnu ÖDA’sıdır. Materyal bölümünde değinildiği gibi Bozdağlar’da
Türkiye’ye endemik pek çok bitki türü bulunmaktadır. Ayrıca yırtıcı kuşlar ve
orman kuşları açısından da önemlidir. Karaca alanda bulunan önemli türlerdendir.
Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan karagözlü mavi kelebek ve Apollo
kelebeği de alanda bulunan canlılar arasındadır.

190

Şekil 4.28 İzmir İli ÖDA’nın Oransal Dağılımı (Orj., 2011)

İzmir’de bulunan ÖDA’ların Çeşme Batı Burnu hariç tamamı önemli kuş
alanıdır (ÖKA). Bunların %69’u sadece önemli kuş alanı, %31’i ise önemli kuş
alanına ek olarak aynı zamanda önemli bitki alanıdır (ÖBA) (Şekil 4.29).

Şekil 4.29 İzmir İli ÖKA ve ÖBA’nın Oransal Dağılımı (Orj., 2011)
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Şekil 4.30’da İzmir’de bulunan ÖKA’ların oransal olarak dağılımları
verilmiştir.

Şekil 4.30 İzmir İli ÖKA’nın Oransal Dağılımı (Orj., 2011)

Türkiye’de bulunan ÖKA’ların %25’i doğal sit statüsü ile korunmaktadır.
%46’sının ise hiçbir koruma statüsü yoktur. Oysa bu alanlar AB Natura 2000
Alanı statüsü ile korunması gereken doğal coğrafyalar arasında yer almaktadır
(Yeşil Atlas, 2003).
İzmir’de bulunan ÖKA ve ÖBA’ların ise bazı bölümleri sit statüsü ile bazı
bölümleri YHGS statüsü ile korunmaktadır. Ancak bu koruma alanların tamamını
kapsamamakta, bütüncül bir koruma sağlamamaktadır.
Şekil 4.31’de Yamanlar Dağı ÖKA’sından bir bölüm görülmektedir.
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Şekil 4.31 Yamanlar Dağı ÖKA’sı (Orj., 2011)

Şekil 4.32’de İzmir İli Önemli Bitki Alanları verilmiştir. ÖBA’lar arasında
en büyük yüzölçüme sahip olan %59’luk oran ile Bozdağlar’dır. En küçük olan
ise %6’lık oran ile Spil Dağı’dır. Spil Dağı İzmir ili Bornova ve Kemalpaşa
ilçeleri ile Manisa ili sınırlarını kapsamaktadır. Bir bölümü Milli Park statüsü ile
korunmaktadır. Alanda bulunan önemli bitki türlerinden biri Manisa lalesidir
(Tulipa orphanidea). Materyal bölümünde verildiği gibi nesli bölgesel ölçekte
tehlike altında olan karagözlü mavi kelebek, himalaya kelebeği ve sarı lekeli
zıpzıp da alanda bulunan türler arasındadır.
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Şekil 4.32 İzmir İli ÖBA’larının Oransal Dağılımı (Orj., 2011)

Şekil 4.33’te Nif Dağı ÖBA’sından bir bölüm görülmektedir.

Şekil 4.33 Nif Dağı ÖBA’sı (Orj., 2011)

Yukarıda detayları verilen katmanlara (sitler, YHGS, TP, sulak alanlar,
ÖÇKB, orman ve ÖDA) yöntem bölümünde açıklanmış olan puanlar girildikten
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sonra Geometrik Intersection işlemi uygulanmıştır. Yapılan bir dizi işlemin
ardından elde edilen Sonuç Haritası EK 15 ile verilmiştir.
Sonuç haritasına göre İzmir İli Doğal Öneme Sahip Alanlarının kapladığı
büyüklükler çizelge ve grafikler ile açıklanmıştır. Çizelge 4.11 ve Şekil 4.34’te
görüldüğü gibi; İzmir İli Doğal Öneme Sahip Alanlarının toplamda kapladığı alan
620.841,96 ha olarak belirlenmiştir. Bu alanlardan 8-10 puan arası puan alarak
“Doğal Niteliği Sınırlı Alanlar” olarak tanımlanmış alanların kapladığı büyüklük
348.599,53 ha olarak belirlenmiştir. 11-20 puan arası puan alarak “Önemli
Alanlar” olarak tanımlanmış alanların kapladığı büyüklük 188.047,57 ha olarak
belirlenmiştir. Son olarak; 21-38 puan arası puan alarak “Çok Önemli Alanlar”
olarak tanımlanmış alanların kapladığı büyüklük ise 84.194,86 ha olarak
belirlenmiştir. Doğal Öneme Sahip Alanlar arasında yapılan oranlamada “Çok
Önemli Alanlar” %14, “Önemli Alanlar” %30, “Doğal Niteliği Sınırlı Alanlar” ise
%56’lık orana sahip olmuşlardır.
Çizelge 4.11 D.Ö.S.A.’ların Kapladığı Büyüklük (Orj., 2011)
Puan

Gruplandırma

Alan (ha)

Oran (%)

8-10 Puan

Doğal Niteliği Sınırlı Alanlar

348.599,53

56

11-20 Puan

Önemli Alanlar

188.047,57

30

21-38 Puan

Çok Önemli Alanlar

84.194,86

14

TOPLAM

D.Ö.S.A

620.841,96

100
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Şekil 4.34 D.Ö.S.A’ların Büyüklük ve Oranları (Orj., 2011)

Çizelge 4.12 ve Şekil 4.35’te görüldüğü gibi D.Ö.S.A.’ların kapladığı
620.841,96 ha’lık büyüklük İzmir İli yüzölçümü içinde %51,69’luk orana sahiptir.
D.Ö.S.A. kendi içinde değerlendirildiğinde ise çok önemli alanların %7, önemli
alanların %16, doğal niteliği sınırlı alanların %29’luk paya sahip olduğu
görülmektedir.

Çizelge 4.12 İzmir İli Alansal Olarak Arazi Kullanım Durumu (Orj., 2011)
Arazi Kullanım
Çok Önemli Alan
Önemli Alan
Doğal Niteliği Sınırlı Alan
D.Ö.S.A
Diğer
Toplam

Alan (ha)
84.194,86
188.047,57
348.599,53
620.841,96
580.359
1.201.200

Oran (%)
7
16
29
51,69
48,31
100
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Şekil 4.35 İzmir İli Arazi Kullanım Durumu (Orj., 2011)

Burada doğal alanlar dışında kalan alanlar “diğer” şeklinde
isimlendirilmiştir. Bununla birlikte D.Ö.S.A. içinde de alan kullanımlarının söz
konusu olduğu ve bu alanların bütünsel bir doğallığa sahip olmadığını belirtmekte
yarar görülmektedir.
Doğal öneme sahip alanların toplam büyüklüğü Çizelge 4.2’de 968.292,95
ha olarak verilmiştir. Oysa sonuç haritasından elde edilen bilgiler doğrultusunda
D.Ö.S.A.’ların toplam büyüklüğü 620.841,96 ha olarak belirlenmiştir. Bu fark;
daha önceden değinildiği gibi bazı alanların doğal niteliğinin örtüşmesinden
kaynaklanmıştır. Daha açık bir ifade ile orman ile sit, orman ile ÖDA, sulak alan
ile sit ve/veya YHGS vb. örtüşmeler nedeniyle bir alan birden fazla gruba girerek
toplamda alan büyüklüğünü artırmıştır.
Çalışma sonunda “çok önemli alanlar” olarak belirlenen alanlar aşağıda
listelenmiştir:
- Urla ilçesinin batı kesimi
- Çeşme ilçesinin doğusu
- Çiğli-Menemen ilçelerinin kıyıya yakın bölümü (Gediz Deltası)
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- Selçuk ilçesinin bir bölümü (Küçük Menderes Deltası ve Meryemana
Tabiat Parkı)
- Bayındır-Ovacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
- Bornova-Yakaköy (Spil Dağı’nın Bornova cephesi)
- Foça İlçesinin kıyı kesimleri
- Ödemiş-Bozdağ (Gölcük civarı)
- Buca-Kaynaklar (Nif Dağı’nın Buca cephesi)
- Karaburun ilçesi (Karareis Mevkii)
- Seferihisar ilçesi Düzce Mahallesi kıyı kesimi ve Sığacık’ın kıyı kesimi
(Doğanbey Kıyıları)
- Karşıyaka ilçesinin bir bölümü (Örnekköy Tabiat Parkı)
- Yamanlar Dağı’nın Bayraklı ilçesinin kuzeydoğusu ile Bornova ilçesinin
güneybatısındaki kesiştiği noktada bir bölüm.

4.2 Çok Önemli Alanlara İlişkin Bulgular
Bu çalışmada; 21-38 puan aralığında yer alarak çok önemli alan olarak
tanımlanmış alanlardan Gediz Deltası, Foça ÖÇKB ve Bayındır YHGS detaylı
olarak ele alınmıştır.
Gediz Deltası
Şekil 4.36’da Gediz Deltası’nın sahip olduğu koruma statüleri verilmiştir.
Harita; İKBNİP’ndan ayıklanarak hazırlanmıştır.
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Şekil 4.36 Gediz Deltası Koruma Statüleri (İKBNİP, 2009)
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Gediz Deltası Sulak Alan Koruma Yönetmeliğine göre tampon bölge,
ekolojik etkilenme bölgesi, sulak alan, mutlak koruma bölgesi olmak üzere dört
zona ayrılmıştır. Ayrıca; doğal sit, arkeolojik sit, YHKS ve Ramsar statüleri ile
korunmaktadır. Çiğli, Menemen başta olmak üzere Foça, Karşıyaka ilçeleri
sınırları içerisinde yer almaktadır. Şekil 4.37 ve Şekil 4.38’de Gediz Deltası
sınırları içerisinde yer alan ve arkeolojik sit statüsü ile korunan Leukia Antik
Kenti girişinde yer alan tabela görülmektedir.

Şekil 4.37 Arkeolojik sit/Leukai Antik Kenti (Orj., 2011)
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Şekil 4.38 Leukai Antik Kenti (Orj., 2011)

Çok sayıda üreyen, kışlayan ve göç sırasında konaklayan su kuşlarının
varlığı deltanın önemini artırmaktadır. Barındırdığı kuş türleri nedeniyle İzmir’de
bulunan 13 ÖDA’dan biri olarak belirlenmiştir. Deltada kuş türlerinin yanı sıra
çok sayıda böcek türü ile çakal ve yaban domuzu gibi memeli türler de
bulunmaktadır.
Sahip olduğu ekosistemler sayesinde içinde barınan yüzlerce kuş türü eski
yıllardan beri avcıların ilgisini çekmiş ve yıllarca usulsüz kaçak avcılık
yapılmıştır. 1980 yılında Orman Bakanlığı tarafından av koruma çalışmaları
başlatılmış; kaçak avcılık engellenmiştir.
Şekil 4.39’da deltada bulunan bazı kuş türleri görülmektedir.
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Şekil 4.39 Delta’da Bulunan Kuş Türleri (Orj., 2011)

Doğal sazlıkları oluşturan kısım I.derece doğal sit, yaban hayatı koruma
sahasının geri kalan kısmı da II.derece doğal sit olarak tescil edilmiş, 1999 yılında
da II.derece olan kısmın tamamı I.derece doğal sit alanına dönüştürülmüştür.
Çevre Bakanlığı da Gediz Deltası’nı 1998 yılında Ramsar Sözleşmesi kapsamına
dahil etmiştir. 28.03.2007 tarihinde YHKS statüsü kaldırılmıştır. Mahkeme
sonucu bu statü tekrar iade edilmiştir. 2006 yılında Gediz Deltası Yönetim Planı
hazırlanmıştır.
Deltada yer alan tatlı ve tuzlu su bataklıkları, lagünler, sazlıklar, tepeler, tuz
tavaları, geçici sulak çayırlar, tuzcul bozkırlar, alanda farklı özellikteki bitkilerin
yetişmesini sağlamaktadır. Deltada bu zamana kadar yapılan bilimsel çalışmalarda
61 familyaya ait 315 bitki türü belirlenmiştir. Bu bitki türlerinden Campanula
lyrata subsp. lyrata ve Stachys cretica subsp. symrnaea endemiktir. Gediz
Deltası’nın özellikle güney kısımlarında önemli bir alan kaplayan süpürge otu
(Limonium sieberi) bitkisinin oluşturduğu habitatlar, AB Habitat Yönetmeliği
altında öncelikli korunması gereken bir habitat tipidir (ÇOİM, 2011-c).
Mavişehir’den başlayarak Foça Tepeleri’ne kadar kıyıya yakın olan
kesimlerde tuzcul bitkiler yaygın olarak görülmektedir. Şekil 4.40’da tuzcul
bitkilerden deniz börülceleri görülmektedir.
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Şekil 4.40 Deltada görülen tuzcul bitkiler – Deniz Börülcesi (Salicornia europea) (Orj., 2011)

Maki bitki örtüsüne ait sakız (Pistacia lentiscus), menengiç (Pistacia
terebinthus), kokar çalı (Anagyris foetida), kermes meşesi (Quercus coccifera) ve
kuşburnu (Rosa canina) en yaygın görülen türlerdir. Frigana bitki örtüsünde ise
abdestbozan (Sarcopoterium spinosum), İzmir kekiği (Origanum onites),
kuşkonmaz (Asparagus acutifolius) ve kiriş otu (Asphodelus aestivus) yaygındır.
Üçtepeler ve Taşlıtepeler’de maki ve frigana bitki örtüsüne ek olarak sonradan
dikilen fıstık çamı (Pinus pinea) ve okaliptüs (Eucalyptus camaludensis) ağaçları
görülebilir.
Tatlı suyun alana girmeye başladığı kısımlarda ılgın (Tamarix smyrnensis)
sandalye sazı (Scirpus sp.), kofa (Juncus sp.), Schoenoplectus littoralis,
sumercimeği (Lemna minor) görülmektedir. Deltanın güney kesimlerindeki eski
nehir yatakları, sulama, tahliye ve drenaj kanallarının içinde ve yağmur sularıyla
beslenen kısımlarda özellikle kamış (Phragmytes australis) ve hasır sazı (Typha
sp.) bol olarak bulunur. Şekil 4.41’de alanda bulunan drenaj kanalları
görülmektedir.
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Şekil 4.41 Gediz Deltası’nda Bulunan Drenaj kanalları (Orj., 2011)

Bu bitkilerin bulunduğu tatlı su habitatları pek çok kuşun üreme, gizlenme
ve beslenme alanı olmaları yanında tatlı-tuzlu su dengesinin sağlanmasındaki
rolleri, ağır metal ve diğer bazı zararlı kimyasalları belli ölçülerde arıtmaları
nedeniyle deltadaki doğal yaşam açısından çok önemlidir.
Delta’da 263 kuş türü bulunmaktadır. Tezin Materyal kısmında değinildiği
gibi; nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan tepeli pelikan (Pelecanus crispus),
küçük kerkenez (Falco naumanni), mahmuzlu kızkuşu (Vanellus spinosus),
karagagalı sumru (Sterna sandvicensis) ve kocagöz (Burhinus oedicnemus) gibi
nesli tehlikede olan kuş türleri alanda üremektedir.
Dünyada 15.000 kadar olduğu düşünülen tepeli pelikanın (Pelecanus
crispus) Manyas Gölü (Balıkesir), Büyük Menderes Deltası (Aydın), Aktaş Gölü
(Ardahan) ve Kızılırmak Deltası (Samsun) ile birlikte Türkiye’de ürediği 5
alandan biridir. Her yıl 70 çift kadar tepeli pelikan deltada kuluçkaya yatmaktadır.
Ayrıca delta bu türün kışlaması açısından da büyük önem taşımaktadır. 700 kadar
tepeli pelikan kışı Gediz Deltası’nda geçirmektedir. Flamingonun
(Phoenicopterus roseus) ülkemizde Tuz Gölü’nden sonra ikinci üreme alanıdır.
Homa Dalyanı’nın sığ suları besin açısından zengin olduğu için özellikle kış
aylarında 5 bin ila 10 bin Flamingo’yu beslenirken görmek mümkündür. Ayrıca
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özellikle Doğu Avrupa’da yaşayan su kuşları için sahip olduğu uygun iklim
koşulları ve beslenme alanları nedeniyle önemli bir kışlama ve konaklama
alanıdır. Küçük kerkenez (Falco naumanni) delta içerisindeki Süzbeyli ve
Tuzçullu mahallelerinde üremektedir. Alandaki önemli memeli türleri saz kedisi
(Felis chaus), Akdeniz foku (Monachus monachus) ve su samurudur (Lutra lutra).
İçsu balıkları için de önemli olan alanda ülkemize endemik Ladigesocypris irideus
içsu balığı korumada öncelikli bir türdür (Eken vd., 2006; ÇOİM, 2011-c).
Şekil 4.42’de flamingolar deltada beslenirken görülmektedir.

Şekil 4.42 Flamingolar (Orj., 2011)

Alana gelen ziyaretçiler için kuşların kuluçka alanları tabelalarla
belirtilmiştir (Şekil 4.43).
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Şekil 4.43 Kuşların Kuluçka Alanları (Orj., 2011)

Sulak alanlar; bulundukları ortamda en alçak noktadadırlar. Bu nedenle
havzadan kaynaklanabilecek her türlü kirletici etkiye maruz kalmaktadırlar. Gediz
Deltası da İzmir’e yakın olması, iklim ve arazi koşullarının uygunluğu ve kolay
ulaşılabilir olması gibi nedenlerle sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, sunduğu görsel
zenginlik ve turistik önem, ulusal ve uluslararası koruma statülerine rağmen bir
sulak alanın karşılaşabileceği hemen tüm tehditlerle karşı karşıyadır. Şekil 4.44’te
Delta ve yakın çevresinde var olan etkiler ve arazi kullanımları harita üzerinde
gösterilmiştir. Harita İKBNİP’ndan yararlanılarak oluşturulmuştur.
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Şekil 4.44 Gediz Deltası Arazi Kullanım Haritası (Orj., 2011)
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Şekil 4.44’te görüldüğü gibi Delta’da sit alanı içerisinde atık su arıtma tesisi
bulunmaktadır. Sorun çözmek amacıyla yapılan bir uygulama başka sorunlara
neden olmaktadır. Arıtma tesisinin alandaki varlığı; kapladığı yer nedeniyle bir
alan kaybına neden olmanın dışında üretilen atık çamurun deltaya bırakılıyor
olması yönüyle de problem yaratmaktadır. Biriktirilen çamur aynı zamanda
kokuya da neden olmaktadır.
Deltanın doldurularak yapılaşmaya açılması ile çok katlı konutlar ve
alışveriş merkezleri yapılmış, onlarla bağlantılı yollar açılmıştır. Bataklık alan
üzerinde oluşturulan yerleşimler (Şekil 4.45) İzmir’in 1.derece deprem kuşağında
yer alıyor olması açısından tehlike arz etmekle birlikte deltada yaşayan ve üreyen
kuşların yaşam alanlarının daralması anlamına gelmektedir. Benzer şekilde Sasalı
ve Seyrek’te konutların artması da hem deltadaki tarım ve hayvancılık sektörlerini
olumsuz yönde etkilemekte hem de deltanın ekolojik bütünlüğü açısından sorun
oluşturmaktadır. Ayrıca; 2009 yılında onaylanmış İKBNİPR’nda Delta içerisinde
bazı bölümler az, orta ve çok az gibi değişen yoğunluklarda gelişim alanı olarak
planlanmış durumdadır.

Şekil 4.45 Delta’da Bataklık Alan Üzerinde Oluşturulmuş Yerleşimler (Orj., 2011)

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) alanda yer alan bir sanayi
tesisidir (Şekil 4.46). İzmir’e yakın oluşu, uygun konumu, ulaşım kolaylığı, düz
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arazi oluşu gibi etkenler bu alanın sanayi alanı olarak seçilmesinde önemli rol
oynamıştır. Yöre halkı açısından önemli bir iş kapısı olmakla birlikte aynı
zamanda kirlilik kaynağıdır. Sanayi tesislerinin atıklarından kaynaklanan kirlilik
önemli bir çevresel tehdittir. Kirlilik hem yöre insanı hem de o bölgenin
biyoçeşitliliği açısından sorundur.

Şekil 4.46 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (Orj., 2011)

Delta kapsamında deri sanayi tesisleri (Menemen Deri Serbest Bölgesi)
bulunmaktadır. Deri Serbest Bölgesi’nde (Şekil 4.47) deri, kösele, süet gibi
ürünler üretilmektedir. Sanayi tesislerinin yoğunluk göstermesi ve İzmir’e
yakınlık bu alandaki yerleşmelerin de yoğunlaşması sonucunu doğurmuştur. Bu
tesislerin alanda bulunması tarım alanlarının tarım dışı amaçlarla kullanılmasına
neden olmaktadır. Ayrıca; alanda sanayi ve yerleşim alanlarının artması aynı
zamanda su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. Tesislerin suya olan ihtiyacı da
su sıkıntısı yaratmaktadır. Bu durumlar tarımsal etkinlikleri olumsuz
etkileyecektir.
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Şekil 4.47 Menemen Deri Serbest Bölgesi (Orj., 2011)

Delta’da yürütülen bir diğer ekonomik etkinlik tuz üretimidir (Şekil 4.48).
Çamaltı Tuzlası Türkiye’nin tuz ihtiyacının %60’ını karşılamaktadır. Ayrıca tuzla
nesli tehlike altında olan pek çok kuş türüne üreme, beslenme ve barınma olanağı
sunmaktadır. Flamingo kuşu Çamaltı tuzlası içinde üremektedir.

Şekil 4.48 Çamaltı Tuzlası (Orj., 2011)
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Ayrıca; deltada yaşayan yerel halk tarafından geçim kaynağı olarak
balıkçılık yapılmaktadır (Şekil 4.49). Çoğunlukla elde edilen balık İzmir ve
çevresine pazarlanmaktadır. Deltaya gelen ziyaretçiler tarafından da balıkçılık
zaman zaman yapılmaktadır. Gediz Nehri’nin kirliliği ve deri işletmelerinden
gelen atıklar balıkçılığı olumsuz etkilemektedir.

Şekil 4.49 Balıkçı Barınakları (Orj., 2011)

Alanda askeri havaalanı da bulunmaktadır (Şekil 4.50) ve uçakların inişkalkışı esnasında kuşlar sesten olumsuz etkilenmektedir. Bölgeye yeni
havaalanının yapılması planlanmaktadır. Bu durum; “kuş cenneti” olarak
isimlendirilmiş bölgeyi “kuş cehennemi” olma noktasına getirecektir.
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Şekil 4.50 Askeri saha (Kaklıç Havalimanı) (Orj., 2011)

Gediz Deltası’nda gerçekleştirilen önemli etkinliklerden bir diğeri de
tarımdır. Şekil 4.51’de Gediz Deltası ve çevresinin toprak haritası verilmiş,
İKBNİPR’nda tarım alanı olarak gösterilmiş olan alanlar da üzerine işlenmiştir.
Haritada da görüleceği gibi bölgenin önemli bir bölümü tarım arazisi niteliği
taşımakta, halihazırda da tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Deltada az da olsa
hayvancılık da yapılmaktadır.
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Şekil 4.51 Gediz Deltası Toprak Haritası (Orj., 2011)
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Şekil 4.51’de görüldüğü gibi Delta’daki tarım alanları Menemen ilçesi
ağırlıklı olmak üzere Çiğli ve Foça ilçelerinin bir bölümünde yer almaktadır. Kuş
Cenneti ve çevresi tel örgü ile ayrılmış durumdadır (Şekil 4.52).

Şekil 4.52 Delta’da Bulunan Tarım Alanları (Orj., 2011)

Bölgede bulunan tarım alanlarında üretilen ürünlerin başında pamuk,
buğday, mısır gelmektedir. Meyve üretimi ise Menemen ilçesinde ağırlıklıdır.
Alanda üretilen pamuk önemli bir ihraç ürünü iken yetiştirilen sebze ve meyveler
de İzmir ve çevresinin gıda gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılamaktadır.
Doğal alanların ortadan kaldırılması ile en başından doğaya zarar veren
tarımsal etkinlik; sonrasında da kullanılan kimyasal ilaçlar ile toprağı ve suyu
kirletmekte, yakınında bulunan bitki örtüsü ve faunayı olumsuz etkilemektedir.
Diğer taraftan beslenme en temel ihtiyaçtır ve insan nüfusu ile birlikte gıda
gereksinimi artarken tarım alanları giderek azalmaktadır. Bu yönüyle
değerlendirildiğinde; deltada gerçekleştirilen her türlü etkinliğin deltanın sulak
alan niteliklerine ve canlı türü çeşitliliğine zarar verirken aynı zamanda çok
verimli tarım topraklarının da hem nicelik hem de nitelik bakımından zarar
görmesine neden olduğu görülmektedir. Bu nedenle de tarım alanlarının imara
açılmaması ve tarımsal etkinliklerin organik tarım ve iyi tarım şeklinde
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gerçekleştirilmesinde gerek insan sağlığı gerekse biyolojik çeşitlilik açısından
yarar bulunmaktadır. Bununla birlikte; alanda bulunan tarım alanları Şekil 4.53’te
görüldüğü gibi yerleşim baskısı altındadır.

Şekil 4.53 Tarım Alanları Üzerine Yapılmış Siteler (Orj., 2011)

Gediz Deltası’nın kuzeyini besleyen ana su kaynağı Gediz Nehri’dir ve
deltada yapılan tarımsal etkinliklere hayat vermektedir. Şekil 4.54’te Murat
Dağı’nda Gediz Nehri’nin doğduğu kaynak görülmektedir.
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Şekil 4.54 Gediz’in kaynağı (Murat Dağı) (Orj., 2011)

Gediz Havzası’nda Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir illeri ve bu illere bağlı
ilçeler yer almaktadır. Havzada bulunan sanayi ve yerleşimlerden çıkan atıksular
arıtılmadan Gediz’e bırakılmaktadır. Güneyden gelen Nif Çayı da Kemalpaşa’daki
yoğun endüstriyel atıklar nedeniyle önemli bir kirlilik kaynağıdır. Doğduğu yerde
içilebilen Gediz; “akarsu pislik tutmaz” atasözüne inat kirlenmiştir (Şekil 4.55).
Bu yönüyle tarımı olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Ayrıca
kirlilik besin zinciri yoluyla deltadaki tüm canlıları etkilemektedir.
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Şekil 4.55 Gediz Nehri (Orj., 2011)

Deltada ekolojiyi bozan baskı ve kirlilik unsurları dışında alanda görsel
açıdan rahatsızlık veren kirlilik ve bakımsızlık da göze çarpmaktadır. Deltaya
gerçekleştirilen arazi çalışmalarında gözlemlenen kirlilik unsurlarına ilişkin bazı
fotoğraflar aşağıda Şekil 4.56, Şekil 4.57, Şekil 4.58, Şekil 4.59, Şekil 4.60 ile
verilmiştir.
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Şekil 4.56 Gediz Deltası’nda kirlilik (Orj., 2011)

Şekil 4.57 Homa Dalyanında kirlilik (Orj., 2011)
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Şekil 4.58 Homa Dalyanında kirlilik (Orj., 2011)

Şekil 4.59 Homa Dalyanında kirlilik (Orj., 2011)
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Şekil 4.60 Homa Dalyanında kirlilik (Orj., 2011)

Bunların yanı sıra deltada “Doğal Yaşam Parkı” adıyla bir hayvanat bahçesi
açılmıştır. Alanın kentsel baskılardan korunması açısından bu park önem
taşımakla birlikte alana yoğun bir şekilde araç ve insan girişinin de bir takım
olumsuzluklara neden olabileceği düşünülerek hareket edilmelidir.
Foça ÖÇKB
Yapılan çalışmada Foça ilçesi; sahip olduğu koruma statüleri nedeniyle “çok
önemli alan”, “önemli alan” ve doğal niteliği sınırlı alan” tanımlamalarından her
üçüne de dahil olmuştur. ÖÇKB’nin karasal alanda ilan edilmiş olan bölüm ise
çok önemli alan olarak belirlenmiştir.
Şekil 4.61’de Foça ilçesi koruma statüleri verilmiştir. Şekil 4.61’de
görüldüğü gibi Foça ilçesi sit ve ÖÇKB statüleri ile korunmaktadır. Ayrıca; Foça
ve Aliağa ilçelerini kapsayan Foça Yarımadası ÖDA’sının önemli bir bölümü
Foça’dadır. Gediz Deltası ÖDA’sının bir bölümü de Foça ilçesi sınırlarına
girmektedir. Foça ilçesinin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin en önemli unsurları
arasında; Foça adalarında yaşayan ve bazıları üreyen kuşlar (deniz ve kıyı kuşları
ile yırtıcı kuşlar), balıklar, deniz erişteleri (Posidonia oceanica) ve Akdeniz foku
(Monachus monachus) sayılabilir.
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Şekil 4.61 Foça İlçesi Koruma Statüleri (Orj., 2012)
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Foça İlçesi’nin yüzölçümü 20.500 ha’dır. Bunun 3.000 ha’ı doğal sit, 63
ha’ı doğal-arkeolojik sit, 102,30 ha’ı arkeolojik sit, 28,67 ha’ı kentsel arkeolojik
sit, 24,45 ha’ı kentsel sittir. Aşağıda Şekil 4.62, Şekil 4.63 ile sit alanları ve
ÖÇKB’ne ait fotoğraflar; Şekil 4.64, Şekil 4.65-a, Şekil 4.65-b, Şekil 4.65-c, Şekil
4.65-d ile de alanda yer alan bitkilere ait fotoğraflar verilmiştir. Fotoğraflardan da
anlaşılacağı gibi Foça’da orman ve deniz ekosistemi bir arada bulunmaktadır.

Şekil 4.62 Arkeolojik Sit (Foça Kent duvarları ve Beş Kapılar Kalesi) (Orj., 2011)

Şekil 4.63 I.Derece Doğal Sit (Orij., 2011)
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Foça; tarihsel zenginlikler, farklı jeomorfolojik yapı ve zengin flora ve
faunaya sahiptir. Sürekli yeşil kalan, kuraklığa dayanıklı ağaç ve çalılar yaygın
doğal bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Ege Bölgesi’nin genel karakteristiğinde
olduğu gibi 800-1000 m yüksekliğe kadar kızılçam, fıstık çamı ve serviler, 1000
m’den sonra ise karaçamlar görülmektedir. Kızılçam ormanlarının yok olduğu
kısımlarda bitki örtüsü maki ve friganaya dönüşmüştür. En fazla görülen maki
türü bitkiler laden (Cistus sp.), çitlembik (menengiç) (Pistacia terebinthus), pırnal
meşesi, kermes meşesi (Quercus sp.), ardıç (Juniperus sp.), kuşburnu (Rosa
canina), yabani zeytindir (Olea oleaster). Aşağıdaki fotoğraflarda Foça yöresinde
görülen bitkilere yer verilmiştir.

Şekil 4.64 Pinus brutia (Orj., 2011)

Şekil 4.65-a Olea oleaster (Orj., 2011)

Şekil 4.65-b Rosa canina (Orj., 2011)
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Şekil 4.65-c Cistus sp. (Orj., 2011)

Şekil 4.65-d Pistacia terebinthus (Orj., 2011)

Materyal bölümünde değinildiği gibi Foça Yarımadası ÖDA’sı sınırları
içinde İncir, Fener, Orak, Metelik, Hayırsız ve Kartdere olmak üzere altı ada
bulunmaktadır. Bu adalar küçük kerkenez (Falco naumanni), tepeli karabatak
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), gökdoğan (Falco peregrinus) ve küçük
sumru (Sterna albifrons) için üreme ve barınma alanıdır. Ada doğanı (Falco
eleonorae) ise göç döneminde seyrek de olsa adalarda gözlenmektedir. ÖDA, Ege
Bölgesi’nde sayıca çok azalmış olan çizgili sırtlanın (Hyaena hyaena) yaşadığı
nadir alanlardan biridir. Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Akdeniz
fokunun üreme ve barınma alanıdır. Bölgenin taşıdığı önemin büyük bir bölümü
binlerce yıldır burada yasayan ve hatta ilçeye adını veren Akdeniz fokundan
(Monachus monachus) kaynaklanmaktadır. Akdeniz Foku bugün nesli tehlike
altında olan türler arasındadır. Foça’daki Orak Adasının batı kıyısını oluşturan
Siren Kayalıkları fokların üremek ve yavrulamak amacıyla kullandıkları
mağaralar açısından hayati öneme sahiptir.
Foça ilçesinde de pek çok kıyı kasabasında olduğu gibi plansız turizm
baskısı, kıyılardaki yapılaşma baskısı, denizlerdeki aşırı ve yasa dışı avcılık
önemli olumsuz etkiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte Foça;
coğrafi yapısı ve sahip olduğu koruma statülerinin de etkisi ile daha az yapılaşmış
durumdadır.
Foça ilçesinin arazi kullanımları ve maruz kaldığı etkileşimler
İKBNİPR’ndan yararlanılarak hazırlanan harita ile Şekil 4.66’da verilmiştir.
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Şekil 4.66 Foça İlçesi Arazi Kullanımları (Orj., 2012)
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Şekil 4.66’da görüldüğü gibi ilçenin kuzey kesiminde sit alanı olarak
koruma altında bulunan alanda tarım alanları ve ikinci konutlar yer almaktadır
(Şekil 4.67 ve Şekil 4.68).

Şekil 4.67 Sit Alanı İçerisine Yapılmış İkinci Konutlar (Orj., 2011)

Şekil 4.68 Kıyı kesiminde İkinci konutlar (Orj., 2011)
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Foça İlçesi’nde turizm önemli bir ekonomik sektör olmakla birlikte,
köylerde tarım ön plana geçmektedir. Tarımsal üretim zeytincilik ağırlıklıdır.
Ayrıca balıkçılık ve hayvancılık da ilçenin diğer ekonomik kaynaklarını
oluşturmaktadır. Batı kesiminde de günübirlik turizm tesisleri yer almaktadır
(Şekil 4.69). Foça ilçesinin güneyinde Gediz Deltası’nın bir bölümü yer
almaktadır (Planda bataklık olarak belirtilen yer). Bunun dışında ilçede askeri
alanlar bulunmaktadır. Ayrıca orta ve az yoğunlukta yerleşim alanları (Gel_az,
Gel_orta) planlanmıştır.

Şekil 4.69 II.Derece Sit Alanı içinde yer alan günübirlik tesisler (Orj., 2011)

Foça için önemli bir tür olan ve Foça’ya adını da veren Akdeniz foku
Türkiye’de 1977’den bu tarafa hem ulusal mevzuatımız hem de taraf olunan
uluslararası sözleşmelerle koruma altındadır. Bu anlaşmalar;
-

Barselona Sözleşmesi

-

Bern Sözleşmesi

-

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası
Ticaretine İlişkin Sözleşme – CITES

-

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
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-

Akdeniz’in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması Sözleşmesi
(Barselona Sözleşmesine değişiklik getiren sözleşme)

-

Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin
Protokol’dür.

Bu anlaşmalar ile foklar sadece tür olarak korunmamakta yaşam alanları
olan kıyılar da yasal olarak koruma altına alınmaktadır. Akdeniz fokunun
korunması konusunda SAD-AFAG ve Ulusal Fok Komitesi bölgede çalışmalar
yapmaktadır. Ancak yine de fokların her türlü etkiden uzak olduğu söylenemez.
Foça’da en önemli geçim kaynaklarından biri balıkçılıktır. İlçede çok
sayıda balıkçı teknesi bulunmaktadır (Şekil 4.70). Ancak aşırı avlanma nedeniyle
balık stoklarında belirgin bir azalmadan söz edilmektedir. Akdeniz foku da aşırı
avlanmalar nedeniyle besin bulmakta zorluk çekmektedir. Bu da balıkçılar ve
foklar arasında bir rekabet durumu yaratmaktadır.

Şekil 4.70 Foça’da Balıkçılık (Orj., 2011)

Kıyılarda yazın yürütülen turizm etkinlikleri, yapılaşmalar ve yapılan yollar
da kıyı alanlarının doğallığını ve sakinliğini bozduğu için Akdeniz foklarının
yöreyi terk etmesine neden olmaktadır. Üstelik bu olumsuz faktör sadece Akdeniz
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fokunu etkilememekte, aynı zamanda doğal
biyoçeşitliliğin kaybı anlamına gelmektedir.

alanların

yok

olması

ve

Ayrıca; Aliağa ilçesinde bulunan sanayi tesislerinin yarattığı kirlilik
etmenleri de Foça’yı olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte Foça’ya ve
Aliağa’ya yapımı düşünülen termik santraller de hem doğal alan kaybı yaratacak
hem de kirlilik kaynağı olarak kuşları olumsuz etkileyecektir. Yukarıda da
değinildiği gibi Foça ilçesinde pek çok kuş türü barınma ve üreme olanağı
bulmaktadır. Tartışmalara neden olan bir başka konu da niteliği bilinmeyen ve
cürufların verimli tarım alanları ve su kaynakları üzerine dökülmesidir.
Bunların dışında Foça ilçesinde Gediz Deltası’nda olduğu gibi belirgin bir
kirlilik göze çarpmaktadır. Foça ÖÇKB ve çevresinde yer alan kirlik görüntüleri
Şekil 4.71, Şekil 4.72, Şekil 4.73 ile verilmiştir.

Şekil 4.71 Foça’da kirlilik (Orj., 2011)
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Şekil 4.72 Foça’da kirlilik (Orj., 2011)

Şekil 4.73 Foça-Kale Çevresinde kirlilik (Orj., 2011)
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Bayındır YHGS
Yapılan işlemler sonucunda “çok önemli alan” olarak tanımlanan alanlardan
birisi de Bayındır-Ovacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’dır. Alan; YHGS
statüsüne ek olarak Bozdağlar ÖDA’sının da bir bölümünü içermektedir. Bölgenin
engebeli yapısı farklı hava koşulları oluşturmakta bu da farklı türde bitkilerin
yetişmesine olanak tanımaktadır. Ortalama yükseklik 500-600 m’dir. Alandaki
mikroklima nedeniyle bölgede görülen yağış miktarı İzmir ili yağış miktarının
oldukça üstündedir.
Şekil 4.74’te alanın haritası verilmiştir. Haritada da görüldüğü gibi YHGS;
Kemalpaşa ve Bayındır ilçeleri sınırlarına girmekte; Kemalpaşa ilçesi Ovacık
Köyü ile Bayındır ilçesi Hisarlık, Kızıloba, Sarıyurt köylerini kapsamaktadır.
Ovacık köyü merkezi saha içinde kalmakta diğer köylerin yerleşim yerleri ise saha
dışında yer almaktadır. Barındırdığı karaca türü (Capreolus capreolus) nedeniyle
ilan edilmiştir. Türkiye’de karacaların yaşadığı en güney batı nokta bu yöredir ve
bu nedenle de önem taşımaktadır.

Şekil 4.74 Bayındır-Ovacık YHGS haritası (Orj., 2011)

YHGS; önce 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre 8.062 ha’lık alanda
Bayındır Ovacık Arpadağ Ormanları adı ile YHKS statüsünde ilan edilmiştir.
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2004 yılında alanda yapılan çalışmalar sonucunda karacaların yaşam alanları
değerlendirilerek sınırları daraltılmış, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre
05.10.2006 tarihinde 5.785 ha’lık alanda YHGS statüsü ile ilan edilmiştir.
Bayındır-Ovacık YHGS İzmir’de bulunan yaban hayatı geliştirme sahaları
içinde %39’luk bir paya sahiptir. Dağlık bölgede yer almaktadır. Şekil 4.75’te
YHGS’ndan bir görüntüye yer verilmiştir.

Şekil 4.75 Bayındır-Ovacık YHGS (Orj., 2011)

Alanda tatlı su ekosistemi, orman ekosistemi ve dağ ekosistemi
bulunmaktadır. Bunlar da tür zenginliğini artırmaktadır. Ayrıca alanın ortasında
yer alan Çal Dede tepesi, İzmir yönünden denizden gelen nemli ve ılıman
rüzgarları keserek dağın kuzey kısmında daha sert olan ve karasal bir mikroklima
oluşmasına neden olmaktadır. Alanda kızılçam (Pinus brutia), karaçam (Pinus
nigra), saçlı meşe (Quercus cerris) ve kestane (Castanea sativa) türleri yaygındır.
Suyun bulunduğu kısımlarda ise çınar (Platanus orientalis), söğüt (Salix alba),
kargı (Phragmites australis), hayıt (Vitex agnus castus) bitkilerine
rastlanmaktadır.
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Bu türlerin dışında Pistacia terebinthus, Cistus salviifolius, Cistus creticus,
Cistus laurifolius, Rumex acetocella, Hypericum triquetrifolium, Hypericum
perforatum, Rubus canescens, Verbascum sp, Erica verticillata, Rosa canina,
Crateagus monogyna, Jurinea consanguinea, Hedera helix, Picnomon acarna,
Onopordum illyricum, Avena barbata, Poa viridis, Dactylis glomerata, Lagurus
ovatus görülmektedir.
Alanda bulunan yaşlı ormanlar karacaların yaşamasına ve barınmasına
olanak vermektedir. Şekil 4.76’da alanda bulunan yaşlı ağaçlar görülmektedir.

Şekil 4.76 Ovacık’ta Bulunan Yaşlı Ormanlar (Orj., 2011)

Ovacık köyü mesire yeri içinde Anadolu Kestanesi Tabiat Anıtı
bulunmaktadır (Şekil 4.77).

233

Şekil 4.77 Anadolu Kestanesi Tabiat Anıtı (Orj., 2011)

Karacanın dışında alanda hassas ve tehlike altına girebilecek memeli türleri
bulunmaktadır. Bu türler; Akdeniz ve Mehely nalburunlu yarasası, Farebenzeri
yediuyur (Myomimus roachi), vaşak (Lynx lynx), karakulak (Caracal caracal) ve
yaban kedisidir (Felis sylvestris). Ayrıca; 33 kuş türü belirlenmiştir. Alanda
görülen kuş türleri Bern sözleşmesi II ve III kategorisindedir ve kesin olarak
korunan türler arasındadır. Bunlardan bazıları; şahin (Buteo buteo), alaca baykuş
(Strix aluco), kukumav kuşudur (Athena noctua). Bu kuş türleri IUCN’in LC
tehlike düzeyindedirler. Bozdağlar ÖDA’sı çok sayıda endemik bitki türüne ev
sahipliği yapmaktadır. Yukarıda da değinildiği gibi YHGS; ÖDA’nın bir
bölümünü kapsamaktadır. LR, VU, CR, EN, LC tehlike düzeyinde olan 53 bitki
türü belirlenmiştir. Bitkilerden birkaçı; çan çiçeği (Campanula lyrata), alissum
(Alyssum fulvescens var. stellatocarpum), peygamber dikenidir (Centaurea
calolepis). Alanda tespit edilen endemik türler içerisinde 2 tanesi alan için büyük
önem taşımaktadır. Çok dar bir yayılış alanına sahip ve nesli dünya ölçeğinde
tehlike altında olan Anthemis xylopoda ve Chionodoxa sardensis, türleri alanda

234

sadece Çal Dede dağının yüksek kesimlerinde tespit edilmiştir. Bu türlerin acil
olarak koruma altına alınması gerekmektedir. Alanda bulunan önemli endemik
bitkilerden bir tanesi de Compositae ailesinden olan Centaurea’dır. Alanda
Centaurea cinsine ait 4 tür endemik bitki bulunmaktadır. Bunlar Centaure lydia,
Centaurea polyclada, Centaurea zeybeki ve Centaurea calolepis’dir. Bu türlerden
Centaurea zeybekii ve Centaurea calolepis daha geniş bir yaşam alanına sahip
iken Centaurea lydia ve Centaurea polyclada daha dar yayılış alanına sahiptir.
Rubiaceae ailesinden olan Asperula daphneola türü de dar yayılış gösteren
endemik bir bitkidir. Özellikle yüksek rakımlardaki kayalıklarda yetişen bu tür de
nadir türlerden olup alandan başka sadece Nif Dağı’nda bulunmaktadır. Bu
nedenle bu türün de alanda koruma altına alınması gereklidir. Alanda ayrıca; Bern
sözleşmesi II ve III kategorisinde, IUCN’in VU, LC, NT tehlike düzeylerinde
sürüngen türleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; çizgili kaplumbağa
(Mauremys caspica), oluklu kertenkele (Ophisaurus apodus), karayılan (Coluber
jugularis), kör yılandır (Typhlops vermicularis). Yine LC tehlike düzeyinde ve
Bern sözleşmesi II ve III kategorisinde olan amfibi türleri bulunmaktadır. Bu
türlerden bazıları; pürtüklü semender (Triturus karelini), küçük semender
(Triturus vulgaris), ova kurbağasıdır (Rana ridibunda). Kemalpaşa ilçesinin
YHGS’na yakın olan ve benzer habitat özelliği taşıyan bölgelerinde bölgede
bulunabilecek kelebek türleri belirlenmiştir. Bu türlerden bazıları; Yalancı apollo
(Archon apollinus), Narin orman beyazı (Leptidea sinapis), cengaverdir (Argynnis
paphia) (HADSR, 2009).
Şekil 4.78’de alanın toprak haritası verilmiştir.
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Şekil 4.78 Bayındır-Ovacık YHGS Toprak Haritası (Orj., 2011)

Haritadan da görüldüğü gibi YHGS’nın önemli bir bölümü VII. sınıf
araziden oluşmaktadır. Eğim fazladır. Yörede yaşayanların ana geçim kaynağı
tarımdır. Daha çok kestane, ceviz, üzüm ve kiraz yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Verim artışı sağlamak amacıyla kestane ağaçları aşılanmaktadır. Bu da doğal
yapıyı değiştirmektedir. Bunun dışında orman ürünleri üretimi ve az da olsa
hayvancılık ve arıcılık yapılmaktadır. Alan yürüyüş ve yayla turizmi alanı olarak
kullanılmaktadır. Yayla amaçlı ikinci konut kullanımı vardır. Alanda Orman
Müdürlüğü’ne ait Araştırma Alanı bulunmaktadır.
Alanda bulunan orman varlığının %70,53’ü verimli ormandır (%9,56’sı
bozuk ormandır). Alanın 22 ha’lık kısmı (%0,38) yerleşim alanları ile kaplıdır.
374 ha’lık kısım meyve bahçelerinden oluşmaktadır (6,46). 119 ha’lık alan orman
içi açıklık (%2,06), 601 ha’lık kısım (%10,39) ise zeytinliktir. 36 ha’lık (%0,62)
kısımda ise sulu tarım yapılmaktadır.
Şekil 4.79’da İKBNİPR’nundan da yararlanarak YHGS’nın arazi kullanım
durumu verilmiştir.
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Şekil 4.79 Bayındır-Ovacık YHGS Arazi Kullanım Haritası (Orj., 2011)
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NIP_Sınırı olarak kırmızı renk ile gösterilen sınır çizgisi İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin planlama yetkisinde bulunan sınırı göstermektedir. Şekil 4.79’da
de görüldüğü gibi alan dış etkilerden fazla etkilenmemiştir. Bu durum YHGS’nın
önemini artırmaktadır.
Alanı tehdit eden faktörler arasında tarım alanlarının genişlemesi başta
gelmektedir. Alanın iklim yapısı kaliteli kiraz yetişmesine olanak verdiği için
doğal vejetasyon bozularak kiraz bahçelerine dönüştürülmektedir. Pestisid
kullanımı yaygındır. Bu da insan ve yaban hayvanları için büyük tehdit
oluşturmaktadır. Kestane ağaçlarının aşılanması da doğal yapıyı bozan bir etmen
olarak karşımıza çıkmaktadır. Alandaki ormanlar sık dokulu olduğu için kaçak
ağaç kesimi de yapılabilmektedir. Alanla ilgili tehditler tarla açma (%61), orman
yangınları (%20), kaçak ağaç kesimi (%10), kaçak avcılık (%5), diğer (%4) olarak
belirlenmiştir (HADSR, 2009).
Bununla birlikte Şekil 4.79’da görüldüğü gibi alanda bir krom madeni
bulunmaktadır. Madenin sahaya zararı gözlenmeli ve izlenmelidir.
Karacalar sadece otsu bitkilerin dışında yapraklı ağaçların filizleri ve
yapraklarıyla beslenmekte bu da az da olsa insan-karaca çatışmasına neden
olmaktadır.
Literatür bölümünde açıklandığı gibi YHGS; av ve yaban hayvanlarının
veya biyolojik çeşitliliğin korunması için yaşam ortamlarının korunduğu,
geliştirildiği, iyileştirici önlemlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı
çerçevesinde avlanmanın yapılması amacı ile türlerin yerleştirildiği alanlardır.
YHGS içinde belirlenmiş hedef türlerin yanı sıra bitkiler, kelebekler, sürüngenler
gibi diğer türlerin de korunması amaçlanmaktadır. Çünkü bir türün korunması
demek o türün içinde bulunduğu ekosistemdeki diğer canlı ve cansız varlıkların da
korunması demektir ve bu da ancak besin zinciri içindeki bütünlük sağlanarak
yapılabilir. Bir türü korumak için habitatın korunması gerekliliği açıktır.
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5. TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER
5.1 Araştırmanın Genel Bir Değerlendirmesi
İzmir ili doğal öneme sahip alanlarının CBS temelli bir veri tabanında
birleştirildiği çalışmada kentin geleceğe taşınabilmesi, bir başka deyişle
sürdürülebilir olabilmesi açısından plan kararları verilirken başvurulacak bir
kaynak ve ekolojik altlık olabilecek bir yapı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu
çalışma ile kentteki doğal alanlara bütüncül bir yaklaşım getirilebilme amacı
ayrı bir önem taşımaktadır. Çalışmanın il bütününü kapsaması açısından
Türkiye’de kapsamlı çalışmalardan biri olma özelliği taşıdığı düşünülmektedir.
Kullanılan yöntem, yapılan puanlamalar farklı çalışmalarda yeniden ele
alınıp geliştirilmeye açıktır.
Araştırma süresince kurumlardan alınan sayısal haritalardan
yararlanılmıştır. Sayısallaştırmanın farklı kullanıcılar tarafından yapılmış
olması, sayısal verilerin çok sağlıklı olmaması sonucunu doğurmuş, her bir
katman ile ilgili olarak yöntem bölümünün sonunda açıklanmaya çalışıldığı
gibi verilerin temizlenmesi ve yeniden poligonların oluşturulması gerekmiştir.
Verilerin farklı format ve farklı yazılımlar kullanılarak sayısallaştırılmış
olması, verilerin dönüştürülmesini gerektirmiştir. İzmir il bütününde çalışılıyor
olması göz önüne alındığında, bu durum zaman ve enerji kaybı yaratmıştır.
Bundan böyle; merkezi ve yerel karar vericilerin kent ile ilgili plan
kararları verirken bu veri tabanını temel almaları kentin geleceği açısından
önem taşımaktadır. “Doğal öneme sahip alanların” varlığı, sayıları, sınırları
zaman içerisinde değişiklik gösterebilecektir. O nedenle veri girişlerinin bu
veri tabanı üzerinden yapılması ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve
Su İşleri Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi gibi bu konu ile
doğrudan
ilgili
kurumlarda
bu
konudan
sorumlu
uzmanların
görevlendirilmeleri ve doğal eşik analizi temelli çalışmalar ile harcanan zaman
ve enerjinin kaybedilmemesi sonucuna ulaşılacaktır.

5.2 Doğal Öneme Sahip Alanlar
Çalışmanın sonucunda elde edilen bilgiler çerçevesinde; İzmir İli Doğal
Öneme Sahip Alanlarının toplamda kapladığı alan 620.841,96 ha olarak
belirlenmiştir. Bu büyüklük ile doğal öneme sahip alanlar İzmir yüzölçümü
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içinde %51,69’luk bir alan kaplamaktadır. Bu alanlardan 8-10 puan arası puan
alarak “Doğal Niteliği Sınırlı Alanlar” olarak tanımlanmış alanların kapladığı
büyüklük 348.599,53 ha olarak belirlenmiştir. Doğal niteliği sınırlı alanlar il
yüzölçümü içinde %29’luk paya sahiptir. 11-20 puan arası puan alarak
“Önemli Alanlar” olarak tanımlanmış alanların kapladığı büyüklük 188.047,57
ha olarak belirlenmiştir. Önemli alanlar %16’lık bir paya sahiptir. Son olarak;
21-38 puan arası puan alarak “Çok Önemli Alanlar” olarak tanımlanmış
alanların kapladığı büyüklük ise 84.194,86 ha olarak belirlenmiştir. Çok önemli
alanlar il yüzölçümü içinde %7’lik bir paya sahiptir.
Elde edilen veriler sonucunda; önemli türler barındıran bazı alanların
koruma statüsü bulunmadığı, koruma statüsü bulunan alanların ise yeterince
korunamadığı görülmüştür. Koruma statüsüne sahip alanların içinde ve/veya
yakın çevresinde tarım, turizm ve sanayi etkinlikleri yapılmakta olduğu ve
ayrıca bu alanların yer yer yoğun yerleşim baskısı altında bulunduğu
saptanmıştır. Sözgelimi çok önemli alan olarak belirlenmiş olan Gediz
Deltası’nın pek çok koruma statüsüne sahip olmasına rağmen iyi
korunamadığı; yerleşim, sanayi ve kirlilik gibi pek çok sorunla karşı karşıya
olduğu görülmüştür. Bulgular bölümünde fotoğraflarla da gösterildiği gibi
gerek Gediz Nehri’nin havza boyunca toplayıp getirdiği kimyasal kirlilik,
gerek atıksu arıtma tesisinin yarattığı koku ve kirlilik, gerekse alanla yeterince
ilgilenilmeyişinin yarattığı görüntü kirliliği arazi çalışmaları sırasında tespit
edilmiştir.
Çok önemli alanlardan bir diğeri olan Bayındır-Ovacık YHGS’ne yapılan
arazi çalışmasında alanın fazla sorunlu bir alan olmadığı belirlenmiştir. Ancak
Ovacık Köyü girişinde alanla ilgili tanıtıcı bir unsura rastlanmamıştır. Oysa
köy girişine asılacak tabela ile gerek yöre halkı gerekse yöreye gelecek
İzmirliler açısından alanı tanıtan, alanın neden YHGS olduğunu belirten ve
alanda bulunan türlere ilişkin bilgilerin verildiği tanıtıcı, doğaya uyumlu
malzemelerden yapılmış tabelaların asılması farkındalık yaratmada etkili
olacaktır. Alanda yer alan piknik alanında anıt kestane ağaçları bulunmaktadır.
Ancak onlar ile ilgili olarak da tanıtıcı bir unsura rastlanılmamıştır. Aynı şey
Örnekköy Tabiat Parkı, Gediz Deltası için de geçerlidir. Alanlara sahip olduğu
koruma statüleri ve alanın neden korunması gerektiğine ilişkin tabelalar,
bilgilendirici levhalar asılması büyük önem taşımaktadır.
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Foça ÖÇKB de çok önemli alanlar arasındadır. Yapılan arazi çalışması
sırasında alanın sahip olduğu koruma statüleri sayesinde fazla yapılaşmaya
maruz kalmadığı belirlenmiş ise de bulgular bölümünde fotoğraflarla da
gösterildiği gibi alandaki görüntü kirliliği ve ilgisizliğin dikkat çekici düzeyde
olduğu belirlenmiştir. Foça ve Aliağa’ya yapılması planlanan yeni termik
santraller ise alanın ekolojisini bozacak, alanda barınan kuş türlerini olumsuz
etkileyecektir.
Diğer taraftan; Örnekköy TP küçük bir alanda ilan edilmiştir. O bölge
kent yakınında kalmış olan nadir orman alanlarındandır ve bozulmadan
korunması önem taşımaktadır. Bu nedenle koruma sınırları Karagöl’ü de içine
alacak şekilde genişletilmelidir. Bununla birlikte Bakırçay Deltası; su kuşları
ve kıyı kuşları açısından önemli bir alan olmasına karşın herhangi bir koruma
statüsüne sahip değildir. Bu nedenle de çalışmada doğal niteliği sınırlı alanlar
arasında yer almıştır. Deltanın koruma bölgelerinin belirlenmesi; alanda
yaşayan balık türleri ve kuşlar açısından önem taşımaktadır. Nif Dağı da
önemli bitki türleri, kelebek ve sürüngen türleri barındıran bir alan olmakla
birlikte koruma statüsü bulunmamaktadır. Nif Dağı ile ilgili olarak da koruma
statüsü belirlenmeli ve alan zarar görmeden koruma önlemleri geliştirilmelidir.
Doğal sitler diğer koruma statülerinden farklı olarak; kendi içinde
sorunlar içermektedir. Doğal sit alanları belirlenirken yerinde incelemeler
yapılıyor olsa da kararlar bilgisayar ortamında sayısal bir veri tabanı üzerinde
üretilmediğinden çok sayıda dava açılmakta ve ilgili bakanlık tazminat ödemek
durumunda kalmaktadır. 1/25000’lik kağıt paftalar üzerinde el ile çizilen sınır
çizgileri mülkiyet hakları ile ilgili sorunları ortaya çıkarmakta, kesin olarak
sınır koordinatlarının belirlenmesi mümkün olamamaktadır. Koruma
kurullarının bu konuda uzmanlaşmış personel içermiyor olması da bu sonucu
doğurmaktadır. Doğal sitlerin doğal alanları koruma anlayışından daha çok
yapılaşmaya engel olmak üzere şekillenmiş olması ve yöre halkı ve yatırımcılar
açısından yatırımlara engel olarak görülmesi günümüzde sit alanlarının yeniden
ele alınması gereğini ortaya çıkarmıştır. Sit alanları gerek İzmir gerekse
Türkiye genelinde ÖDA olarak tanımlanmış alanlar için bir koruma kalkanı
durumundadır. Türkiye’de kuş varlığı açısından önem taşıyan alanların bir
bölümünün doğal sit dışında başka bir koruma statüsü bulunmamaktadır. Doğal
sitlerin kaldırılması durumunda bu alanlar tehlikeye düşecektir. Bu nedenle sit
alanları ile ilgili olarak yapılacak yeni düzenlemelerde bu hususun göz önünde
bulundurulması gerekmektedir.
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İmarlı arsaların değerinin doğal alanlarda ve/veya korunan alanlarda
bulunan ve imara açılmayan/açılamayan alanlarda bulunan arazilerden daha
pahalı olması halkın koruma konusuna bakışını olumsuz etkilemekte, imara
açılmayan her alan gerek yöneticiler, gerek yatırımcılar ve gerekse yöre halkı
tarafından kente yük olarak görülmektedir. Halkın korunan alanlara bakışını
değiştirmede o yöredeki arazilerin değerlerinin artırılması bir çözüm yolu
olarak düşünülmelidir.
İzmir’de orman olma özelliğini yitirmiş ve 6831 sayılı yasanın 2/B
maddesi ile orman sınırları dışına çıkarılmış bulunan 5 bin 712 hektar alan
bulunmaktadır. Plansız kentleşme, denetimsizlik ve politik çıkarlar uğruna
çıkarılan imar afları gibi nedenlerle ortaya çıkan bu durumun tekrarlanmaması
ve yeni 2B’lerin oluşmasının engellenmesi sürdürülebilir bir kent yaratmada
büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle mevcut ormanların kesin sınırları
belirlenmeli, yeni suistimallere fırsat tanınmamalıdır.
İzmir İli sanayi, tarım, eğitim gibi alanlarda öne çıkmakla birlikte turizm
açısından da önemlidir ve doğanın korunması bu yönüyle de önemlidir. Çünkü
turizm sektörünün kullandığı en önemli sermaye doğal ve kültürel mirastır.
Doğal ve kültürel mirasa gerekli önemin verilmemesi durumunda turizm kendi
kaynağını tüketmiş olacaktır. Bu noktada ekoturizm gibi doğaya duyarlı turizm
çeşitleri üzerinde yoğunlaşmak ve ağırlıklı olarak da günübirlik turizm
seçenekleri üzerinde durmak gerekmektedir. İkinci konut yapılaşması kıyı
ilçelerde yoğun olmak üzere dağ eteklerini, yaylaları da içine alacak şekilde
artmaktadır. İkinci konutların uzun süre boş kaldığı ve turizme katkısı
bulunmadığı düşünüldüğünde; turizm tercihi üzerinde bir yaklaşım
değişikliğine ihtiyaç olduğu net olarak ortaya çıkmaktadır.
Son yıllarda kıyılardakine benzer şekilde; kent çeperlerinde müstakil
bahçeli konutların artmış olması dikkat çeken bir noktadır. Bu tip yapıların
kontrolsüz bir biçimde çoğalması; inşa edildikleri yörelerde doğal alanları,
tarım alanlarını, yok etmekte; toprak, su ve çevre kirliliğine neden olmaktadır.
Başlangıçta ikinci-üçüncü konut olarak bağ evi, dağ evi ya da yatırım amaçlı
görülen konutlar daha sonra yolların gelişmesi, araç sahipliğinin artması ve
kentin kalabalığı-gürültüsü-karmaşası ve kirli havasından kaçmak için sürekli
yaşam alanları olarak kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla bu alanlarda
müstakil villalar yerini sitelere bırakmıştır. Bu da daha fazla doğal alan kaybı
anlamına gelmektedir.
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Bu çalışma kapsamında ele alınmamış ise de İzmir Körfezi İzmir’in en
önemli doğal öneme sahip alanlarından biridir. Bu anlamda körfezden daha
fazla yararlanma sağlanmalı; balıkçılık, su sporları gibi aktiviteler ile körfez
daha fazla kullanılır hale getirilmelidir. Unutulmamalıdır ki; tüm ekosistemler
ancak birbiri ile sürdürülebilir olmaktadır.
Maden alanları da doğal önem sahip alanlardır ancak; bu çalışma
kapsamı içinde yer almamıştır. Kent büyüdükçe, ülke geliştikçe, nüfus arttıkça
madenlere olan ihtiyaç da aynı oranda artmaktadır. Bu nedenle gün geçtikçe
yol ve bina yapımında kullanılmak amacıyla taş ocakları sayısı artmaktadır.
Madenlerin çıkarılması sırasında doğal alanların ve diğer canlıların zarar
görmemesi konusunda titizlik gösterilmeli, alanların eski haline döndürülmesi
konusu ciddi olarak takip edilmelidir.
İklimbilim uzmanları küresel iklim değişikliğinin yarattığı sıcaklık
artışları nedeniyle bitkilerin bulundukları yerden daha kuzeye doğru
ilerlediklerini belirtmektedirler. Doğal alanlarda yaşayan faunanın da aynı
şekilde hareket edeceği varsayılarak alanların korunmasında bu eğilim dikkate
alınmalıdır.
Doğal alanlar kent ve ülke açısından en önemli alanlardır ve biyolojik
zenginliği azaltan nedenlerin kökeni ne olursa olsun ekosistemleri korumak,
yönetmek ve sürdürülebilir şekilde kullanmak biz insanların sorumluluğudur.
Ekolojik dengeyi oluşturan zincirin halkalarından bir veya birkaçında
olabilecek herhangi bir kopma zincirin tümünü etkileyerek bu dengeyi
bozmaktadır. Yapılan bir araştırmada nesli tükenen her kuş türünün
yeryüzünde 90’dan fazla sinek ve böceğin, 35 bitki ve balık türünün de yok
olmasına neden olduğu belirtilmektedir (Anonim, 1991).
Yeni anayasa hazırlıklarının sürdürüldüğü günümüzde doğa-doğal alanlar
ve doğada yaşayan türlerin korunması ve geleceğe taşınması anayasal güvence
altına alınmalıdır.

5.3 Sürdürülebilir Kentler
Sürdürülebilir kentleşme yaklaşımı, doğal kaynakların korunması ve
iyileştirilmesi amacını sosyal ve ekonomik gelişme amacı ile bütünleştirmekte;
kentsel gelişmenin etkilediği ve kentsel gelişmeyi etkileyen tüm çevresel,
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sosyal, ekonomik unsurları birbiriyle ilişkili ve dengeli biçimde ele almaktadır.
Sürdürülebilir kentsel gelişmenin aktörleri; merkezi yönetimin yereldeki
temsilci kurumları, özel sektör, medya, sivil toplum örgütleri, üniversiteler,
meslek odaları gibi kesimler olmaktadır. Yerel paydaşların sürece katılması;
kararların
yerel
paydaşlarca
benimsenmesini
sağlamakta,
süreci
şeffaflaştırmakta ve kararların uygulanabilmelerini de kolaylaştırmaktadır.
Sürdürülebilir
kent
olgusunun
incelendiği
bu
çalışmada;
sürdürülebilirliğin temel önceliklerinden birinin insan ile doğanın uyumlu bir
şekilde beraberliğini sağlamak, doğal alanlara zarar vermemek ve verilen
zararları onarmak olduğu görülmüştür. İzmir Sağlıklı Kentler Birliği’ne üyedir
ve Sağlıklı Kentler Projesi’nin amaçları arasında kentlinin fiziksel, psikolojik
ve çevresel refahının artırılması yer almaktadır. Bu anlamda; İzmir’in sağlıklı
kent olma yolunda atacağı her adım kentin sürdürülebilirliğini sağlamaya da
katkı sağlayacaktır.
Sürdürülebilir gelişmenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli unsurlardan
biri; sürdürülebilir enerji kullanımıdır. Bu da yerel ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı anlamına gelmektedir. Günümüzde enerji
kaynaklarının yetersizliğinin yanı sıra enerji tüketiminden kaynaklanan
kükürtdioksit, karbondioksit gibi gazların emisyonlarının insan sağlığını ve
doğal yaşamı tehdit edici boyutlara ulaştığı göz önüne alındığında binalar için
gerekli ısıl konforun yenilenebilir enerjilerden sağlanması büyük önem
taşımaktadır. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar açısından zengin
olduğu bilinen İzmir’in bu potansiyeli değerlendirilmelidir. Son yıllarda lüks
tüketime yönelik olarak gereğinden büyük evlerin yapılıyor olması; gerek
inşaat alanının büyük olması gerekse evlerin ısıtılması ve soğutulması için
gereken enerji miktarının fazla olması sonucunu doğurmaktadır. Enerji
ihtiyacımızın önemli bir bölümünü ithal ediyor olmamız ve enerji üretiminin
çevreye verdiği zarar düşünüldüğünde bu konuda daha dikkatli davranmamız
ve lükse yönelimimizi azaltmamız gerektiği açıkça görülmektedir.
Sürdürülebilir bir kentleşme için; alan tasarrufu sağlayıcı bir gelişme
olarak kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey
yapılanma ile çözülmeye çalışılsa da gelişmiş ülkelerde yararlı uygulamaları
bilinen “uydu sistem” gibi kent planlama sistemleri üzerinde geleceğe yönelik
incelemelerde bulunulmalıdır.

244

Kentsel alanların motorlu araçların baskısı altında olması her büyük kent
gibi İzmir için de önemli sorunlardan birdir. Bu durum trafik sıkışıklığı, hava
kirliliği, enerji tüketimi ve gürültü gibi sorunlar yaratmakta, bunun yanı sıra
ulaşım altyapısı oluşturulurken birçok alanın yollar için ayrılması nedeniyle
arazilerin parçalanması ve doğal alan kaybına neden olmaktadır. Sürdürülebilir
bir kent yaratmada bir yandan çevreye verilen zararın en aza indirilmesi
hedeflenirken diğer yandan yüksek düzeyde ulaşılabilirliğin sağlanması da
başarılmak durumundadır. Yeterli ve ekonomik bir ulaşım, halkın kent
içerisindeki hareketliliğini artırarak halkın kamu hizmetlerinden yararlanma
olanaklarına katkıda bulunmakta, hane halkları arasındaki ziyaretler
aracılığıyla da sosyal ilişkilerin gelişmesini ve sosyal bütünleşmeyi sağlamak
açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle; motorlu araçların daha az
kullanılmasını sağlamak için alternatif yolculuk seçenekleri sunmak
gerekmektedir. Bireysel olarak araç kullanımı yerine toplu ulaşımı cazip hale
getirmek, yaya yolları ve bisiklet yolları düzenlemek, insanları daha az araç
kullanımına teşvik etmek; sürdürülebilir kent olgusunun oluşturulması
açısından önem taşıdığı kadar hava kirliliği ve küresel iklim değişikliğinin de
önüne geçmek açısından önemlidir.
İzmir’de kullanılan suyun önemli bir bölümü tarımda sulama amacıyla
kullanılmaktadır. Vahşi sulama şeklinde yapılan sulamalarda su; buharlaşma
yoluyla kayba uğramakta, toprakta da tuzlanma meydana gelebilmektedir. Bu
nedenle sulamanın damlama sulama şeklinde olması; ürünlerin ihtiyacı kadar
su kullanmasını sağlamak, toprağın tuzlanmasını önlemek ve en önemli doğal
kaynak olan suyun verimli kullanılmasını sağlamak açısından büyük önem
taşımaktadır.
Katı atık konusu da kentlerin sürdürülebilirliği açısından
değerlendirildiğinde önemli parametrelerden biridir. Katı atık yönetiminde
atıkların azaltılması, geri dönüşüm gibi konular öncelikli madde olarak
karşımıza çıkmaktadır. Atıkların depolanması ise güvenli bir şekilde yapılması
gereken önemli bir konudur. İzmir’in henüz düzenli katı atık deponi tesisi
bulunmamaktadır. Bununla ilgili yer belirleme çalışmaları sürerken, Menemen
gibi tarımsal açıdan İzmir’in en önemli alanı alternatif olarak belirlenmiştir.
Katı atık deponi tesisi için tarım alanları ve/veya doğal alanların seçilmesi
tarihi bir hata olacaktır.
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Doğal alanlar; İzmir halkının piknik yapma, gezinme, dinlenme gibi
rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından büyük önem taşımakla
birlikte; ormanlar, yangın tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta ve içindeki canlı
yaşamı ile birlikte yok olmaktadır. Yanan orman alanlarının yeniden eski
haline gelmesi ise çok uzun yıllar almaktadır. Bu noktada; Ülkemizin
gündeminde önemli bir yer tutan kentsel dönüşüm konusu fırsat olarak
görülmeli, kent içinde yeni, nitelikli yeşil alanlar oluşturulmalı, kent
çevresinde bulunan doğal alanlar üzerindeki baskı azaltılmaya çalışılmalıdır.
Ayrıca; kentsel dönüşüm ile birlikte kentsel ısı adası etkisinin azaltılmasına
dönük çalışmalar yapılmalı, bitişik nizam yapılanma biçiminden
vazgeçilmelidir. Çünkü, kentsel ısı adası etkisi nedeniyle hava kirliliği uzun
süre kentte kalmakta; rüzgar düzeni, nem oranları, yağışlar ve sıcaklıklar
değişmektedir. Bu da kent içinde bulunan doğal canlı yaşamını ve insan
sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kente yapılacak her yatırım için bu durum
hesaba katılmalıdır.
Kent yaşamının iyileştirilmesi konusunda birçok mesleğin ilgisi var
olmakla birlikte; her birinin bilgileri ve uzmanlık alanları sınırlıdır. Kent
yönetiminde; doğru yaklaşımlara ulaşılabilmesi için farklı disiplinlerin kentle
ilgili konulara katılması, bilgi ve deneyimlerini birleştirmesi, sağlıklı ve
sürdürülebilir bir kente ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belediyenin görevleri tanımlanırken
“belde sakini” ifadesi kullanılmaktadır. Oysa bir yerde yaşayanlar o yörenin
sakini değil sahibidirler, öyle olmalıdırlar. Bu bağlamda da doğal alanların
gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği bilinci ile doğal alanlarına sahip
çıkmalı, yanlış planlamalarda duruma müdahale etmeli, kamuoyu
oluşturabilmelidir. Bu kapsamda da yerel halktan yana yasal ve yönetsel
düzenlemeler geliştirilmeli, teşvikler oluşturulmalıdır.
Geleceğin kentinin uyumlu, güzel ve sağlıklı olabilmesi yani yaşanabilir
olabilmesi için gerekli kararlar bugünden verilmelidir. Mevcut olumsuz
koşullar bugünkü kent ve yerleşim kavramlarının gözden geçirilmesi için
uyarıcı bir neden olarak görülmelidir.
İKBNİPR’nda sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik ve hakçalık ilkelerinin
nasıl gerçekleştirileceği, daha sağlıklı, güvenli ve standartları yüksek bir kentin
nasıl yaratılacağı temel mesele olarak ifade edilmiştir. Aynı raporda kentin
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vizyonu açıklanırken; “ekolojik ve kültürel öneme sahip peyzajlara değerinin
verilmesi, el üstünde tutulması ve korunmalarının sağlanması” ifadelerine yer
verilmiştir (İKBNİPR, 2009). Temel meselesini sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik
olarak açıklamış olan bir yönetimden gerek bilim insanı gerekse sade vatandaş
olarak doğal alanların korunmasını beklemek ve istemek hakkımızdır. Çünkü;
doğal alanların korunması insan sağlığının ve yaşam kalitesinin korunması
anlamına gelmektedir. Hazırlanan bir raporda yaşam kalitesini belirleyen
birinci etmen; iklim, topografya, bitki örtüsü, manzara gibi doğaya ilişkin
unsurlar olarak belirtilmiştir (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2007).
İzmir; 4 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye’nin 3. büyük kenti,
kilometrekareye 316 kişi olan nüfus yoğunluğu ile de Türkiye’nin 2. yoğun
kentidir. Bu durum; yeni yerleşim alanlarının, yeni iş sahalarının, sanayi
tesislerinin yapılması ihtiyacını doğurmaktadır. Bütün bu plan kararları
verilirken bu veri tabanının kullanılması ve ekolojik bakış açısının planlara
yansıtılması doğal alanların korunması açısından çok büyük önem
taşımaktadır. Bundan böyle kent planlarını doğal alanlar yönlendirmeli, doğal
alanlar plan kararlarında belirleyici olmalıdır. Çünkü doğal alanlar;
biyoçeşitliliği içinde barındıran alanlardır ve doğal alanlara verilen zararlar
aynı zamanda biyoçeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. Biyoçeşitliliğin
azalması ise güvenli gıda kaynaklarının yok olması, hastalıklarla mücadele
yeteneğinin kısıtlanması, doğal kaynaklara dayalı ürünlerin giderek azalması
anlamına gelmektedir. Ayrıca o yörelerde yaşayan insanların gelir
kaynaklarının yok olması sonucunu doğurmaktadır. Aynı zamanda insanın
araştırma, eğitim ve rekreasyon olanaklarının bir daha geri döndürülemeyecek
şekilde ortadan kaldırılmasına yol açmaktadır.
Bütün bunlara iklim
değişikliğinin yaratmakta olduğu susuzluk, kuraklık, kıtlık, sel, taşkın, türlerin
yok olması ve ekosistemlerin bozulması gibi olumsuz etkiler eklendiğinde
doğal alanların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ihtiyacının şimdiye
kadar olandan daha fazla olacağı açıkça görülmektedir.
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