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ÖZ 

DOKTORA TEZİ 

BİR YEREL KALKINMA MODELİ OLARAK SAKİNŞEHİR 
(CITTASLOW)   KAVRAMI: SEFERİHİSAR (İZMİR) ÖRNEĞİ 

Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI 

Danışman : Doç. Dr. Nuriye SAY 
  Yıl: 2015, Sayfa:253 

Jüri : Doç. Dr. Nuriye SAY 
 : Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU 
 : Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU 
 : Prof. Dr. Öner DEMİREL 
 : Yrd. Doç. Dr. Mercan EFE GÜNEY  

Bu çalışma İzmir’in Seferihisar ilçesinin 2009 yılında Uluslararası Cittaslow 
ağına dâhil olmasıyla birlikte, Türkiye’de başlayan ve hızla yayılan sakinşehir 
kavramının, sahip olduğu kriterler ve manifestosu dâhilinde sürdürülebilir yerel bir 
kalkınma modeli olarak kabul edilebilirliğini tartışmak amacıyla hazırlanmıştır. 
Konunun sağlam temeller üzerine inşa edilmesi amacıyla sürdürülebilirlik modelleri, 
yerel kalkınma ve sakinşehir kavramları detaylı olarak incelenmiştir. Seferihisar’ın 
fiziksel ve sosyo-kültürel yapısının incelenmesiyle, ilçenin sakinşehir ölçütlerine 
uyumluluğu tartışılmıştır.  

Seferihisar’ın sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli örneği olarak ele 
alınabilmesi için 25 kaynağın incelenmesiyle temel kriterler belirlenmiş; bu kriterler 
ile de sakinşehir ölçütleri karşılaştırılmış ve ölçütlerin temel alındığı bir sistemde 
sakinşehir kavramının sürdürülebilir bir yerel kalkınma olarak ele alınma durumu 
tartışılmıştır.  Elde edilen bulgular dâhilinde sakinşehir olma gereklilikleri ve 
ölçütlerine uyum sağlayan bir yerleşimin aynı zamanda kalkınmasını destekleyen 
sürdürülebilir bir yaklaşım içine girdiğinden Seferihisar örneğinde incelenen 
sakinşehir kavramının sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli olarak kabul 
edilebileceği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sakinşehir, yerel kalkınma, sürdürülebilirlik, Seferihisar 
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ABSTRACT 

PhD THESIS 

SLOW CITY (CITTASLOW) CONCEPT AS A LOCAL DEVELOPMENT 
MODEL: IN CASE OF SEFERİHİSAR (İZMİR) 

Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN 

ÇUKUROVA UNIVERSITY  
INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES 

DEPARTMENT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 

Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Nuriye SAY 
    Year: 2015, Pages:253 

Jury : Assoc. Prof. Dr. Nuriye SAY 
 : Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU 
 : Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU 
 : Prof. Dr. Öner DEMİREL 
 : Asst. Prof. Dr. Mercan EFE GÜNEY  

In this study, the Cittaslow concept is examined as a sustainable local 
development approach in case of İzmir, Seferihisar. Seferihisar participated in 
International Cittaslow Network, which is a participated by the local authorities with 
the purpose of developing by protecting their values and identities, in 2009 as afirst 
member in Turkey. 

In the study, concepts of sustainable development, local development and 
Cittaslow are analyzed theoretically. Then, the relation among them is discussed. 
Hereat, a comparative assessment made between the indicators of sustainable local 
development and Cittaslow criteria. Within the context of the analysis of current 
situation of Seferihisar, natural, socio-cultural and economical data, actual land cover 
and current pollutions have been examined. Besides, developments and changes that 
have occurred since 2009 are evaluated by conducting a survey to determine the 
achievements of Cittaslow residents.  

In the light of the findings, it can be said that the Cittaslow criteria is largely 
compatible with the local development indicators. It is concluded that the works and 
projects done by local authorities in recent years have increased the level of 
compliance to the Cittaslow criteria. However, one of the main problems 
encountered during implementation of the Cittaslow criteria in Seferihisar is the lack 
of proper spatial planning and designing practices.  

Key words: Cittaslow, local development, sustainability, Seferihisar 
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1. GİRİŞ 

 

Tarihsel süreç içerisinde kent olgusu dinamik bir kavram olarak farklı 

tanımlarla ifade edilmiştir. Avrupa Kentsel Şartı’nda etimolojik olarak “kent” 

(İtalyanca “citta”, Fransızca “cite”, İspanyolca “ciudad”, Latince “civitas”) sözcüğü, 

iki temel kavramı içerir. Yapısal, arkeolojik, topoğrafik ve planlama açısından insan 

topluluklarının buluştuğu bir mekân ve Treccani Italien Ansiklopedisi’ne göre ise, 

toplum hayatının temel çekirdeği ve karakterini oluşturan tarihi ve yasal bir 

oluşumdur. İngiliz filozof Thomas Hobbes’un ifadesiyle ise yerleşimler, onlarsız 

yaşamın çaresiz, yalnız, vahşi, yetersiz ve tehlikeli olduğu, ideal yaşam mekânlarıdır 

(Yener ve Arapkirlioğlu, 1996).  

Modern yaşamla birlikte, kentler giderek karmaşıklaşmış, teknoloji ve 

üretimdeki artışın etkisiyle yönetimi ve planlaması daha da zorlaşmıştır. Her geçen 

gün artan dünya nüfusunun yaşam mekânı olarak kentleri tercih etmesi, pek çok 

çevre sorununun temel nedenlerinden biri haline gelmiştir. Bugün kentlerimizde 

karşılaşılan çevre üzerindeki olumsuz etkiler ve beraberinde yaşanan sosyolojik 

sorunların temel nedeni, kentleşme kavramının çoğunlukla salt bir nüfus hareketi 

olarak algılanmasıyla ilgilidir. Kentleşme yalnızca bir nüfus hareketi değil, aynı 

zamanda toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal değişimlerini de içine alan 

bir kavramdır (Say ve Ark., 2014). Özellikle 90’lı yıllardan itibaren hız kazanan 

teknolojik gelişmeler kentlerdeki işgücünü olumsuz etkilemiş ve işsizlik artmıştır. 

Alternatif sektörlerde yaratılan iş imkânları hâlihazırda ihtiyacın çok üzerinde 

işgücüne ev sahipliği yapan kentlere çare olamamıştır. Özellikle büyük kentlerdeki 

nüfus yoğunluğu, fiziksel ve çevresel birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. 

Taşıma kapasitesinin çok üzerinde nüfuslara hizmet eden kentler, çevresel 

kirliliklerin arttığı, altyapı hizmetlerinin yetersiz kaldığı mekânlara dönüşmüştür. Bu 

noktada yaşam alanlarına zarar vermeden keyifli ve kaliteli bir yaşam sürmeyi hedef 

alan sürdürülebilir kalkınma kavramı uluslararası düzeyde daha yoğun tartışılmaya 

başlanmıştır.  

Ülkemizde olduğu gibi, kentleşme sürecinin çok hızlı gerçekleşmesi sosyo-

ekonomik ve ekolojik sorunların daha dramatik yaşanmasına neden olmaktadır.  
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1927 yılında Türkiye nüfusunun %75.8’i kır, %24.2’si ise kentlerde yaşarken, 

1950’den sonra kır nüfusu düzenli olarak kente göç vermiştir. 1985 yılından itibaren 

ise, kent nüfusu kır nüfusundan fazla bir orana sahip olmuştur. Çizelge 1.1’de 

görüldüğü gibi, 2014 yılında nüfusun %91.8’i kentte yaşarken, sadece %8.2’si 

kırsalda yaşamını sürdürmektedir. 

 

Çizelge 1.1. Türkiye kırsal ve kentsel nüfusun değişimi (TUİK, 2015) 
Yıl Kır Kent Kır (%) Kent (%) 

1927 10342391 3305879 75.8 24.2 
1935 12355376 3802642 76.5 23.5 

1940 13474701 4346249 75.6 24.4 

1945 14103072 4687102 75.1 24.9 
1950 15702851 5244337 75.0 25.0 
1955 17137420 6927343 71.2 28.8 

1960 18895089 8859731 68.1 31.9 
1965 20585604 10805817 65.6 34.4 

1970 21914075 13691101 61.5 38.5 

1975 23478651 16869068 58.2 41.8 
1980 25091950 19645007 56.1 43.7 
1985 23798701 26865757 47.0 53.0 
1990 23146684 33326351 41.0 59.0 
2000 23797653 44006274 35.1 64.9 

2010 17.500.632 56.222.356 23,7 76,2 

2012 17.178.953 58.448.431 22,7 77,2 
2013 6.633.451 70.034.413 8,7 91,3 
2014 6.409.722 71.286.182 8,2 91,8 

 

Ülkemizde kentleşme süreci genellikle artan nüfusun artan mekân talebinin 

karşılanmasıyla sınırlı kalmıştır. Aslında kentleşme çok farklı dinamiklere sahiptir ve 

mekânsal büyümeye paralel olarak toplumsal ve kültürel yaşam biçiminin 

dönüşümüyle ilgili unsurları da içermektedir. Ülkemizde genelde kırsaldan kente göç 

olgusu ile ortaya çıkan toplumsal değişim ve dönüşüm, kentin mekân kullanımına da 

yansımakta ve kentin gelişimini etkileyen önemli dinamikleri oluşturmaktadır. Göçle 

birlikte ülkemizdeki kentsel dinamikleri oluşturan diğer bir faktör de turizm 

faaliyetleridir. Özellikle kıyı kentlerimizde ve turizmin tüm yönleriyle yaşandığı 
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küçük yerleşim birimlerinde bu değişim süreci çok daha hızlı gerçekleşmektedir. 

Kıyı alanlarındaki birçok yerleşim merkezinde, turizm ve turizme bağlı faaliyetler 

doğal faktörlerin tahrip edilmesi yanında, sosyo-kültürel değerlerin, yöre mimarisinin 

ve tarihsel kimliğin yok olmasına kadar uzanan geniş bir etki yaratmaktadır. Sonuç 

olarak, tek düze bir fiziksel görünüş ve sosyolojik olarak standart bir yaşam tarzının 

temsilcisi yerleşim birimlerinin oluşmasına neden olmaktadır (Say ve Ark., 2014). 

Dünyada turizm potansiyeli yüksek kentlerde de yaşanan bu süreçler 

beraberinde farklı endişelerin ve kent yönetimi adına farklı yaklaşımların ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. İtalya’da 1999 yılında kurulmuş olan Cittaslow (Sakinşehir) 

Birliği bunlardan biridir ve küresel ekonomik standartlara bağımlı kalmadan, yerel 

kimliği ve tarihsel ögeleri korumayı amaçlayan, nüfusu 50000’den az yerleşimlerin 

yerel yönetimlerinin katıldığı bir uluslararası organizasyondur. Kentsel yaşamdaki 

hızlı değişimle mücadeleyi hedefleyen birliğin bildirgesinde, “çevre politikaları”, 

“altyapı politikaları”, “kentsel kalite teknolojileri ve tesisleri”, “tarımsal, turistik, 

esnaf ve sanatkârlara dair politikalar”, “misafirperverlik”, “farkındalık ve eğitim için 

planlar”, “sosyal uyum ve ortaklıklar” başlıklar altında 71 ölçüt bulunmaktadır.  

Imbroscio (2003), Knox (2005), Mayer ve Knox (2006) ve Şahinkaya (2010)’ya 

göre; sakinşehir kavramının yerel ve kültürel değerlerin korunması temelinde 

özellikle yoğun turizm baskısı altında olan ve büyüme eğilimindeki küçük 

yerleşimler için alternatif bir yerel kalkınma modeli olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizin ilk sakinşehir statüsünü 2009 yılında almış 

olan, İzmir Seferihisar örneğinde bu kavramın yerel kalkınma modeli olarak 

incelenmesi ve sakinşehir ölçütlerinin fiziki planlara yansıması açısından mekânsal 

kullanım önerilerinin geliştirilmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda hedeflenen 

diğer konular aşağıdaki gibi sıralanabilir.  

· Seferihisar'ın mevcut durumunun belirlenmesi ve analiz edilmesi,  

· Sakinşehir olduktan sonra yerel yönetimin yaptığı uygulamaların sakinşehir 

ölçütleri açısından değerlendirilmesi, 

· Kent sakinlerinin görüşleri, 

· Seferihisar'ın sakinşehir kapsamında güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit oluşturan 

yönlerinin belirlenmesi, 
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· Kuramsal bir altyapı çerçevesinde sürdürülebilir yerel kalkınma indikatörleri 

ve sakinşehir ölçütlerinin karşılaştırılması,  

· Seferihisar'ın bu ölçütlere uyum düzeyinin belirlenmesi, 

· Seferihisar'da sakinşehir ölçütleri kapsamında kentsel tasarım önerilerinin 

geliştirilmesi ve sakinşehir ölçütlerine uyum düzeyinin arttırılması. 

Çalışmanın kapsamına ve hadeflerine uygun olarak bu bölümde kuramsal 

çerçeve, “sürdürülebilirlik”, “yerel kalkınma” ve “sakinşehir” başlıkları altında 

sunulmuştur.  

 

1.1. Kuramsal Çerçeve 

 

1.1.1. Sürdürülebilirlik  

 
 Sürdürülebilirlik popüler bir terim olarak algılansa da evrensel köklere sahip 

antik bir kavramdır. Çin uygarlığının ilk zamanlarında doğaya derin bir saygı 

gösteren Taoistler ve Konfüçyus öğretisini benimseyenler düzenli ve dengeli bir 

yaşamın ancak doğaya uyumla sağlanabileceğini savunmuşlardır. İbranice kutsal 

yazılarda, insani doğruluğun sadece Tanrı ve insan arasındaki ilişkide değil, doğanın 

dikkatle yönetilmesiyle de ilgili olduğu yer almaktadır. Kızılderililer dahil tüm 

dünyada, insan hayatının doğa ile uyumunun kutsal bir görev olarak vurgulanmasıyla 

ilgili birçok örnek bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik, temellerini bu toplumsal 

yaklaşımlardan almış zamanla şekillenerek mühendislik, çevre, yönetsel ve idari 

kavramlar ile birlikte düşünülmesi gereken etik bir kavram haline gelmiştir (Gomis 

ve Ark., 2011).  

Kuramsal karşılığı insanlık tarihi kadar geçmişe dayansa da sürdürülebilirlik 

ilk defa 1972 yılında Roma Kulübünün hazırlamış olduğu “Büyümenin Sınırları” 

adlı raporda modern dünyanın gereklilikleri için tanımlanmıştır. Raporda kaynak 

kullanımında kuşaklar arası hakkaniyeti gözeten, kalkınma ile çevrenin birlikteliğini 

vurgulayan ilkeler ortaya konulmuştur (Turner, 2007). Aynı yıl İsveç’in Stockholm 

kentinde düzenlenmiş olan ve çevre hukukunun “miladı” olarak görülen Birleşmiş 

Milletler İnsan Çevresi Konferansı’nda; 
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· Yerleşim alanlarında çevre planlaması ve çevre yönetimi,  

· Doğal kaynaklar ve deniz kirliliği,  

· Uluslararası düzeyde çevreye zararlı maddelerin tanımlanması ve denetimi,  

· Çevre sorunları ile ilgili eğitim, bilgi, sosyal ve kültürel politikalar,  

· Çevre eylemlerinde ulusal örgütlerin mevcudiyeti konuları tartışılmış, 26 

ilke ve 109 öneriden oluşan Eylem Planı ile Birleşmiş Milletlerin çevre işlerinden 

sorumlu olan Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)’nın kurulmasının da yolu 

açılmıştır (GEKA, 2011; Waas ve Ark, 2011).  

1983 yılında Norveç eski başbakanı Gro Harlem Brundlant başkanlığında 

kurulan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) gezegenimizi bir bütün 

olarak değerlendirerek, gelecek için son derece etkili bir sürdürülebilirlik tanımı 

yapmıştır. Bu tanım ile sürdürülebilirlik “Yeryüzünde insan ve diğer yaşam 

formlarının sonsuza kadar gelişebilme olasılığı” olarak ifade edilmektedir (Mayer, 

2008; Anonim 2015a). Kabul görmüş bir diğer sürdürülebilirlik tanımı ise Robert 

Prescot-Allen tarafından yapılmıştır. Bu tanımda, insan refah düzeyinin yüksek 

seviyede olduğu ve yüksek bir ekosistem refahıyla desteklenen “iyi hayat” olarak 

belirtilen sürdürülebilirliğin gelecekte de insan tüketimi ve aktivitelerini devam 

ettirebilmek için insanlara mal ve hizmet sağlayan ve süresiz devam eden sistemler 

bütünü olduğu vurgusu yapılmaktadır (Sayen, 2007). Sürdürülebilirlik kavramı 

zaman içinde sürdürülebilir kalkınma kavramına dönüşmüş ve son yüzyılda 

gerçekleştirilen birçok çalışmada sürdürülebilirlik ve kalkınma birlikte 

değerlendirilmiştir.  

1987 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Ortak Geleceğimiz” adıyla da 

bilinen Brundlant Raporu yayınlanmıştır. Bu rapor sayesinde çevre ile kalkınma 

kavramları birbirine entegre edilmiştir. Raporda sürdürülebilir kalkınma “Bugünün 

ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılanması” olarak 

tanımlanmıştır. Bu kapsamda, sürdürülebilir kalkınmanın temel içeriği, bugünün 

ihtiyaçlarının karşılanması ve gelecek nesillerin yaşam kalitesinin ve refahının 

güvence altına alınması şeklindedir (GEKA, 2011). Waas ve Ark. (2011)’na göre; 

bugünkü kalkınma mantığında Brundlant Raporu bir mihenk taşıdır ve 
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Sürdürülebilirlik kavramının dünya çapında yaygınlaşmasını, popülaritesinin 

artmasını ve bu konudaki çalışmaların hız kazanmasını sağlamıştır.   

Brundlant-Ortak Geleceğimiz Raporu’nun ardından, küresel ölçekte 

sürdürülebilir kalkınma politikaları Birleşmiş Milletlerin farklı organizasyonlarıyla 

devam etmiştir. 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde Birleşmiş 

Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı düzenlenmiştir. Rio Zirvesi olarak da 

bilinen bu konferans, 108’i devlet başkanlığı düzeyinde olmak üzere 172 ülkenin 

katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu konferansın hedefi, küresel ölçekte çevre 

sorunları ile mücadele ve sürdürülebilirlik olgusu arasındaki bağları güçlendirmektir. 

Sürdürülebilirlik olgusunun ön plana çıktığı Zirve’de; 

· Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 

· Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 

· Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi olmak üzere Rio 

Sözleşmeleri olarak da adlandırılan, 21.yy için yol haritası niteliğinde 3 sözleşme 

imzaya açılmıştır.  

1992 yılında uygulamaya konan Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesi (BMBÇS), doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına 

yönelik küresel taahhütlerden birisidir. Biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa ve 

Ortadoğu’nun en zengin ülkelerinden olan Türkiye çeşitli olumsuz etkenler nedeniyle 

biyolojik çeşitlilik kaybıyla karşı karşıyadır. Bu kayıplar sonucu ortaya çıkacak 

olumsuz etkiler düşünüldüğünde, küresel bazda duyulan kaygıların ülkemiz için de 

geçerli olduğu tartışmasız bir gerçektir. 

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 1994 yılında 

yürürlüğe girmiş olup özellikle Afrika olmak üzere kuraklık ve/veya çölleşmeden 

etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için aktif eylemler 

uygulayarak çölleşme ile mücadele etmeyi ve kuraklığın etkilerini azaltmayı 

amaçlamaktadır. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi atmosferdeki sera 

gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek 

bir düzeyde tutmayı amaçlamaktadır. Bu sözleşme genel olarak, küresel iklim 

sisteminin korunması ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik ilkeleri, eylem 
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stratejilerini ve yükümlülükleri düzenleyen, başka bir ifadeyle iklim rejiminin 

çatısını oluşturan ve yöneten bir sözleşme niteliği taşımaktadır (Anonim, 2015b).  

Rio Bildirgesi’nde, Stockholm Konferansı’nın ilkelerine bağlı kalınması 

amacıyla ülkeler ve toplumlar arasında küresel işbirliklerinin oluşturulması, 

uluslararası antlaşmalarla çevre ve kalkınma sistemleri arasındaki entegrasyonun 

sağlanarak herkesin ortak menfaatinin korunması gerektiği vurgulanmıştır. Bunun 

yanında dünyanın bütüncül ve birbiriyle bağlantılı doğasına dikkat çekilmiştir. 27 

ilkeyi kapsayan bu bildiri yasal anlamda bağlayıcı olmamasına rağmen ülkelere 

politik anlamda yükümlülükler getirmektedir. 

Rio Konferansında BM üyesi ülkelerce kabul edilen Gündem 21, kalkınma 

ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen “sürdürülebilir kalkınma” 

kavramının yaşama geçirilmesine yönelik, küresel uzlaşmanın ve politik taahhütlerin 

en üst düzeydeki ifadesi olan bir eylem planıdır. Gündem 21, “İnsanlık, tarihsel bir 

dönüm noktasındadır” cümlesiyle başlamaktadır. Bu eylem planı ile uluslararası ve 

ulusal düzeydeki eşitsizliklere, giderek artan yoksulluk, açlık, hastalık, cehalet ve 

ekosistemlerdeki bozulmaya dikkat çekilmektedir. Eylem planının çıkış yolunun ise 

temel gereksinimlerin karşılanması, yaşam standartlarının iyileştirilmesi, 

ekosistemlerin daha iyi korunması ve yönetimi ile daha güvenli bir gelecek için 

küresel ortaklığın sağlanması gerektiği ifade edilmektedir (Emrealp, 2005). 

Gündem 21 programının sosyal ve ekonomik boyutları ise şu başlıklar altında 

sıralanabilir: 

· İnsanların, insan haysiyetine yaraşır şartlarda yaşayabilmeleri, 

· İşsizliğin önlenmesi, 

· Hukuk güvencesi, 

· Kültürel çeşitlilik, 

· Sağlığın korunması, 

· Sürdürülebilir kalkınma için gelecek kuşakların yaşam olanaklarının 

kısıtlanmaması, 

· Toplumsal dayanışmanın yanı sıra uluslararası dayanışmanın sağlanması, 

· Ekonomik girişimlerin toplumun gereksinmelerini etkin karşılayabilmesi, 

· Ekonomide istikrarın sağlanması, 
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· Toplumun ve bireyin yapabilirlik kabiliyetinin geliştirilmesi, 

· Faaliyetlerin doğanın dengesini bozmaması, çevreyi kirletmemesi, 

· Ekosistemin korunması 

Gündem 21’in uygulanması için UNDP (Birleşmiş Milletler Gelişme 

Programı) tarafından “Kapasite 21” adıyla bir program da başlatılmıştır. Bu 

programın temel amacı ise hükümetlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre 

sürdürülebilir gelişme politikaları için bütünleşik, katılımcı ve yerinden yönetim 

ilkesine dayalı stratejilerin geliştirilmesinde destek sağlamaktır (Kaya, 2005). 

Rio Zirvesi’nin ardından, özellikle 1980’li yıllarda Türkiye’de de 

sürdürülebilirlik bilinci artmış; özellikle yönetimlerin yerelde sivil toplumu da içine 

kattığı bir süreç başlamıştır. İstanbul’da 1996 yılında Habitat II Zirvesi’nin 

toplanmasının ardından, Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında Rio’da aldığı kararlarla, 

Türkiye de dahil olmak üzere Yerel Gündem 21 uygulamaya başlanmıştır. Böylece 

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma süreci başlamıştır. “Sürdürülebilir kalkınma” 

yaklaşımı ise ilk kez Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1990-1995) ifade 

edilmiştir. 1996 yılında uygulanmaya başlayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’ndaki (1996-2000) "Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi" başlığını taşıyan 

üçüncü bölümü, bu bağlamdaki en geniş ve çağdaş metinlerden biridir (Akdur, 

2005). 

Kyoto Protokolü 1992’de Rio de Janerio’da (Brezilya) gerçekleştirilen 

Dünya Zirvesi’nde kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi’nin eki olarak kabul edilen uluslararası bir anlaşmadır. Protokolün ana 

amacı, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun, iklime tehlikeli etki yapmayacak 

seviyelerde dengede kalmasını sağlamaktır. Protokol, sera gazı emisyonunu azaltma 

amacı doğrultusunda sanayileşmiş ülkelere bir dizi bağlayıcı hedefler öngörmüştür. 

BMİDÇS, emisyonun azaltılması için “teşvik edici uygulamalar”, Protokol ise 

“zorlayıcı yaptırımlar” öngörmektedir (Anonim, 2015c). 

Protokol’e ülkemizle birlikte 192 ülke ve AB taraftır. Protokolü imzalayan 

ülkeler, karbondioksit ve sera etkisine neden olan diğer gazların salınımını 

azaltmaya; bunu yapamıyorlarsa salınım ticareti yoluyla haklarını artırmaya söz 

vermişlerdir. Ülkeler sera gazı seviyelerini 1990 yılı seviyesinden %5.2 aşağıya 
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çekmekle sorumludur. 1997 yılında imzalanan protokolün 2005'te yürürlüğe 

girmesinin nedeni, protokolü onaylayan ülkelerin 1990'daki karbon 

emisyonlarını yeryüzündeki toplam emisyonun %55 seviyesine çekme gerekliliğidir. 

Bu orana ise ancak 8 yıl aradan sonra 2005 yılında Rusya'nın katılımıyla 

ulaşılabilmiştir. Sözleşmeye göre;  

· Atmosfere salınan sera gazı miktarı %5.2'ye çekilecek,  

· Endüstriden, motorlu taşıtlardan, ısıtmadan kaynaklanan sera gazı miktarını 

azaltmaya yönelik mevzuat yeniden düzenlenecek, 

· Daha az enerji ile ısınma, daha az enerji tüketen araçlarla uzun yol alma ve 

daha az enerji tüketen teknoloji sistemlerini endüstriye yerleştirme sağlanacak; 

ulaşımda ve çöp depolamada çevrecilik temel ilke olacak,  

· Atmosfere salınan metan ve karbondioksit oranının düşürülmesi için alternatif 

enerji kaynakları değerlendirilecek,  

· Çimento, demir-çelik ve kireç fabrikaları gibi yüksek enerji tüketen 

işletmelerde atık işlemleri yeniden düzenlenecek,  

· Termik santrallerde daha az karbon çıkartan sistemler ve teknolojiler devreye 

sokulacak,  

· Güneş enerjisinin önü açılacak; nükleer enerjide karbon sıfır olduğu için 

dünyada bu enerji ön plana çıkarılacak,  

· Fazla yakıt tüketen ve fazla karbon üretenden daha fazla vergi alınacaktır 

(GEKA, 2011).  

2000’li yıllara gelindiğinde Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ilk 

toplantılardan biri New York’ta 2000 yılında yapılan BM Binyıl Zirvesi’dir. 

Zirve’de kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri, toplumsal sorunlara odaklı eşit ve 

adil bir kalkınma hedefi belirlemiştir. Bu amaçla, yoksulluğun yarı yarıya 

azaltılmasını da içeren 8 ana başlık bulunmaktadır. Bunlar; 

· Aşırı Yoksulluk ve Açlığı Ortadan Kaldırmak 

· Herkes için Temel Eğitim Sağlamak 

· Kadınların Konumunu Güçlendirmek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 

Geliştirmek 

· Çocuk Ölümlerini Azaltmak 
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· Anne Sağlığını İyileştirmek 

· HIV/AIDS, Sıtma ve Diğer Salgın Hastalıklarla Mücadele Etmek 

· Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması 

· Kalkınma için Küresel Ortaklıklar Geliştirmek 

Binyıl Kalkınma Hedefleri, yukarıda sıralanan tüm amaçlar için belirli sayısal 

kıstaslar getirmiş ve bu amaçlara 2015 yılına kadar ulaşılması hedefini koymuştur. 

Günde 1 Dolar’ın altında geliri olan insanların sayısının yarıya indirilmesi 

hedeflenmektedir. 2015 itibariyle temiz içme suyu ve temel hijyen ihtiyaçlarından 

mahrum olan nüfus oranının yarı yarıya azaltılması söz konusu somut sayısal 

kıstaslar arasındadır (Anonim, 2015d). 

Binyıl Kalkınma Hedefleri, uluslararası düzeyde önemli ölçüde farkındalık 

yaratmış, aynı zamanda en az gelişmiş, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde söz 

konusu hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik çabaların artırılmasını teşvik etmiştir. 

      21. yüzyılın ilk küresel toplantılarından olan BM Dünya Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi, 26 Ağustos-4 Eylül 2002 tarihleri arasında Güney Afrika’nın 

Johannesburg kentinde düzenlenmiştir. “Sürdürülebilir kalkınma” başlığının ilk kez 

küresel bir konferansa adını verdiği bu Zirve, kendisinden 10 yıl önce düzenlenen 

1992 Rio Zirvesi sonrası dünyada Gündem 21 uygulamalarının değerlendirilmesini 

hedeflemesi nedeniyle, “Rio+10” adıyla da anılmaktadır (Anonim, 2015e). Zirveye 

katılan Afrikalı bir delege sürdürülebilir kalkınmayı “Herkes için sonsuza kadar 

yeterli olan” olarak tanımlamıştır (Anonim, 2015a). Zirve’nin iki temel çıktısı olarak, 

“Uygulama Planı” ile “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi” 

benimsenmiştir. “Uygulama Planı”, Rio’da kabul edilen temel konuların yaşama 

geçirilmesini kolaylaştıracak bir eylem çerçevesi sunmaktadır. Zirve’ye katılan tüm 

hükümetlerin imzaladığı Uygulama Planı, yoksulluğun azaltılması başta olmak üzere 

tüketim, doğal kaynaklar, sağlık, uygulama araçları ve kurumsal çerçeve gibi 

konuları kapsamaktadır. Zirve’nin diğer temel çıktısı olan “Johannesburg 

Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi”nde, Rio’dan Johannesburg’a uzanan sürecin 

özetlenmesinin ardından, karşılaşılan sıkıntılara ve darboğazlara dikkat çekilmekte, 

“sürdürülebilir kalkınma” hedefine yönelik küresel taahhüt yinelenmekte, 
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ortaklıkların önemi dile getirilmekte ve uygulamanın güçlendirilmesi gereği 

vurgulanmaktadır (Emrealp, 2005).  

Küresel anlamda her geçen gün daha fazla önem kazanan sürdürülebilir 

kalkınma, ilgili verilerin çok geniş bir yelpazede birçok faktörden oluşmasından 

dolayı oldukça karmaşık bir yapıdadır. Kavramın anlaşılabilirliğinin kolaylaştırılması 

için politik ve stratejik kararların doğru bir şekilde alınıp işlevsel uygulamaların da 

yerinde yapılması gerekmektedir. 1987 yılında Brundlant Raporuyla başlayan süreç 

Johannesburg Toplantısının ardından Gündem 21 uygulamasının olanakları 

çerçevesinde farklı bir boyuta taşınmıştır. Küresel ölçekte tartışılan 

sürdürülebilirliğin ancak yerel kalkınma politikalarıyla sağlanabileceği kabul 

görmüştür. Uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik kavramının yukarıda özetlenen 

gelişim süreci ve farklı tanımları incelendiğinde, sürdürülebilirliğin ana özellikleri 

aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

· Bireylerin ihtiyaçlarını bugün ve gelecekte istedikleri düzeyde 

karşılayabilecekleri toplumsal bir yaşam. 

· Ekosistemlerin kendilerini yenileme özelliklerinin bozulmadan devamı. 

· Küresel boyutta bir sürdürülebilirlik ve yerel düzeyde sürdürülebilir 

kalkınma. 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının zaman içerisinde anlaşılması ve 

uygulanmasının kolaylaştırılması amacıyla modeller üretilmiş; kavramın kapsam ve 

etki bölgelerinin saptanması için çalışmalar yapılmıştır. Bu bölümde literatürde en 

sık kullanılan sürdürülebilirlik modellerinden bazıları kısaca tartışılmıştır. Bunun 

amacı, modellerin ortaya koyduğu sürdürülebilirlik göstergeleri ve bir yerel yönetim 

tercihi olan sakinşehir ölçütleriyle karşılaştırma yapılabilmesidir.  

 

3 Sütun Modeli 

 

Sürdürülebilirliğin üç temel bileşeni olan ekonomik, çevresel ve sosyal 

faktörlerin kullanılmasıyla oluşan ve “3 S Modeli” olarak da bilinen “3 Sütun 

Modeli” en yaygın sürdürülebilirlik modelidir (Porter 2000; Berke, 2002; Godschalk 

2004; Munier 2005; Sayen, 2007; Hamedani, 2014; Thatcher, 2014). Dünya Koruma 
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Birliği (IUCN, 2006), sürdürülebilirliğin 3 boyutunun (ekonomi, çevre, toplum) 

sütunlar ya da kesişen dairelerle ifade edilebileceğini belirtmektedir (Şekil 1.1). 

Thatcher (2014) ise önemli olanın, bu sistematiğin bileşenlerinin birbirleriyle uyumu 

olduğunu savunmuştur. Moir ve Carter (2012)’a göre her dairenin boyutu, kesiştiği 

diğer dairelere göre önem düzeyini ifade eder ve değişiklik gösterebilir. Stone (2012) 

ise sürdürülebilirliğin %100 sağlanabilmesi için temel şartın, her bir bileşenin 

%33,33’lük oranda etki alanına sahip olması gerektiğini belirtmiştir.  

 
Şekil 1.1. 3 sütun modeli (Anonim, 2015a) 

 

Daha sonra model, etki alanlarının öneminin vurgulanmasıyla birlikte 

geliştirilmiş ve Şekil 1.2’deki halini almıştır. 

 

 
Şekil 1.2. Geliştirilmiş 3 sütun modeli (IUCN, 2006; Hamedani, 2014) 

 

  

 

Toplum 

Ekonomi Çevre 



1.GİRİŞ                                                                   Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN 

13 

Tüm bu tanımlamaların ışığında sürdürülebilirlik kavramının 3 temel bileşen 

ile ifade edilebileceği, fakat bileşenlerin içeriklerine dair kavram kargaşasının her 

dönem devam ettiği söylenebilir. Bu nedenle, Briassoulis (2001) 3 Sütun Modeli’nin 

temel bileşenlerinin içeriklerini, yani sürdürülebilirlik göstergelerini genel başlıklar 

altında toplamıştır (Çizelge 1.2, 1.3, 1.4).   

 

Çizelge 1.2. Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri- çevresel boyut (Briassoulis, 2001) 
· Atmosferdeki klor artışı  
· Atmosferdeki asitlilik artışı  
· Ozon, partiküller, nitrojen dioksit 

bileşimleri  
· Kırsal ve kentsel alanlar, ormanlar  
· Doğal ortam farklılaşmaları  
· Taşıma kapasiteleri tahminleri  
· Su kalitesi  
· Spesifik ekosistem göstergeleri  
· Radyasyon  
· Koruma alanları  
 

· Metal rezervleri  
· Enerji miktarı  
· Biyoçeşitlilik  
· Hayvan popülasyonu 
· Tehlike altındaki canlılar  
· Temel kirleticiler  
· Ağır metaller  
· Toprakta nitrojen, potasyum fosfat 

dengeleri  
· Toprak kalitesi göstergeleri  
· Tarım arazisi kayıpları 
  

Çizelge 1.3. Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri- ekonomik boyut (Briassoulis, 
2001) 

· Sektörel ekonomik faaliyet artışı  
· Taşıt sayısı  
· Enerji tüketimi  
· Yenilenebilir enerji oranı  
· Hava ulaşımı  
· Taşıma bedelleri  
· Ormansızlaşma  
· Kirlilik azatlım giderleri  
· Seyahatler, boş zamanlar  
· Ahşap üretimi  
 

· Kişi başına su temini  
· Erozyon  
· Tarımsal üretim  
· Hanelerde enerji kullanımı  
· Karayolları taşımacılığı enerji kullanımı  
· Araçlarda fosil yakıt kullanımı  
· Kentleşme  
· Besin üretimi 

 

Çizelge 1.4. Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri- sosyal boyut (Briassoulis, 2001) 
· Nüfus, yoğunluk, artış oranları  
· Yoksulluk  
· Elektriksiz hane 
· Oy kullanabilir nüfus  
· Seçimlere katılım  
  

· Kırsal-kentsel nüfus  
· Telefon miktarı  
· Yetersiz beslenen çocuklar  
· Okuma yazma  
· Yaşam süresi, bebek ölümleri 

 

Literatürde model hakkında çok fazla eleştiri yapılmıştır. Hamedani 

(2014)’ye göre bu model toplumu dikkate alırken, insanların yaşam kalitesini göz 

ardı eder. Bu modeller disiplinlerarası ve disiplinleri aşan boyutlarda 
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sürdürülebilirliği anlamaya yardımcı olmasının yanında Spangerberg (2002) 

tarafından ileri sürülen 4 kriterli sürdürülebilirlik prizması modeline göre zayıf 

kalmaktadır. Thatcher (2014) ise modeldeki üç bileşenin bağımsız yapılar olduğunun 

varsayılması gerektiğini vurgulamış ve birçok yazarla birlikte, insanların biyolojik 

varlıklar olduğunu, bu yüzden insan kaynaklarının çevresel kaynaklardan bağımsız 

düşünülemeyeceği görüşü üzerinde uzlaşmışlardır. İnsanların doğadan ekosistem 

hizmetleri olarak kullandığı kaynakların giderek artması ve insan gelişiminin 

çevresel gelişimden ayrılamaz bir bütün olarak kabul edilmesi de kabul gören 

düşünceler arasındadır. Bir diğer eleştiri ise, WCED’nin 1987’de yapmış olduğu 

tanıma aykırı olarak zaman faktörünün modele dâhil edilmemiş olmasıdır. Aynı 

zamanda üç temel bileşenin içeriklerinin de net olmadığı ifade edilmektedir. 

Giddings ve Ark. da bu görsel basitliğin detaylara inildikçe kendi içerisinde aldatıcı 

noktaları olduğunu savunmuşlardır. Aynı şekilde,  Mebratu (1998) Venn 

diyagramlarından “kozmik bir yanlış algılama” olarak bahsetmiştir. Bunun nedenini 

ise, modelin parçalar ve bütün arasındaki doğal etkileşimler açısından felsefi bir 

tuzağa düştüğünü belirtmiştir.  Lozano (2008) ise hiçbir kesişme noktası bulunmayan 

bölgelerin, sürdürülebilirlikle ilgisi yokmuş gibi yanlış bir algıya sebebiyet 

verebileceğini ifade etmiştir. 

Birleşmiş Milletler tarafından yönetilen uluslararası çabaların sosyo-

ekonomik odaklı olmasına rağmen, sürdürülebilirlik tarafları arasında çevresel 

boyutun diğer bileşenlere oranla öncelikli olmasını öngören bir eğilim vardır. Bu 

belki de çevresel performansın ölçülerek karşılaştırma kolaylığı sağlamasına 

atfedilebilir. Böyle bir yaklaşım neoliberal ekonomik perspektiflere hakim yerlerde 

hükümet, iş hayatı ve siyasal gerçeklik mantığına aykırıdır. Bu yaklaşımın tarihsel 

emsale dayalı bir yaklaşım olmasına, teknik ve çevresel istihdam (kirlilik kontrolü) 

ve ekonomi (fayda maliyet analizi) gibi her iki alanda da karmaşık olaylarda 

çalışılarak uzmanlaşma kazanılmasına olanak vermesine rağmen sürdürülebilirliği 

bölümlendirmiş olduğu iddia edilmektedir (Moir ve Carter, 2002). 

Tüm bu tespitlere ek olarak, bu modeldeki belki de en keskin eleştiri, zaman 

içerisinde değişen dinamik süreçlere ve ölçeğe ilişkin sorunların yeterince ifade 

edilememesidir (Lozano, 2008).   
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Yumurta Modeli 

 
Kavramsal olarak, Uluslararası Kalkınma Araştırma Merkezi (IDRC) 1997 

yılında 3 sütun modelinde bulunan toplum, ekonomi ve çevre kavramlarının 

grafiklerini “Sürdürülebilirlik Yumurtası” ile değiştirilmesini önermiş ve 1994 

yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından tasarlanarak orijinal halini 

almıştır (Keiner, 2005). Bu model insanlar ve ekosistem arasındaki ilişkiyi yumurta 

şekliyle açıklamaktadır (Şekil 1.3). İç içe geçmiş iki daireden oluşan bu modelde 

ekosistem bir daire içerisinde yer alırken insanlar, ekosistemin dâhil olduğu dairenin 

içerisinde yumurtanın sarı kısmına benzeyen bir şekilde yer almaktadır. Bu gösterim 

insanların ekosistem içerisinde yer aldıklarını ve tamamen birbirlerine bağımlı 

olduklarını göstermektedir (IUCN, 2001; Sayen, 2007; Stone, 2012; Hamedani, 

2014). Aynen bir yumurtada olduğu gibi eğer beyazı ve sarısı iyiyse yumurta genel 

olarak iyidir. Toplumsal ve ekonomik kalkınma, ortamın gerekli kaynaklara 

(hammadde, yeni üretim ve iş alanları, anayasal nitelikler) ihtiyaç duyması halinde 

modelde yer alır. Bu modeli diğer modellerden ayıran en önemli özelliği toplumsal, 

ekonomik ve kurumsal bileşenlere oranla ekosistemin koordineli bir yapıda öne 

çıkmasıdır. Başarı, ancak çevresel taşıma kapasitesinin limitlerine uyum 

sağlanmasıyla mümkündür (Keiner, 2005; Hamedani, 2014).  

 

Sürdürülebilir kalkınma= İnsan refahı + Ekosistem refahı 

 
Şekil 1.3. IUCN’nin sürdürülebilirlik yumurtası (IUCN, 2001) 
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IUCN Sürdürülebilirlik Değerlendirme Metodu insan ve ekosistem boyutunu 

içeren bir çerçeve önermektedir (Şekil 1.4, Şekil 1.5). Ölçütler birçok araştırma 

geliştirme çalışması sonucunda, tüm değerlendirmeler için ortak bir başlangıç noktası 

sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu çerçevede kullanıcılar kendi çalışma öğelerini ve 

göstergelerini seçerler. Değerlendirme sürecinde Şekil 1.6’da da verilen ve gözden 

kaçırılmaması gereken önemli unsurların sürece katıldığından emin olmak 

gerekmektedir. 

Çerçeve, kabaca eşit öneme sahip unsurları gruplandırarak geniş bir 

yelpazede birleştirmek için tasarlanmıştır. Bu grupların ölçütleri birçok toplumdaki 

genel kaygıları gidermek için yeterli kapsama sahiptir (herhangi bir konunun refah ve 

sürdürülebilir kalkınma boyutunda belirleyici olması). Bunlar teknik olmayan ve 

erişilebilir kavramları (refah, su, vb.) temsil etmektedir. Çünkü bunlar eşit derecede 

öneme sahiptirler ve kolayca insan ve ekosistem refahı endekslerine etki ederler. 

Ayrıca ölçütlerin genel bir çerçevede yerel koşullar ve ihtiyaçlara uygun 

değerlendirilmesine olanak tanır ve aynı zamanda diğer sürdürülebilirlik 

değerlendirmeleriyle karşılaştırılmasını kolaylaştırır.  

İnsanlar, temel başlığı altındaki kriterler (Şekil 1.4): 

Sağlık ve nüfus: fiziksel ve ruhsal sağlık, hastalık, ölüm, doğurganlık, nüfus 

artışı. 

Refah: ekonomi, gelir, maddi mallar, gıda, su, giyim ve barınma için altyapı, 

temel ihtiyaçlar. 

Bilgi ve kültür: eğitim, insanlar ve ekosistem, iletişim, inanç ve ifade 

sistemleri hakkında bilgi durumu. 

Toplum: hak ve özgürlükler, yönetişim, kurumlar, barış, suç, sivil düzen. 

Eşitlik: erkek ve kadın, aile içi, etnik gruplar ve diğer sosyal bölünmeler 

arasındaki faydaların ve yüklerin dağılımı. 
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Şekil 1.4. IUCN sürdürülebilirlik değerlendirme metodu-1 (IUCN,2001) 

 

Ekosistem temel başlığı altındaki kriterler ise Şekil 1.5’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1.5. IUCN sürdürülebilirlik değerlendirme metodu-2 (IUCN, 2001) 

 

Toprak: kara ekosistemlerinin çeşitlilik ve kalitesi (değişim, dönüşüm ve 

bozulmalar da dahil) 

Su: iç su ve deniz ekosistemlerinin çeşitliliği ve kalitesi (baraj, bent, kirlilik 

ve su çekilmesi ile değişikliğe uğramış)  

Hava: yerel hava kalitesi ve küresel atmosfer. 

Türler ve popülasyon: yabani türler ve yaban ve evcil (bitkisel ve hayvansal) 

nüfus durumu. 

Kaynak kullanımı: Enerji ve materyaller, atık üretimi ve bertaraf, geri 

dönüşüm; tarım, balıkçılık, kereste, madencilik ve avcılık gibi kaynak sektörleri. 
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Bu yöntem kullanıcıların çalışma alanlarında kendi bilgi alanlarına dayalı 

ölçütlerini seçmelerine izin verir.  

Belirlenen kriterler yardımıyla yapılacak olan değerlendirmede izlenecek yol 

ise Şekil 1.6’da görülmektedir.  

 

 
Şekil 1.6. IUCN sürdürülebilirlik değerlendirme metodu akış şeması (IUCN, 2001) 

 

Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından birçok sürdürülebilirlik şeması 

geliştirilmiştir. Concordia Üniversitesi tarafından 2003 yılında hazırlanan bir 

çalışmada, sürdürülebilir yumurta modeline entegre bir model geliştirilmiştir. Buna 

göre, insanların bulunduğu alt sistem, ekosistemin içinde yer alır (Şekil 1.7). Burada 

ekosistemin insanları destekleyici bir fonksiyona sahip olduğunun temsili göstergesi 

yer alır. Bu döngüde her bir alt sistemin sağlıklı olması ancak tüm sistemin sağlıklı 

olmasıyla mümkün olabilir.   
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Şekil 1.7. Yumurta modelinin geliştirilmesi (Anonim, 2015f) 

 

Atkisson’ın Piramit Modeli 

 
Atkisson piramit modeli, sürdürülebilir kalkınma süreci için kullanılan, 

sürecin sağlam bir temele oturmasına rehberlik edecek bilgi ve fikirlerin aranması ve 

toplanmasını kolaylaştıran bir plandır. 5 adımdan oluşur ve seviyeleri aşağıda 

anlatıldığı gibidir: 

1.Aşama: Göstergelerin belirlenmesiyle eğilimler ölçülür. 

2.Aşama: Sistemler arası bağlantılar kurulur.  

3.Aşama: Farklılık yaratacak fikir önerilerinin sunulmasıyla ve yenilikçi 

yaklaşımlar geliştirilir. 

4.Aşama: Hayalden gerçeğe dönüşen stratejiler belirlenir. 

5.Aşama: Çalıştaylar yardımıyla gerçekçi bir yaklaşımla uygulanabilecek 

kararlar ortaya çıkar. 

Piramit modeli stratejik planlama süreci için bir çerçeve oluşturmayı hedefler. 

Her ne kadar bu çerçeve sürdürülebilir kalkınma eğitim programlarında kullanılsa da 

karşılıklı anlayışa dayanan bir takım çalışmasıyla yeni hedefler ve yönelmeler 

sağlanmaktadır. Bu süreç içerisinde gruplar çapraz sektörel ekip çalışması içerisinde 
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olup bağlantılar yaparak karar süreci için yeni fikirler oluştururlar. Piramit eğitim ve 

planlama sürecini yönlendirme amacıyla 2 temel çerçeveden oluşur: 

1.Sürdürülebilirlik pusulası, çok paydaşlı katılımı destekler ve farklı 

sürdürülebilirlik ölçütlerinin sunulmasını sağlar.   

2.ISIS Metodu, sürdürülebilir kalkınma sistemi ve stratejilerini anlamak için 

grupların mantıksal düşünme sürecine destek olur.  

Piramit modeli bu iki süreci birleştirerek daha sürdürülebilir çıktılar elde 

etmek amacıyla eğitim ve planlamayı karar destek süreçlerine entegre eder. Bu 

nedenle piramit modelini anlamak için öncelikle bu çerçeveleri anlamak 

gerekmektedir.  

 

Sürdürülebilirlik Pusulası 

 
İlk olarak ekonomist Herman Daly tarafından ortaya konulan, daha sonra da 

Donella H.Meadows tarafından yeniden yorumlanan sürdürülebilirlik pusulası 

birbirlerine bağımlı olan doğa, ekonomi, toplum ve birey refahı ögelerinden 

oluşmaktadır (Şekil 1.8). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Şekil 1.8. Sürdürülebilirlik pusulası 

 

1990’larda sürdürülebilirlik göstergelerinin belirlenmesi üzerine yapılan 

birçok uluslararası toplantıda pusulanın oluşması ve faktörlerin birbirine olan 

bağımlılıkları ile ilgili çelişkiler yaşanmıştır. Meadows (1998)’un belirttiğine göre 

toplumların sahip oldukları kültürel değerler üst düzeyde öneme sahip olarak 

savunulurken kişisel refah faktörü geri planlarda kalmıştır. Aynı şekilde doğa 

S 
Toplum 

N 
Doğa 

E 
Ekonomi 

W 
Refah 
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faktörünün kullanımının, ekonomik ve sosyal yapı ile bağımlı ilişkisi tartışmalara 

neden olmuştur. AtKisson sürdürülebilirlik pusulasını, sürdürülebilirliğin sağlıklı bir 

şekilde uygulanması için birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunması gereken bu 

elementleri planlamış ve sürdürülebilirlik pusulasını her alandan gelen insanların 

katıldığı bir sürdürülebilir kalkınma sürecine dönüştürmüştür (AtKisson, 2012).  

 

ISIS Metodu 

 

ISIS, dört aşamadan oluşan ve ardışık olarak stratejik düşünme süreçlerinin 

konumlandırıldığı bir kısaltmadır. 

I (Indicators),  indikatörleri ifade eder ve sistemin durumuyla ilgili ipuçları 

verir. Sistemdeki kritik faktörlerin durumları ve sistemin ne kadar sağlıklı olduğu 

konusunda saptamalarda bulunmaya yardım ederken, sistemin eğiliminin sağlıklı bir 

yönde olup olmadığını ortaya koyar. İnsan bedeni için vücut ısısı, kan sayımı, ağrı ne 

anlam taşıyorsa indikatörler de sistemler için aynı görevi yapmaktadır. İndikatörler 

grafik, istatistikler gibi resmi ölçümlerin sunumunun yanı sıra sübjektif (kişisel, 

öznel) algılara dayanan ölçümler de sunar. Piramit süreci tüm bu verileri 

kullanmaktadır.  

S (Systems), sistemleri ve birlikte çalışarak bir bütün oluşturabilecek 

elementleri ifade eder. Sistemler neden ve sonuç ilişkisine bağlı olarak bir araya gelir 

ve bilgi akışlarıyla yönetilirler. İnsan bedeni, topluluklar, yağmur ormanları veya 

şirketler sistemler olarak düşünülebilir. Çeşitli elementlerin birbirleriyle çalışmalarını 

anlamak sistemlerin başarısı için kritik öneme sahiptir. ISIS metoduyla başlangıç 

aşamasında indikatörler kullanılırken, sistemler değişimin nerede ve nasıl 

olabileceğini anlamak için kullanılmaktadır.  

I (Innovation), yenilik, sistemlerin değişimlerinin açıklanması ve 

planlanması süreçlerini ifade etmektedir. Kullanılacak teknolojinin 

tanımlanmasından, bilgi akışını sağlamak için yapılacak değişimlere kadar sistemde 

yapılacak her türlü değişim ve müdahaleleri kapsar. Yenilikler mutlak anlamda 

“yeni” olmak zorunda değildir; sistem sorunlarına cevap verecekse eski fikirler de 

yenilik olarak kabul edilir. 
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Bu aşamada planlamacılar hazırlanan seçenekleri belirler ve kendi aralarında 

önceliklendirirler. En iyi yenilikler sürdürülebilirlik pusulasındaki her dört nokta için 

de olumlu değişimler sağlayabilecektir. 

S (Strategy), Öngörülen değişimin başarıyla uygulanmasının planlanmasını 

ifade eder. Strateji geliştirmek, değişimin kabul edilmesini desteklemek veya 

engellemek için kullanılmakla birlikte olasılık planları da dahil olmak üzere sonuca 

doğru değişimin ortaya çıkmasını sağlar.  

Strateji geliştirilirken planlama grup çalışanları öncelikli değişim girişimlerini 

ortaya koyarak Yenilik Difüzyonu Teorisi veya SWOT analizi gibi değişimlerin 

uygulanmasına yönelik planların üretilmesini sağlar.  

ISIS Metodu değişim girişimlerini 

- İlgili konuları ve trendleri düşünerek planlar, 

- Kompleks sistem içerisinde ulaşılmak istenen temel sonuca odaklanır, 

- Çeşitli grupların oluşturduğu yaratıcı düşünceleri kapsayan olası değişim 

alternatifler için geniş bir yelpaze çizer, 

- Uygulamayı gerçek dünyada uygulanmasını destekleyecek şekilde hazırlar.   

 

Piramit Nasıl Çalışır?  

 
Sürdürülebilir kalkınmaya bağlı olarak temel sorunun tanımlanmasıyla süreç 

başlar. Bu temel sorun yerel ya da ülkesel ölçekte olabilmekte ve aynı zamanda çok 

özel bir konu hakkında olabildiği gibi çok daha genel bir amaca kadar 

uzanabilmektedir.  

Sorunun tanımlanmasıyla birlikte tartışmalar ve piramidin inşası başlar. 

Piramidin dört yönü vardır ve sürdürülebilirlik pusulası adı verilen dört basamaktan 

oluşturulur (Şekil 1.9).  

1. aşamada belirlenen temel sorunla ilgili yenilikler, olaylar, gözlemler tespit 

edilir. Sürdürülebilirlik pusulasının her bir bileşeni için mevcut durum ortaya 

konularak katılımcıların sorunla ilgili en çarpıcı konularla bağlantı kurmaları 

sağlanır. Bunlar küçük kağıtlara yazılır ve piramidin 1. basamağına eklenir. 
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2. aşamada gruplar temel sorunun nasıl oluştuğuna dair görüşlerini gözlem ve 

olaylara dayanarak belirler. Sorunun kaynağında ne olduğuyla ilgili sorular “Neden 

olan sebep nedir?” sorusuyla cevap aranır. Bu nedenler özetlenerek 2.  basamağa 

eklenir. 

3. aşamada “Neden olan sebepler nedir?” sorularından yola çıkarak temel 

sorunu çözmeye yönelik grupların beyin fırtınasından çıkarak geliştirilen yenilikler, 

yeni teknolojiler, politika, program ve projeler listelenir. En iyi fikirlerin 

üretilmesiyle bu fikirler 3. basamağa yapıştırılır. Daha sonra gruplar kendi içlerinde 

oylamalar yaparak en gerçekçi ve en etkili yöntemi bulmaya çalışırlar. En çok 

desteklenen fikirler bulunur ve diğer aşamaya geçilir.  

 

 
Şekil 1.9. Sürdürülebilirlik pusulası uygulama örnekleri (Anonim, 2015g) 

 

4. aşamada gruplar artık en iyi fikirlerini eyleme dönüştürmek için planlar 

yapar. İhtiyaç duydukları kaynakları sıralayıp nasıl çalışacaklarını ve bu sürecin ne 

kadar zaman alacağını ortaya koyarlar. Artık bu noktada planlama konusunda çalışan 

gruplar en çok pratiklik kazanacakları aşamaya ulaşmışlardır. Aksiyon planının temel 

elementleri tekrar küçük kağıtlara yazılır ve grupların uygulama aşamasında stratejik 

fikirlerin üretimine katkı sağlamak için kaydedilir. 

5. aşama piramidin son basamağıdır. Tepe taşı olarak da adlandırılan bu 

aşama grupların fikir birliğine vararak asıl ulaşmak istedikleri sonucu belirttikleri 
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aşamadır. Kararlarını yine bir kağıda yazıp tepe taşı olan son basamağa yapıştırlar. 

Ofis çalışması olarak başlayan bu çalışma, karar verilen uygulama sürecinin 

başlamasıyla devam eder (AtKisson, 2012). 

 

Sürdürülebilirlik Prizması 

 

Valentin ve Spangenberg(2000) tarafından “Toplumsal sürdürülebilirlik 

indikatörleri rehberi“ olarak ifade edilen sürdürülebilirlik prizması, Alman 

Wuppertal Üniversitesi tarafından geliştirilmiş; ekonomi, çevre, toplum ve 

kurumların dahil olduğu bir sürdürülebilirlik süreci olarak tanımlanmıştır. Bu model 

hizmet sektörü, ulaşım, demokrasi ve eko-verimlilik gibi faktörlerin, politikalara 

dahil edilme süreçlerini gösterdiği için daha yakından incelenmesi gerekmektedir 

(Şekil 1.10). Prizmanın her bir boyutu, zorunlulukları ifade etmektedir. İndikatörler 

sürdürülebilir kalkınmanın genel vizyonuyla kıyaslandığında temel prensiplerin ne 

düzeyde karşılandığını gösterir. Temelde 4 bileşene sahiptir. 

• Ekonomik zorunluluklar (insan yapımı sermaye)  

• Çevresel zorunluluklar (doğal sermaye) 

• Sosyal zorunluluklar (insan sermayesi)  

• Kurumsal zorunluluklar (sosyal sermaye) 

Çevresel boyut yenilenebilir olan veya olmayan tüm enerji kaynaklarının 

dahil olduğu doğal sermayeyi kapsar. Ekonomik boyut (yapay doku) binalar ve 

yollar gibi tüm insan yapımı materyalleri ifade etmektedir. Sosyal boyut (akıl) dünya 

görüşü, bilgi, deneyim gibi bireysel konulardaki bilinç düzeyi olarak algılanmalıdır. 

Kurumsal boyut ise insanlar arası ilişkiler ve toplum örgütlenmesiyle ilgilidir. 

Kain (2000) her ne kadar prizma modelini eleştirse de, ekonomik boyutun 

diğer dört boyuttan kaynaklanan varlıklarını kendi içine dahil etme eğiliminde 

olduğunu ve böylece açıklama ve analiz karışıklığının olmadığını ifade etmiştir. 
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Şekil 1.10. Sürdürülebilirlik prizması bileşenleri (Valentin ve Spangenberg, 2000) 

 

Güçlü Sürdürülebilirlik Modeli 

 

Her türlü insani gelişimin sosyal, ekonomik ve teknolojik olarak temelini 

oluşturan bir önkoşul olan güçlü sürdürülebilirlik modeli biyosferdeki tüm ekolojik 

sistemlerin bütünlüğünün korunması anlamına gelmektedir (SANZ, 2009) (Şekil 

1.11).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Şekil 1.11. Güçlü sürdürülebilirlik modeli (SANZ, 2009) 
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Ekolojik bütünlük, ekosistemin kendi tutarlılığı, çeşitliliği ve dayanıklılığını 

bozulmalara karşı koruması ve yeniden yapılandırabilme yeteneğine sahip olmasıdır. 

Güçlü sürdürülebilirliğe sahip insan toplumları ekolojik bütünlüğe sahiptir ve bunun 

ayrılmaz bir parçası olarak yaşar ve kendilerini geliştirirler. İnsanların biyosferdeki 

ekolojik sistemlerle bütünleşik halde bulunmasından dolayı etik değerler ve dünya 

görüşleri güçlü sürdürülebilirliği doğrudan desteklemektedir. 

Williams ve Millington(2004), bu modelin ekonomiyi toplumun bir alt 

kümesi olarak kabul etmekle birlikte toplumun ekonomik aktiviteyi içermeyen birçok 

önemli yönleri olduğunu kabul edildiğini, benzer şekilde insan topluluklarının ve 

onların ekonomik faaliyetlerinin dünyanın doğal sistemleri tarafından sınırlandığını 

savunmaktadır. 

Ulusal ölçekte, 2003 yılında kurulan Yeni Zelanda Sürdürülebilir 

Mühendislik ve Bilim Derneği (NZSSES) sürdürülebilirlik, mühendislik ve bilimin 

gelişimine ve uygulanmasına katkıda bulunmak ve kamu politikası konularında 

bilinçli yorumlar hazırlamak amacıyla faaliyete geçmiştir. NZSSES tarafından kabul 

edilen temel sürdürülebilirlik ilkeleri aşağıda sıralandığı gibidir: 

1. Gezegenin yaşayabilirliğini korumak, 

2. Nesiller içi ve nesiller arası eşitliğin sağlanması, 

3. Sorunların bütüncül olarak çözülmesi.  

Sürdürülebilirlik batı toplumunun teknolojik yenilikler ve finansal kazanç 

açısından son dönemlerdeki dar görüşünü değiştirmek için çalışmaktadır. 

Sürdürülebilirliğin üçayağı olan 3 sütun modelinde de incelenen ekonomik, sosyal ve 

çevresel alanlarda karşılıklı ilişkiler görülmektedir. Bu model gerçek bir durumu 

temsil etmediği için zayıf sürdürülebilirlik olarak da bilinir. Güçlü sürdürülebilirlik, 

ekonominin sadece çevrenin içerisinde var olan toplum sınırları içinde bulunduğunu 

kabul eder (Şekil 1.12). 
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Şekil 1.12. Güçlü sürdürülebilirlik (Miller ve Ark., 2015) 

 

Bu iki model arasındaki fark oldukça önemlidir. Güçlü sürdürülebilirlik 

modeli sınırsız bir ekonomik büyümenin mümkün olmadığını göstermektedir. 

Ekonomi sadece bir toplumun üyelerine hizmet etmek için vardır ve ortamdaki 

kaynakların girdilerini sağlamak için gereklidir. Sürdürülebilirliğin temel tanımları 

değişiklik gösterebilir. 3 temel ayağa ek olarak kültürel, etik, teknik ve işlevsel 

öğeleri de içermektedir. Kültür faktörü, ayrı bir kategori olarak değerlendirilmediği 

durumlarda sosyal alanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Teknik ve 

işlevsel konular bazı durumlarda ekonomik alan altında incelenebilir.  

 

1.1.2. Yerel Kalkınma  
 

Ulusal kalkınmanın alt basamağını bölgesel kalkınma oluştururken, bölgesel 

kalkınmanın alt basamağını ise yerel kalkınma oluşturmaktadır (Zengin ve Ark., 

2014). Pecqueur (1989)’e göre yerel kalkınma, kültürel ve bölgesel kimlik öğelerinin 

dış güçlerle uyum içerisinde olması için bir strateji içinde çeşitli aktörleri harekete 

geçirme yöntemidir. Amerika’daki Kentsel Ekonomik Kalkınma Konseyi ise yerel 

kalkınmayı, “Toplumda kamu ve özel kurumlar tarafından yerel aktiviteler şeklinde 

tasarlanan ve uygulanan bir dizi program ve projenin, toplulukların ve işletmelerin 

refahını artırmasıyla gerçekleştirilmesine dayalı bir süreçtir” şeklinde ifade etmiştir. 

Dünya Bankası’nın yapmış olduğu tanımlamaya göre ise yerel kalkınma; şehir, 

metropoliten alan ve alt ulusal bölge olarak tanımlanan topluluktaki herkesin yaşam 

Ekonomi Çevre 
Sosyal 
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kalitesini iyileştiren ve ekonomik faydaları artıran sürdürülebilir ekonomik büyümeyi 

gerçekleştirmek için yerel otoritelerin, özel sektörün, kar peşinde koşmayan 

kurumların ve yerel halkın birlikte çalışmasıdır. Yüksel ve Zafir (2006) ise yerel 

kalkınmanın, yerel kaynakları harekete geçirerek kalkınmanın ekonomik, siyasi, 

sosyal, kültürel ve çevresel boyutlarının sürdürülebilirliğinin sağlandığı, yerel 

aktörlerin tümünün karar süreçlerine katıldığı, aşağıdan yukarıya doğru bir kalkınma 

anlayışına dayalı olduğunu savunmaktadır. “Gündem 21” ile yerel kalkınma daha 

etkin bir şekilde hayata geçirilmiş ve en önemli bileşenleri olan katılım ve yetkinin 

yerele devredilmesi gerektiği düşüncesi oluşmuştur. (Zengin ve Ark., 2014) 

Yerel kalkınma tanımlarının tamamında kasabaların ve kırsal alanların 

ekonomik refahını artırmada kamu-özel sektör ilişkileri ile yerel otoritelerin önemi 

vurgulanmış; görev ve sorumluluklarına dikkat çekilmiştir                             

(Aktakaş, 2006). Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınmanın ise ancak yerel halkın 

kalkınma sürecine dâhil edilmesiyle gerçekleştirilebileceği vurgulanmıştır. Yerel 

kalkınma sürecinde yetki belediyelerdedir. Şentürk (2015)’e göre kalkınma 

konusunda belediyelerin sorumlulukları altı bölüme ayrılmaktadır. Bunlar: 

Fiziksel kalkınma: Yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için kentin ihtiyacı olan 

altyapı, planlama ve denetim faaliyetlerini, 

Sosyal kalkınma: Kentlilerin sosyal refah seviyelerinin artırılması için gereken 

tesisleşme ve etkinlikleri, 

Kültürel kalkınma: Kent kültür hayatının gelişimi için tesisleşme ve etkinlikleri, 

Ekonomik kalkınma: Kent ekonomisinin geliştirilmesi için planlama, teşvik ve 

organizasyonlar ile istihdama yönelik eğitim ve organizasyonları,  

Siyasal kalkınma: Siyasal hayatın gelişimi için kentlilerin yönetime katılım 

mekanizmalarının geliştirilmesi ve katılıma teşvik çalışmalarını,  

Etkin belediye yönetimi: Kent kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için kalite-

verimlilik odaklı, katılımcı, performansa dayalı ve stratejik planlamaların yapıldığı 

yeni kamu yönetimi yaklaşımının belediye yönetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini 

ifade etmektedir.  

Bercu ve Ark. (2015), yerel kalkınmadaki en önemli sorunlardan birinin idari 

kararlarla bölünen araziler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kalkınma sürecinde yerel ve 
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bölgesel yönetimlerin yerel özerkliğe sahip olması, bölgedeki herhangi bir yanlış 

uygulamanın düzeltme yetkisinin ise merkezi yetkililerde olması gerekliliği 

vurgulanmıştır. Yerel kalkınma programları, özkaynakların belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi ile yerel halkın gereksinimlerini karşılamak için karar vericilerin 

katılımını ve sorumluluklarını artırmayı gerektirir ifadesi de proje çıktılarının önemli 

sonuçlarındandır.  

Kalkınma sürecinin doğru gelişmesi ancak gerekli yerel kalkınma ilkelerinin 

sağlanmasıyla gerçekleşebilir. Es (2007) yerel kalkınma ilkelerini şu şekilde 

sıralamıştır: 

1. Yerel aktörlerin işbirliği 

2. Yerel girişimcilerin iş kapasitelerinin ve becerilerinin geliştirilmesi 

3. Kamunun girişimlere öncülük ve rehberlik yapması 

4. Kent planlarının yerel kalkınma anlayışına göre yeniden ele alınması 

5. İşgücünün geliştirilerek kalitesinin artırılması 

6. Kentin ekonomik durum analizinin yapılarak faaliyetlerin bu bilgiler ışığında 

yürütülmesi. 

Kentlerin ve bölgelerin kalkınma süreçlerinde göz önünde bulundurmaları 

gereken unsurlar ise kent kimliğinin belirlenmesi, yerel yönetimin hizmet alanı ve 

hedef kitlesini doğru tanımlaması, işbirliğine dayalı bir zihniyetle doğru uygulama 

örneklerinin sergilenmesidir (Es, 2007).  

Danimarka’nın Kopenhag kentinde 6-12 Mart 1995 tarihinde düzenlenen 

Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde delegeler “Uluslararası toplumlar, Birleşmiş 

Milletler, çok yönlü finansal kurumlar, tüm bölgesel kuruluşlar, yerel yönetimler ve 

sivil toplumun tüm aktörleri insanlar arası eşitsizlikleri azaltmak, gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumun daraltılmasını sağlayarak sosyal ve 

ekonomik istikrar ve güvenliği yaratmak amacıyla ortak kaynakların ve çalışmaların 

olumlu katkılar sağlayacağı” konusunda fikir birliğine varmışlardır. Zirvede çıkan 

sonuçlara göre, katılımcı ülkelerin “sosyal kalkınmayı başarmak için ekonomik, 

siyasi, sosyal, kültürel ve yasal ortamın sağlanması” yönünde kendilerini 

hazırlamaları gerekmektedir. Yerel düzeydeki aktörlerin kalkınma sürecine dahil 
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edilmesi ise kalkınma süreçlerindeki katılım eşitsizliklerinin telafi edilmesindeki en 

önemli unsurlardan biri olarak kabul görmüştür.   

Yerel Yönetimlerin kalkınmada etkin rol almaları, günümüz gelişmiş 

ülkelerinde genel kabul gören bir yaklaşımdır. Bu konuda Avrupa Kentsel Şartında 

yer alan hükümler ise şu şekildedir (Yener ve Arapkirlioğlu, 1996): 

“Çalışma yaşına gelmiş her birey, kendi olanaklarıyla, kent yaşamının 

sunabildiği çalışma fırsatlarını değerlendirme hakkına sahiptir. Kent sakinleri, 

özellikle ilk işlerini arayan genç insanlar, yerel yönetimlerin diğer devlet kurumları 

ve özel sektörle işbirliği içinde iş olanakları yaratabileceği ve kolaylaştırabileceği 

beklentisindedir. Yerel yönetimler, kentte ekonomik kalkınmayı teşvik edecek 

koşulları yaratır, girişimcilere yardımcı olma olanaklarını sağlar.  

Kentsel mekanlar; üretim, dağıtım, alışveriş ve tüketim gibi ekonomik 

dayanaklara sahip olduklarından, ulusal ekonomide önemli bir rol oynarlar. Bir 

kentin ekonomik kalkınması, kenti kullananların (kent sakinleri, iş ve alış-veriş için 

gelenler, ziyaret edenler, yabancı turistler) hayat standartlarını yükselttiği oranda 

vazgeçilmezdir. 

Kentlerdeki bu kalkınma; sosyal kalkınma ve çevre koruması ile tüm kentsel 

alanda yaşam kalitesini yükseltme hedefleriyle birlikte düşünülmelidir.” 

Yerel düzeydeki tedbirler, gerekli görüldüğü takdirde ulusal düzeye de 

çıkarılabilir. Boekel ve Logtestijn (2004) ulusal düzeydeki tedbirler için “Yerel 

kalkınmanın güçlendirilmesi gereken durumlarda, kamu kurumlarının yönetiminde 

yerelleşme yoluyla sosyal, ekonomik politika ve programların uygulanması ile 

formülasyon süreçlerine katılımı desteklenmelidir. Sivil toplum ve yerel halkın 

olanaklarını güçlendirmek amacıyla örgütlenmeye ve faaliyetlere destek vermek 

gerekmektedir” görüşünü savunmuşlardır.  

Yerel kalkınma süreçlerinin odak noktası insan olmalıdır. Toplumdaki 

büyüme ve gelişmelerin insanlar üzerindeki etkisinin iyi analiz edilmesi sağlıklı bir 

kalkınma için çok önemlidir.  Belediyeler bu süreçte mümkün olduğu kadar eşitlikçi 

ve kapsayıcı olmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarının toplumun değişik 

katmanlarını nasıl etkilediğini izlemeli ve gerektiğinde kalkınma sürecinden eşit pay 

alamayan kesimleri gözetici, pozitif ayırımcı politikalar uygulamalıdır. Kalkınmanın 
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çok boyutlu (ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel)  ele alınması ve bu boyutlar 

arasında “tamamlayıcılık etkisi” yaratılması gerektiği de gözden kaçırılmaması 

gereken bir unsurdur (Göymen, 2010).  

Hassink ve Schieber’in (2008) de belirttiği gibi yerel kalkınmada 

modernizasyon ve çeşitlendirmenin sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla kentsel 

gelişim, iş eğitimleri, çevre koruma, turizm ve kültürel alanlardan kaynaklanan 

altyapı sistemi kuvvetlendirilmelidir. Meslek okulları ve iş eğitimleri ile ilgili 

altyapının desteklenerek, eğitim kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bölgesel ve 

ulusal kalkınmada olduğu gibi yerel kalkınmada da turizmin geliştirilmesi büyük 

önem taşımaktadır. Turizm altyapısı geliştirilerek, yatırım projelerine yönelik pazar 

araştırması, pazarlama, arz ve çekiciliğin geliştirilmesiyle ilgili destek sağlanmalıdır. 

Yerel plan kararlarının alınmasında, bütüncül ve sürdürülebilir kullanım kararlarına 

özen gösterilmeli, özellikle boş arazilerin ve askeri alanların yeniden kullanımı 

sağlanmalıdır. Es (2007)’nin de belirttiği gibi kent kimliğinin kazanılması ve yerel iş 

ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla fuar, kongre gibi etkinlikler gerçekleştirilerek 

bölgenin reklam ve tanıtımı gerçekleştirilmelidir. Rekabetin artması ve dolayısıyla 

bölgelere ek gelir sağlanması amacıyla şirketleşmeye gerekli önem verilmelidir. 

Türkiye’deki yerel aktörlerin durumu ve birbirleriyle etkileşimleri ise Şekil 1.13’te 

verilmiştir. 

Bir yerel kalkınma yaklaşımı, kurumları güçlendirmek ve kapasitelerini 

artırmak amacıyla temel 3 hedefe ulaşmak için yerel kalkınma sürecini destekleyerek 

birçok analitik aracı kalkınma sürecine entegre eder (Şekil 1.14):  

· Kamu hizmetleri, altyapı olanakları ve ekonomik olanaklara yerel düzeydeki 

erişimin artırılması gerekmektedir. Erişim ise yakınlık gerektirir. Yerel 

düzeyde süreçlere entegrasyon ekonomik desteklerin ve hizmetlerin insanların 

yaşam ve çalışma alanlarına yakın alanlara getirilmesine yardımcı olur. 

· Yerel karar alma süreçlerinde vatandaşların tercihleri ve seçimleri dikkate 

alınarak topluma hesap veren bir yerel yönetimin oluşturulması sağlanmalıdır. 

İyi yönetişim, etkin ve adil hizmet sunumu ve geçim kaynaklarının geniş 

kapsamlı bir iyileşme sürecine tutulması gerekmektedir. 
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· Yerel kalkınma için sermaye stokunu oluşturan kurumların kapasitelerinin ve 

kolektif kaynaklarının güçlendirilmesi yoluyla yerel kalkınma süreçlerinin 

sürdürülebilirliğinin artırılması gerekmektedir (Helling ve Ark., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Şekil 1.13. Türkiye’deki yerel aktörlerin konumu (Dedeoğlu, 2007’den geliştirilerek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1.14. Yerel kalkınma süreçlerinin güçlendirilmesi ve kapasitelerinin artırılması 

(Helling ve Ark., 2005) 
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1.1.3. Sakinşehir  
 

Beni yavaşlat Tanrım! 

Yüreğimin atışlarını düşüncemin sakinliğiyle rahatlat.  

Zamanın sonsuz yürüyüşüne karşı hızımı azalt! 

Günlük kargaşanın ortasında, 

Tepelerin ebedi sakinliğini ver. 

Hafızamdaki o rahatlatıcı müzikle sinirlerimin ve kaslarımın gerginliğini azalt! 

Uykunun o sihirli gücünü bilmemi sağla, 

Bana dakikalık tatiller yapma sanatını öğret 

Bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı, 

Bir arkadaşla sohbet etmeyi, 

Bir köpeği okşamayı, 

İyi bir kitabın birkaç satırını okumayı 

Beni yavaşlat Tanrım! 

Köklerimi hayatın kalıcı değerler toprağına göndermem için bana ilham ver 

Köklerimi, 

Yaşamın kalıcı değerler toprağının derinliğine göndermek, 

Kaderimdeki yıldızlara doğru büyüyebilmek için….  

Wilferd A. Peterson. 

 

Cittaslow, Türkçe ifadesiyle “sakinşehir” kavramı son yıllarda yeni bir 

alternatif yerel kalkınma yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir (Imbroscio, 2003; 

Knox, 2005; Mayer ve Knox 2006; Şahinkaya, 2010). Bu kavramın temelini 

aynılaşan lezzetler ve kültürün karşısında durmayı ve çokuluslu gıda endüstrisine 

karşı “fast food”dan uzaklaşmayı amaçlayan “slow food” akımı oluşturmaktadır. 

“Slow Food”, hızlı yaşam ve yerel yemek geleneklerinin kaybolmasına karşı bir 

tepki ve bilinçlendirme hareketi olarak 1989 yılında kar amacı gütmeyen bir hareket 

olarak Italya’da, Carlo Petrini tarafından başlatılmıştır. 158’i aşkın ülkede; aralarında 

iyi, temiz ve adil gıdayı savunan şeflerin, gençlerin, aktivistlerin, çiftçilerin, 

balıkçıların, uzmanların ve akademisyenlerin yer aldığı yaklaşık 100000 Slow Food 
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üyesi bulunmaktadır. Üyeler, dünya geneline yayılmış 1500 konvivyuma (yerel 

birlikler) gerek üyelik aidatları, gerekse de düzenledikleri etkinlikler ve 

kampanyalarla destek olmaktadır. Bunun yanı sıra, küçük ölçekli sürdürülebilir gıda 

üretimi yapan 2500’ü aşkın Terra Madre gıda topluluğu da Slow Food ağının içinde 

yer almaktadır (Anonim, 2015g). 

Slow food akımıyla birlikte “yavaşlık” felsefesi ortaya çıkmıştır. Yavaşlık 

felsefesinin temelini “yaşadığının farkında olmak” düşüncesi oluşturmaktadır. 

Hayatın hızlı ve yoğun temposunda bir yerlere yetişmek, bazı işleri bitirmek zorunda 

olan insanların yaşadıkları mekanın özelliklerini, sahip olduğu değerleri, yenilen 

yemeğin tadını, çevreyi sonuca ulaşmak için birer araç olarak görmektedir.  Yavaşlık 

felsefesinin yarattığı farkındalıkla yenilen yemeğin tadını almak ve belki bir dost 

sohbetiyle masayı donatmak gerekiyor.  

1999 yılında yavaşlık felsefesinin devamı olarak Greve, Orvieto, Bra ve 

Positano’nun belediye başkanları tarafından İtalyanca “Citta” (şehir) ve İngilizce 

“Slow” (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow hareketi başlatılmış ve Uluslararası 

Cittaslow Birliği kurulmuştur (Elovich, 2012). Bu kavramın ortaya çıkışı ve 

sakinşehirler birliğinin kurulmasında etkili nedenler, küreselleşmenin kentler 

üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlarla ilgilidir. Ekonomi temelli küreselleşme 

hareketlerinin mekânsal yansıması sonucu, Kiper (2004)’in de belirttiği gibi üreten 

kentler yerine tüketime odaklanmış kentler, özgünlüğü korunan kentler yerine tek tip 

kentler oluşmaktadır. Küreselleşmenin mekâna yansımasının göstergeleri olarak 

farklı coğrafyalardaki kent parçaları giderek birbirlerine benzemektedir. Benzer 

tasarımlarla, aynı teknoloji ve yapı malzemesi ile üretilen yapılar, dünya kentlerini 

birbirine benzeştirirken, yerel özgünlüklerin belirlediği kent kimliklerini de yok 

etmektedir. Böylesi bir kimliksizleşme süreci sonunda, tek tipleşme salt kent 

mekanında değil toplumsal yaşam biçiminde de gözlenmektedir. 

Dünyanın farklı ülkelerinde bulunan, turizm potansiyeli yüksek kentlerinde 

de yaşanan bu süreçler beraberinde farklı endişelerin ve kent yönetimi adına farklı 

yaklaşımların da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Örneğin, İtalya’da 1999 yılında 

kurulmuş olan Cittaslow (Sakinşehir) Birliği, küresel ekonomik standartlara bağımlı 

kalmadan, yerel kimliği ve tarihsel öğeleri korumayı amaçlayan, nüfusu 50000’den 
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az yerleşimlerin yerel yönetimlerinin katıldığı uluslararası bir organizasyondur. 

Kentsel yaşamdaki hızlı değişimle mücadeleyi hedefleyen birliğin bildirgesinde, 

“çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel kalite teknolojileri ve tesisleri, 

tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar, misafirperverlik, 

farkındalık ve eğitim için planlar, sosyal uyum ve ortaklıklar” olmak üzere yedi 

başlık altında yetmiş bir adet ölçüt bulunmaktadır (Çizelge 1.5). 

 

Çizelge 1.5. Sakinşehir ölçütleri (Cittaslow,2009; Köstem, 2014) 

1.
 Ç

ev
re

 P
ol

iti
ka

la
rı 

1.1. Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun 
belgelenmesi  

1.2. Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun 
belgelenmesi  

 1.3.Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması 
 1.4.Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması  
 1.5.Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi 
 1.6.Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin bulunması  
 1.7.Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu 
 1.8.Kamunun yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi 
 1.9.Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması 
 1.10.Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması  
 1.11.Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi 
 1.12.Biyoçeşitliliğin korunması 

 
2.

A
lty

ap
ı P

ol
iti

ka
la

rı 
 

2.1.Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları 
2.2.Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla kilometre üzerinden karşılaştırılması  
2.3.Metro ve otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet park yerleri 
2.4.Özel taşıt kullanımına alternatif olarak eko ulaşım planlanması  
2.5.Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması  
2.6.Aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimler  
2.7.Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik 
2.8.Kent merkezlerinde malların sürdürülebilir dağıtımı  
2.9.Şehir dışında çalışan şehir sakinlerinin oranı  
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Çizelge 1.5’in devamı 
3.

K
en

ts
el

 K
al

ite
 T

ek
no

lo
jil

er
i v

e 
Te

si
sl

er
i 

3.1.Kentin direnci için planlama  
3.2.Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu binalarının 

değerlerinin arttırılması için programlar  
3.3.Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların 

iyileştirilmesi ve/veya oluşturulması 
3.4.Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması  
3.5.Marjinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması  
3.6.Vatandaşlara ve turistlere yönelik interaktif hizmetlerin geliştirilmesinde bilgi 

ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması  
3.7.Sürdürülebilir mimari için hizmet masası oluşturulması  
3.8.Kentin internet ağına sahip olması  
3.9.Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması  
3.10.Tele çalışmanın geliştirilmesi  
3.11.Kişisel sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşviki  
3.12.Sosyal altyapıyı desteklemek 
3.13.Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın teşviki  
3.14.Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi  
3.15.Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması  
3.16.Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması – doğal/yerel alışveriş 

merkezlerinin yaratılması  
3.17.Yeşil alanlarda kullanılan beton miktarı  

4.
Ta

rım
sa

l, 
Tu

ris
tik

, E
sn

af
 v

e 
Sa

na
tk

âr
la

ra
 D

ai
r P
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4.1.Agroekolojinin geliştirilmesi  
4.2.El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması  
4.3.Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması  
4.4.Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini arttırarak kırsal bölgelerin 

değerini arttırmak  
4.5.Kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb) yerel, mümkünse 

organik ürünlerin kullanılması  
4.6.Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi ve 

mümkünse organik yerel ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesi  
4.7.Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin 

arttırılması  
4.8.Otel kapasitelerin arttırılması  
4.9.Tarımda GDO kullanımının yasaklanması 
4.10.Önceden tarım için kullanılmış alanların kullanımı hakkındaki imar planları 

için yeni fikirlerin varlığı 

 
5.

M
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af
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ve

rli
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 F
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ve

 E
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5.1.İyi karşılama  
5.2.Esnafın ve operatörlerin farkındalıklarını arttırmak  
5.3.Yavaş güzergâhların mevcut olması  
5.4.Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım sürecini sağlayacak 

aktif tekniklerin benimsenmesi 
5.5.Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanların Cittaslow temaları hakkında sürekli 

eğitim görmesi  
5.6.Sağlık eğitimleri  
5.7.Yöre halkına Cittaslow’un anlamı hakkında sistematik ve kalıcı eğitim vermek  
5.8.Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığı 
5.9.Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi  
5.10.Cittaslow logosunun internet sayfasında ve antetli kağıt üzerinde kullanımı  
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Çizelge 1.5’in devamı 
 

6.
So

sy
al

 U
yu

m
 

 
6.1.Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar 
6.2.Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması 
6.3.Engelli kişilerin entegrasyonu 
6.4.Çocuk bakımının desteklenmesi 
6.5.Genç neslin istihdam durumu 
6.6.Yoksulluk 
6.7.Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluşların mevcudiyeti 
6.8.Farklı kültürlerin entegrasyonu 
6.9.Politikaya katılım 
6.10.Belediyenin kamu konut yatırımı 

7.
O

rt
ak

lık
la

r 7.1.Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları için destek 
7.2.Doğal ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile 
desteklemek 
7.3.Eşleştirme projelerini desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin Cittaslow ve 
Slowfood felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak şekilde gelişmeleri için işbirliği 
yapmak. 

 

Uluslararası Cittaslow Ağı, küreselleşmenin şehirlerin dokusunu ve yaşam 

tarzını standartlaştırmasını, yerel kimlik ögelerini ortadan kaldırmasını engellemek 

için ortaya çıkmış bir kentler birliğidir. Tamamen yerel yönetimlerin gönüllü 

yaklaşımı ile gerçekleşen birliğe üyelik, önemli yükümlülükler de getirmektedir. 

Yerel kimlik ögelerini koruyarak hizmet sektöründe yer almak isteyen kentlerin 

katıldığı Cittaslow Birliği’nin temel üyelik şartlarından ilki nüfusun 50000’in altında 

olmasıdır. Doğal ve kültürel dokunun korunabilmesi, kültürel ve sosyal geleneklerin 

ve yaşam biçimlerinin yaşatılabilmesi olanakları da temel ölçütler arasındadır. 

Ayrıca Cittaslow Birliği tarafından üyelik ölçütlerinin tamamı da yayınlanmıştır ve 

başvuru yapan belediyelerin belirlenen ölçütlerin en az yarısından fazlasına uyum 

sağlaması gerekmektedir.  

İtalyanca kent anlamına gelen ‘citta’ ve İngilizce yavaş anlamına gelen ‘slow’ 

kelimelerinden oluşan Cittaslow terimi Türkçe’ de Sakinşehir olarak 

kullanılmaktadır. Cittaslow, 1999 yılında İtalya’nın dört küçük kentinin Francesco 

Guida (Bra), Stefano Cimicchi (Orvieto), Domenico Marrone (Positano) ve Greve in 

Chianti Belediye Başkanı Paulo Saturnuni’nin önderliğinde kurulmuş bir birliktir. 

Birliğe üye olmak isteyen kentlerin üye olabilmeleri için birliğin belirlediği ölçütler 

üzerinden değerlendirilmesi ve Cittaslow felsefesine uygunluğu denetlenmektedir. 

Birlik kurulduğu zaman 59 olan bu ölçütler 2013 yılında Uluslararası Bilim Komitesi 

tarafında yapılan bir çalışmayla güncellenmiş ve sayısı 71'e çıkarılmıştır.  
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Kurulduğu ilk yıllarda İtalyan kentleri arasında yaygınlaşan hareket, 2014 

yılında 30 ülkede 190 üye sayısına sahipken, 2015 yılında yapılan genel kurul 

sonrasında üye sayısı 30 ülkede 200’e ulaşmıştır (Çizelge 1.6) (Cittaslow 

International Network, 2015).  

 

Çizelge 1.6. Cittaslow Birliğine üye devletler ve kentleri (Cittaslow International 
Network, 2015).  

Almanya 12 İrlanda 1 
Amerika 3 İsviçre 1 

Avustralya 3 İtalya 77 

Avusturya 3 İzlanda 1 
Belçika 6 Japonya 1 

Büyük Britanya 5 Kanada 2 

Çin 3 Kolombiya 1 
Danimarka 2 KKTC 1 

Fransa 8 Macaristan 1 

Finlandiya 1 Norveç 4 
Güney Afrika 1 Polonya 20 

Güney Kore 11 Portekiz 6 

Hollanda 7 Tayvan 1 
İspanya 6 Türkiye  10 

İsveç 1 Yeni Zelanda 1 
TOPLAM 30 ülke  200 şehir 

  

Türkiye’de bu hareket Seferihisar’ın 28 Kasım 2009 tarihinde sakinşehir 

olmasıyla resmi olarak başlamıştır. Özellikle küçük turizm beldelerinde bu hareketin 

yaygınlaşması için yapılan çalışmalar sonucunda 24 Haziran 2011 tarihinde 

Polonya’da düzenlenen Cittaslow Uluslararası Kongresi’nde Akyaka (Muğla), 

Yenipazar (Aydın), Gökçeada (Çanakkale) ve Taraklı (Sakarya) kentleri sakinşehir 

olarak ilan edilmiş; ardından Perşembe (Ordu), Vize (Kırklareli), Yalvaç (Isparta) ve 

Halfeti ilçelerinin de sakinşehir olmasıyla birlikte dokuza yükselen üye sayısıyla 

ülkemizde “Cittaslow Ulusal Ağı” kurulmuştur1. 2015 yılında yapılan genel kurul 

sonrası ülkemizden Şavşat’ın da eklenmesiyle Türkiye’deki üye sayısı 10’a 

                                                           
1 Cittaslow birliği tüzüğü gereği, bir ülkeden ilk kabul edilen üye kent, aynı ülkeden birliğe üye olmak isteyen diğer kentlerin 
başvurularını değerlendirme ve merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliği’ne iletme yetkisine sahiptir. 



1.GİRİŞ                                                                   Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN 

39 

yükselmiştir (Çizelge 1.7). Giresun (Tire)’nin de birliğe üyelik süreci devam 

ettirmektedir. 

 

Çizelge 1.7. Türkiye’de Cittaslow Birliğine üye devletler ve kentleri (Cittaslow 
Türkiye, 2015). 

 
Türkiye’nin Sakinşehirleri Birliğe Katılma Yılı 

   1 Seferihisar, İzmir  2009 
2 Akyaka, Muğla  2011 

3 Yenipazar, Aydın  2011 

4 Gökçeada, Çanakkale  2011 
5 Taraklı, Sakarya   2011 

6 Yalvaç, Isparta  2012 

7 Vize, Kırklareli  2012 
8 Perşembe, Ordu  2012 

9 Halfeti, Şanlıurfa  2013 

10 Şavşat, Artvin 2015 

 

Farklı kıtalar ve medeniyetler arasında bir köprü niteliği taşıyan ülkemizde 

doğal, kültürel ve tarihi zenginliğin kısmen korunduğu, ancak bununla beraber 

özellikle turizmin baskısı altında olan çok sayıda küçük yerleşim biriminin olduğu 

göz önüne alınırsa, son on yıldır tartışılmaya başlanan bu yerel kalkınma modelinin, 

ülkemiz açısından değerlendirilmesi gereken bir yaklaşım olduğu söylenebilir. 

Nitekim mevcut sakinşehirlerden başka belediyeler de adaylık için başvuru dosyası 

hazırlıklarına devam etmektedir (Soyer, 2011). Alaçatı (İzmir), Kemah (Erzincan), 

Develi (Kayseri), Göynük (Bolu), olmak üzere bazı küçük yerleşim birimlerinin 

yerel yönetimleri ve kent konseyleri de bu yönde hazırlıklara başlamış ve Seferihisar 

Belediyesi’ne konuyla ve süreçle ilgili bilgi edinmek amacıyla başvurmuştur 

(Karabulut, 2010). Sonuç olarak, Seferihisar sakinşehir olma sürecinde ve sonrasında 

yaşadığı deneyimler ve uygulamalarla diğer küçük yerleşim birimleri için bir örnek 

kent durumundadır.  
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

Çalışma konusunu oluşturan sakinşehir kavramı yaklaşık onbeş yıllık bir 

geçmişe sahiptir. Konuyla ilgili literatürün oldukça kısıtlı olduğu, çoğunluğunun da 

genellikle yerel yönetimler tarafından yapılan organizasyonlar ve hazırlanan tanıtım 

dokümanlarıyla sınırlı kaldığı söylenebilir. Son yıllarda bu kavramı “yerel ve 

sürdürülebilir kalkınma”, “kent planlama” gibi konularla ilişkilendiren, daha çok 

kuramsal çerçevede yürütülmüş çalışmalara da rastlanmaktadır (Miele, 2008; Pink, 

2008; Mayer ve Knox, 2006; Parkins ve Craig, 2006). 

Bu çalışma kapsamında, “sakinşehir” kavramı ile ilgili temel kaynak 

niteliğinde olan çalışmalar, araştırma alanının niteliklerine bağlı olarak turizm ve 

etkileriyle ilgili çalışmalardan derlenen literatür özetleri aşağıda verilmiştir. 

Cullen (1961), sakinşehir gibi alternatif kent yönetim yaklaşımlarının 

oluşmasını sağlayan “sürdürülebilir kent olgusu”nu ilk ele alan çalışmalardan biridir. 

Townscape isimli kitap Architectural Review dergisinde yayınlanan makalelerden 

geliştirilerek oluşturulmuştur. Kitapta en temel hatlarıyla kentsel peyzaj (townscape) 

kavramı, kentsel çevre dokusunun alt bileşenleri olan binalar, sokaklar ve mekanların 

bir arada görsel uyumu olarak tanımlanmaktadır.  

Yazar, çalışmasında öznel dünyanın yapısının görselleştirilerek, insanın 

algıladığı çevre olgusuna vurgu yapmayı amaçlamıştır. Mimarların, plancıların ve 

kentlerin nasıl gözükmesi gerektiği ile ilgilenen diğer ilgili uzmanlara ulaşarak 

kentsel yaşamın sürdürülebilirliği adına neler yapılabileceği konusunda farkındalık 

kazanmalarını önermiştir. 

Çalışmada, öncelikle kırsal ve kentsel peyzaj kavramlarını karşılaştırarak 

bireyler ve yaşamlarındaki etkilerini gerekçeleri ile değerlendirmiştir. Kentlerin 

planlarına kendi çizimlerini ekleyerek çalışmasında üç boyut etkisini vurgulamıştır. 

Ardından, farklı mimari terimleri ele almış, biçimlerin ve şekillerin algısını daha iyi 

verebilmek için de çizdiği eskizleri kullanmıştır. 

Kaya (1997), çalışmasında Türkiye için vazgeçilmez bir hedef niteliği taşıyan 

turizm faaliyetlerinin sürekliliğini sağlama gayretinin yanında turizmi besleyen doğal 

ve kültürel unsurların korunması ve geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. 
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Çalışmada sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları üzerinde 

durulmuş, öncelikle sürdürülebilir turizm kalkınması konusunda literatür 

araştırmasına yer verilmiştir. Bu çerçevede mevcut turistik değerler sınıflandırılmış 

ve turizmin olumsuz etkilerinin sonuçları ortaya konulmuştur. Doğal çevreye, sosyo-

kültürel yapıya, ekonomiye ve alanın taşıma kapasitesine etkileri incelenen 

sürdürülebilir turizm kavramı, ayrıca ekolojik turizm ve alternatif turizm faaliyetleri 

ile de karşılaştırılmıştır. Çalışmada ayrıca, sürdürülebilir turizm kalkınması ile ilgili 

yurtdışında yapılan çalışmalara da yer verilerek, Türkiye’deki turizmle ilgili 

kalkınma planları ve turizmin boyutları detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

Gökçe ve Ark. (2005) kent ve kent çevresi tarımının dünya üzerinde kabul 

edilebilir bir geçmişi olduğuna dikkat çekerek gelecekte de tarımın kent çevresinde 

yoğunlaşacağını ve bu değişimin toplumların sosyo-kültürel yapısını etkileyerek köy 

hayatının bileşenlerini oluşturan faaliyetlerin kent yaşamına entegre edileceğini 

savunmaktadır. Kent tarımı ile kırsal tarımının farkının ortaya konulduğu çalışmada, 

araştırmalar tarım ekonomisi ve şehir ve bölge planlama olarak iki grup tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Tarım ekonomisi grubunun çalışmaları, İzmir genelinde tarımsal 

üretimde bulunmayan kentlilerin, kentte tarım yapılmasını yeterince benimsemiş 

olmadıklarını ortaya koymuştur. Şehir ve bölge planlama grubunun çalışmaları 

sonucunda ise kent ve kent çevresi tarımının sürdürülebilir kentsel gelişim için 

önemli katkıları olduğuna dikkat çekilmiş ve Türkiye’deki yasal sürece 

entegrasyonunun kolaylıkla gerçekleştirilebileceği belirtilen sürecin tarım 

topraklarının amaç dışı kullanımını da engelleyebileceği öngörülmüştür.  

Pırnar (2005), İzmir ili için turizmin önemini ve kentin ekonomisine katkısını 

incelediği çalışmasında öncelikle İzmir’in turizm verilerini araştırmıştır. Daha çok 

literatür çalışmalarına dayanan bu veriler ışığında ortaya konan ilin turizm arzının 

kuvvetli ve zayıf yönlerinin analizi yapılarak bu arzın gelişmesine ilişkin öneriler 

geliştirilmiştir. İzmir’deki turizmin canlanmasını sağlayacak olan turizm çeşitlerinin 

arttırılmasına ve bu amaçla kongre, termal, sağlık, av, yatçılık, spor ve gençlik 

turizmine ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. 

Sertkaya (2005), çalışmasını Ege Denizi’ne kıyısı olan ve özellikle iç turizme 

hizmet eden Dikili ve çevresinin turizm potansiyelinin ortaya konulmasını ve bu 
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potansiyelden maksimum oranda yararlanılmasını sağlamak amacıyla 

gerçekleştirmiştir. Çalışma alanına ait doğal, tarihi ve kültürel özelliklerin 

incelendiği çalışmada bölgedeki turizm potansiyeli de araştırılmıştır. Çalışmanın 

sonucunda, doğal güzellikleri ve uygun iklim koşullarıyla Dikili ve çevresinin turizm 

potansiyelinin çok daha fazla talebe cevap verebilecek kapasitede olduğunu, ancak 

bölgenin gelişimine olanak sağlayabilecek turizm faaliyetlerine uygun politikalar ve 

projeler sonucunda ulaşılabileceğine dikkat çekilmiştir.    

Aktakas (2006), “Bölgesel/Yerel Kalkınma, Bölgesel Gelişme için Bir 

Model” konulu çalışmasında bölgesel/yerel kalkınmada Avrupa Birliği ve OECD 

ülkelerini inceledikten sonra konu ile ilgili olarak Türkiye’de ele alınacak 

bölgesel/yerel bir gelişme önerisi sunulmuştur. Geliştirilen modelin örnek 

uygulaması için Çukurova Bölgesi ve merkez kenti Adana değerlendirilmiştir. Bu 

çerçevede Adana’nın mevcut durumu, sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm 

önerileri üzerinde durulmuştur. 

Çalışmada bölgesel/yerel kalkınma konusu içerdiği pek çok kavramla birlikte 

ele alınıp, mevcut gelişme farklılıklarının, dengesizliklerin nedenleri irdelenmiş, 

bölgeselden yerele/yerelden bölgesele uzanan gelişme süreci, konuya ilişkin eski ve 

yeni yaklaşımlar incelenerek, ulus devletin bölgeselleşme ve yerelleşme sürecindeki 

konumu sorgulanmıştır. Çalışmada ayrıca, yeni yönetim anlayışı olarak ifade edilen 

“yönetişim” kavramı üzerinde durulmuştur. Söz konusu kavram, devlet merkezli 

yönetim yerine toplum merkezli ve yetki açısından “yapabilir kılma” stratejisini ele 

almaktadır. Ülkemizdeki bölgesel gelişmeye örnek teşkil etmesi bakımından 

Çukurova Bölgesi ve bölgenin merkezi konumundaki Adana kenti için gelişme 

stratejisine dair öneriler sunulmaya çalışılmıştır.  

Bu çerçevede, bölge ve ilin potansiyelleri ortaya koyulmuş, gelişime açık 

yönleri ele alınmış, kentsel ve bölgesel kalkınma adına neler yapılabileceğine dair 

önerilere yer verilmiştir. 

Çelik (2006), “Türkiye’de Kırsal Planlama Politikalarının Geliştirilmesi” adlı 

araştırmasında kırsal alanda kalkınmanın sağlanması için kırsal planlamanın önemi 

vurgulanarak, kırsal planlamanın oluşum süreci tanımlanmış, kırsal planlama strateji 

ve politikaları oluşturularak sonuç aşamasında Türkiye için bir kırsal planlama 
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modeli önerilmiştir. Belirtilen amaca uygun olarak, Türkiye’deki geçmiş ve 

mevcuttaki ulusal ve yerel ölçeklerdeki kırsal kalkınma politika ve uygulamaları 

incelenmiştir. Buna ek olarak, kırsal kalkınma alanında ortaya çıkan yeni yaklaşımlar 

kapsamında BM, OECD ve AB’nin kırsal kalkınma yaklaşım ve politikaları 

araştırılmıştır. SWOT Analiz sonuçları baz alınarak, kırsal alanda yaşanan sorunların 

çözümüne yönelik, bütüncül, kırsal üretim ve yönetim açısından eşgüdümün 

sağlandığı, ülke kaynaklarının tasarruflu kullanımını amaçlayan bir kırsal planlama 

model önerisinde bulunulmuştur. 

Çalışma kapsamında, planlama sürecinde yaşanan değişimler ile 1960 yılı 

sonrası uygulanan kırsal kalkınma çalışmaları ve kırsal alanda yaşanan sorunlar 

incelenerek değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu değerlendirmelere dayalı olarak 

da, kırsal planlamanın ülkemiz planlama süreci içindeki esaslarının tanımlanması ve 

kırsal planlama modelinin oluşturulması amaçlanmıştır. 

Sonuç aşamasında ise, kırsal planlama strateji ve politikaları belirlenmiş, 

Türkiye için sakinşehir statüsünün temel ölçütlerini kısmen içeren bir kırsal planlama 

model önerisi geliştirilmiştir. 

Mayer ve Knox (2006), sakinşehirleri dünyanın sürdürülebilir yerel 

yerleşimleri olarak niteledikleri çalışmalarında alternatif kentsel gelişme strateji ve 

uygulamalarını araştırmışlardır. Bu çalışmada ‘”Slow Food” olgusundan hareketle 

“sakinşehir” kavramının ortaya çıkışına değinilmiştir. Çalışmada hızlı nüfus azalması 

gözlenen iki Alman şehri, Hersbruck ve Waldkirch’ in sakinşehir seçilmesiyle 

birlikte kentlerde gözlenen gelişmeler irdelenmiştir. Özellikle çevresel korumaya 

yönelik programlar, yerel ürünlere duyulan ilgi ve yerel iş dünyasındaki gelişmeler 

açısından karşılaştırılmıştır. Bu iki uygulamadan yola çıkılarak kurumsal gelişme 

modelleri ve alternatif kentsel kalkınma stratejileri önerilmiştir. 

Parkins ve Craig (2006), “Sakin Yaşam” adlı kitaplarında İtalya’da doğan 

“Slow Food” kavramının sadece geleneksel yemekler ve sürdürülebilir tarımın 

korunmasını amaçlamadığını, aynı zamanda hayatın her anında genel olarak daha 

sakin yaşamanın ve hayatın her anından zevk almanın mümkün olduğu anlatan bir 

yaklaşım olarak ele almışlardır. Daha özet bir ifadeyle çalışmalarında, “sakin yaşam” 

ve “sakinşehir” kavramlarını kuramsal olarak ilişkilendirmiş ve “sakin yaşam”ın 
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küreselleşme sürecine karmaşık bir yanıt olduğunu savunmuşlardır. Ayrıca, bu 

yaklaşımın çağdaş kültür ve siyaset hayatının yeni bir vurgusu olarak küresel ve 

yerel bağlar kurulmasına yardımcı olacağı ifade edilmektedir.  

Baykan (2007), turizmin sadece gelir getiren bir faaliyet değil, kültürel ve 

sosyal etkileri olan gelenek ve görenekleri, bireysel davranışları, ahlaki değerleri ve 

toplumsal tutumları da etkileyen önemli bir faktör olduğuna dikkat çekmiştir. 

Çalışma kapsamında uygulama alanı olan Ürgüp yöresinde anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler geliştirilmiş ve 

turizmin yöre halkı üzerindeki etkileri sınıflandırılarak açıklanmıştır. Çalışmanın 

sonucunda turizm faaliyetlerinin bu tür çalışmaların ışığında gerçekleştirilmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. 

Cengiz ve Kırkbir (2007), ülkemizin önemli bir tatil merkezi olan Bodrum’da 

yürüttükleri çalışmalarında, turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilerini 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Yerel halkın turizme olan desteğini gösteren yapısal bir 

model geliştirerek bunu alansal uygulamalarla test etmişlerdir. Bunun için öncelikle 

hipotezler geliştirilmiş ve bölge halkına anketler uygulanmıştır. Yapısal eşitlik 

modelinin kullanıldığı çalışmada model orta derecede uyum sağlamış ve ileri sürülen 

tüm hipotezler kabul edilmiştir.  

Çalışmanın sonucunda, turizmin toplum üzerinde farklı derecelerde etkisinin 

olduğu ve bu etkilerin yerel halkın turizme bakışını şekillendirdiğine dikkat 

çekilmiştir.  

Pink (2007), çalışmasında öncelikle sakinşehir kavramı içerisinde yer alan 

“sakin yaşam”ın algısal öğelerini ve “Slow Food” hareketinin gelişimiyle birlikte 

aralarındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Daha sonra 2004 yılında İngiltere’nin ikinci 

sakinşehri seçilen Alysham’daki gelişmeler incelenmiştir.  Kentte uygulanan plan ve 

projeleri dikkate alarak, “sakinşehir” politika ve aktivitelerine katılan bireylerin 

uygulamalarının nasıl yaratıcı ve üretken hale geldiğini incelemiştir.  

Miele (2008), sakinşehir olgusunun ortaya çıkma sürecini detaylı bir şekilde 

anlattığı çalışmasında bu yaklaşımın akıcı bir organizasyon olarak ortaya çıkış ve bu 

harekete katılan tüm şehirlerde “sakinlik’’ olgusunun yayılış süreci anlatılmıştır. 

Bunun yanında “sakinlik nedir?” ve buradan hareketle “sakin olan ne?” sorularına 
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cevap aranmıştır. Ayrıca çalışmada, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sakinşehir 

olgusuna sağlayacağı katkılar tartışılmıştır. Bunun yanında, sakinliğin yayılmasını 

sağlayabilecek teknolojilerin kullanılması gerektiği savunularak her sakinşehrin 

kendi tarzını yarattığı da belirtilmiştir ve bu kavramın ilk olarak doğduğu Orvieto ve 

San Vincenzo şehirlerindeki farklılıklar incelenmiştir.    

Pink (2008), çalışmasında sürdürülebilirlik konusunu “sakinşehir” örneğinde 

incelemiştir. Çalışma kapsamında gürültü ve diğer çevresel kirlilikler, özgün mimari 

ve bitkilendirmenin de içinde yer aldığı konular, “Slow Food” ve “Sakinşehir” 

ölçütleriyle ilişkilendirilmiş ve bu konuların nasıl değerlendirileceği sorgulamıştır. 

Bu kapsamda, Yerel Gündem 21, Avrupa Birliği LEADER+Programı ve Güney 

Norfolk Sürdürülebilir Toplum Stratejisi Eylem Programını “sakinşehir” ölçütlerini 

ilişkilendirmiş ve bu olguyu, sürdürülebilir kentsel gelişme için bir model olarak 

tanımlamıştır. Ayrıca, “sakinşehir” olgusunun politikaları, projeleri ve aktiviteleri ile 

birlikte sürdürülebilir yerel ekonomi için yeterli olmadığını, fakat sosyal deneyimler 

ve geleneksel uygulamaları açısından kişilerin öz kimliklerine olan sağduyularını 

harekete geçirdiğine dikkat çekmiştir. 

Efe (2009) yaptığı çalışmada, Türkiye genelinde planlama bölgelerini 

oluşturmak amacıyla toprak faktörünü ön planda tutarak ekolojik, ekonomik ve 

sosyolojik verileri bir arada kullanmıştır. Çalışmada bölgeleme yapmanın doğal 

ortam ve buna bağlı olan ekonomik etkinlikler ve etkinlikleri yürütenlerin 

saptanması, bölge sorunlarının ekolojik, sosyolojik ve ekonomik kaynaklı olma 

durumlarının ortaya çıkarılması, kullanma bilincini doğanın taşıma kapasitesine göre 

geliştirilmesi ve yatırımların bölge potansiyeline göre gerçekleştirilmesi açısından 

çok önemli olduğu vurgulanmaktadır.  

Türkiye’de hazırlanan kalkınma planlarının amacına ulaşması için 

potansiyelleri ve sorunları tanımlanmış bölgeler oluşturulmasının gerekliliğine vurgu 

yapan çalışmada bölge sınırlarının belirlendiği haritalar üretilmiştir. Bu kapsamda 

çalışma hem ekolojik sorunların oluşmaması hem de sosyo-ekonomik ilişkilerin 

korunması ve güçlendirilmesi için bölge sınırları saptamıştır. 

Knox ve Mayer (2009), çalışmalarında öncelikle sakinşehir kavramı için 

küçük yerleşimlerin ele alınma nedenlerini sıralayarak, küreselleşme ile küçük 
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yerleşimlerin gelişimlerini kıyaslamış ve yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik olgusunu 

ön planda tutmuşlardır. Büyük kentlerin gelişmişlik düzeyini arttırma çabalarının 

yanında birçok küçük yerleşimin, sahip olduğu değerlerin farkına varmasını 

sağlamayı amaçlayan çalışma sakinşehir hareketine oldukça geniş bir çerçeveden 

bakmaktadır.  

Çevresel sürdürülebilirliğin temelinin küçük şehirlerde olduğunu vurgulayan 

çalışmada, sahip olunan değerleri ve bu değerlerden yararlanma alternatifleri de 

sunulmuştur. Özellikle büyük kentlerin tercih edilme nedeni olan bireyin ekonomik 

gelir artış talebinin temelde küçük yerleşimlerde de sağlanabileceği, bu gibi 

yerleşimlerde yerel halkın zaten sahip olduğu değerleri farkına vararak bunu 

sunmalarının ekonomik gelirin temelini oluşturacağı belirtilmiş ve bu yönde 

alternatifler ilgili başlıklar altında incelenmiştir. Küçük yerleşimlerin gelişiminin 

ancak halkın sakinşehir hareketine katılımıyla gerçekleşebileceğinin belirtildiği 

çalışmada en temel nokta olarak, her yerleşimin özgün değerinin ön plana çıkarılması 

gerekliliği belirtilmiştir. 

Ulusan (2009), alternatif turizm çeşitlerini Konya örneğinde incelediği 

çalışmasında öncelikle kuramsal incelemelere yer vererek alternatif turizm kavramı 

ve Konya’nın sahip olduğu potansiyeli değerlendirmiştir. Kullanılan yöntem 

çerçevesinde ilk olarak yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra turizm işletmesi 

yöneticilerine de uygulanan anket sonuçları analiz edilmiş ve raporlanmıştır. 

Ardından, Konya ilindeki alternatif turizm faaliyetleri için SWOT analizi yapılmış, 

yerli-yabancı turistlere ve turizm işletmecilerine yönelik mevcut turizm 

potansiyelinin tespiti, alternatif turizm olanaklarının saptanması ve geliştirilmesine 

yönelik bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. 

Waring (2009), çalışmasında İtalya’nın Greve in Chianti şehrini incelemiştir. 

Çalışmada sakinşehir kavramı,“toplumların giderek daha da tempolu bir hal alan 

günlük yaşam tarzlarının kendilerini olumsuz yönde etkilememesi için mücadele 

etmede en etkili yollarından biri” olarak tanımlanmış, bu hareketin ortaya çıkış 

nedenleri, tarihi süreci ve “yavaş yemek” hareketiyle benzerlikleri üzerinde 

durulmuştur. Bu yavaşlık akımının bir parçası olmanın, bireyin kendisine ve 

çevresindekilere kazandırdıkları irdelenmiştir.  
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Göymen (2010), çalışmasında artan dünya nüfusunun yarısından fazlasının 

kentsel alanlarda yaşıyor olmasının son yıllarda kent yönetimlerini daha zorlu ve 

karmaşık hale getirdiğini vurgulamıştır. Bunun sonucunda da klasik yönetim 

politikalarının bu karmaşık yönetim olgusunu çözecek yeterliliğe sahip olmaktan 

çıkarak yeni yönetim stratejileri arayışının doğmasına neden olduğunu ifade etmiştir.  

Çalışmada, özellikle Türkiye’deki yerel yönetim stratejilerinin gelişim ve değişimini 

ele alınarak, konu çeşitli örneklendirmelerle daha anlaşılabilir bir çerçevede 

sunulmuştur. Bu kapsamda, çalışmanın temeline çevre faktörü yerleştirilerek, 

Türkiye’deki turizm türlerinin ve yörelerinin çeşitlendirilmesi için gerçekleştirilmiş 

projeleri öncelikli olarak incelemiştir. 

Keskin (2010), “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış Olarak 

Yavaş Şehirler (Cittaslow) Seferihisar Örneği” konulu araştırmasında ilgili 

literatürün taranması yoluyla yavaş şehirleri ortaya çıkaran nedenler saptanmış ve 

yavaş şehir olmak isteyen şehirlerin yerine getirmek zorunda olduğu ölçütler ortaya 

konulmuştur. Ayrıca Cittaslow hareketinin tarihsel süreci ve dünya çapında yayılma 

durumu örneklerle incelenmiştir. Elde edilen veriler ve bilgiler ışığında, Cittaslow 

ölçütlerinin sürdürülebilir kent bağlamında şehirleri fiziksel ve sosyo-kültürel olarak 

nasıl etkilediğini belirleyebilmek için Seferihisar incelenmiştir. Bu bağlamda 

sakinşehrin sürdürülebilir bir kent modeli olarak ortaya konulup konulamayacağı 

tartışılmıştır. 

Çalışmanın ana hipotezine göre yavaş şehirler (cittaslow), küreselleşmenin 

şehirlerin dokusunu, yaşam tarzını standartlaştırmasının ve yerel özelliklerini ortadan 

kaldırmasının önüne geçmek, çevreye duyarlı ve turizm merkezli yerel kalkınmayı 

gerçekleştirmek için, yaşam kalitesini esas alan, nüfusu belirli bir sınıra ulaşmamış 

kentler için geliştirilmiş alternatif bir sürdürülebilir kent modelidir. 

Ergüven (2011), sakinşehir kavramının ortaya çıkış sürecini ‘‘Slow Food’’ 

akımına dayandırarak incelediği çalışmasında, sakinşehir olma yolundaki kentlerin 

nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve bu hareketin şehre kazandırabileceği değerleri 

irdelemiştir. Türkiye’de sakinşehir hareketine bakış açısına da değinilen çalışmada 

henüz üyelik aşamasında olan Vize’nin olması durumunda ortaya çıkacak kazanımlar 

kısaca anlatılmıştır. Vize’nin farklı alanlarda sağlamakla yükümlü olduğu kritelerin 
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şehre yapacağı olumlu katkılarının yanında sakinşehir olmanın yaratacağı 

olumsuzluklara yer verilmiştir. Çalışmada halkın sakinşehir kavramını ciddiye 

almayabileceği, şehrin dışarıdan yavaş olarak algılanması veya elit olarak tanımlanıp 

şehre uzaklaşılmanın yaşanabileceği endişelerinden de söz edilmiştir. Diğer bir 

problem de şehrin sakinşehir üyeliğine kabul edilmesiyle birlikte artacak taleplerin 

karşılanamayacağı endişeleridir. Vize’nin bu olumsuzluklardan etkilenmesinin olası 

olduğu belirtilerek bireylerin iş yerlerine yakın yaşam kaliteleri yüksek yerlerde 

yaşama isteğine paralel olarak Vize’nin de Batı Avrupa’da gözlendiği gibi fazla 

şehirleşerek İstanbul’da yaşayanlar için yeni bir “yaşam kenti”ne dönüşebileceği 

belirtilmiştir. 

Sezgin ve Ünüvar (2011), çalışmalarında öncelikle sürdürülebilirlik 

kavramını ele almış, şehir planlaması temelinde, “yavaşlık kavramı”nı incelemiştir. 

Sürdürülebilir kent tasarım stratejileri ortaya konarken küçük kentlerin 

sürdürülebilirliği konusuna yavaş şehir ekseninde tanımlamalar yapılmıştır. Her 

şehrin kendine özgü bir imajının bulunması ve şehrin pazarlanması için bu değerin 

olması gerektiği üzerinde durulan çalışmada marka kent olma yolunda kentlerin 

yolunun sakinşehir kavramıyla kesişmesi anlatılmıştır. Kent yaşamına yavaşlık 

felsefesini nasıl yerleştirileceği, yavaşlık ve hızlılık arasındaki farkı göstermeye 

çalışan çalışmada yavaş şehrin yanında yavaş yemek ve yavaş turizm akımları da 

irdelenmiştir. Çalışmada yavaş şehir kavramının ortaya çıkışından başlayarak yavaş 

şehir olma ve bu özelliğin devamlılığını sağlamak için, şehrin sahip olması gereken 

ölçütlerin yanında bu kavramın felsefesi ve geliştirilebilecek stratejiler ortaya 

konulmuştur.    

Robinson ve Ark., (2011), turizm çeşitlerini inceledikleri çalışmalarında 

“Yavaş Yemek, Sakinşehir ve Sakin Turizm” konularının da incelendiği bir bölüm 

hazırlamışlardır. Sakinlik kavramından yola çıkarak gelişen bu olguları İngiltere’nin 

ilk sakin şehri olan Ludlow şehri örneğinden de yararlanarak sakin turizm kavramını 

tüm yönleriyle incelemişlerdir. Çalışmada, sakin turizmin nasıl yapılabileceği 

tartışılırken, sakin bir gezi ve sakin bir turistin nitelikleri de belirtilmiştir. Yavaşlık 

felsefesi çerçevesinde turizmin de yavaşlık hareketine dâhil olmasının nedeninin 
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turizmde de sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi olduğu vurgulanmıştır. Bu amaçla 

sakin turizmin nitelikleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.  

Yılmaz (2011), çalışmasında sürdürülebilir kalkınma açısından ülkemizin 

yıllar itibariyle gelişimi ortaya konularak sürdürülebilir kalkınmanın izlenmesi ve 

değerlendirilmesine yardımcı olacak, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları içeren 

gösterge seti ve endeksten oluşan sistem önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu 

çerçevede, çalışmada sürdürülebilir kalkınma kavramının ulusal ve uluslararası 

alanda gelişimi araştırılmış, sürdürülebilir kalkınmanın izlenmesi ve 

değerlendirilmesine yönelik yapılan gösterge ve endeks belirleme çalışmaları 

incelenmiş, bu deneyimlerden yararlanılarak ülkemiz için kullanılabilecek gösterge 

seti ve endeks önerileri oluşturulmuştur.  

Çalışmada sürdürülebilir kalkınma için üç farklı endeks önerisi 

geliştirilmiştir. Bunlardan birincisi, çeşitli uluslararası çalışmalarda kullanılan 

yöntemlerden yararlanılarak çalışma kapsamında geliştirilmiş, ikincisi Temel 

Bileşenler Analizi (TBA) tekniği temelli faktör analizi yöntemi kullanılarak elde 

edilmiş, üçüncüsü ise yine faktör analizi yöntemiyle üretilen alt endekslerin 

toplulaştırılmasıyla oluşturulmuştur. Üretilen 3 farklı endekste Türkiye’nin 1990-

2008 yıları arasında sürdürülebilir kalkınma alanında sürekli bir gelişme gösterdiği 

ortaya konulmuştur. 

Çalışmanın son bölümünde, elde edilen bulgular ışığında sürdürülebilir 

kalkınmanın izlenmesine yönelik politika önerileri geliştirilmiştir. 

Elovich (2012), çalışmasında sakinşehir olgusu geleneksel kentsel gelişmeye 

alternatif olarak ele alınmıştır. Düzensiz kentleşme ve tüketim toplumuna karşı duran 

sakinşehirlerin diğer kentlerden ayırt edici özellikleri ve bu hareketin tarihsel süreci 

üzerinde duran bu çalışmada, San Luis Obispo kenti ele alınarak sakinşehir 

ölçütlerine uygunluğu analiz edilmiştir. 

Çalışmanın ilk aşamasında, kültürel sürdürülebilirlik, yerel ekonomi gibi 

temel kavramlar ve temelde bu kavramlarla bağlantılı olarak slow food ve sakinşehir 

hareketi ele alınmış ve bu hareketin ortaya çıkış süreciyle ilgili detaylı bir inceleme 

yapılmıştır. Daha sonraki bölümlerde Amerika’daki ve Dünyadaki, aralarında 

Seferihisar’ın da olduğu birliğe üye kentlere yer verilmiştir. 
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Çalışmanın sonucunda, bulgular sakinşehir ölçütleri, çevresel hedefler, 

altyapı hedefleri, kent dokusu, yerel üretim, toplumsal hedefler ve sakinşehir 

farkındalık hedefleri olarak belirlenmiş olup örnek kent San Luis Obispo’nun 

sakinşehir ölçütlerine uyumluluğu belirtilen hedefler kapsamında ele alınmıştır. 

Göçkan (2012), çalışmasında yavaş şehir kavramına ek olarak Seferihisar’ın 

doğal ve kültürel yapıları da incelenmiş olup bu çerçevede ilgili literatür taranmıştır. 

Yavaş şehirleri ortaya çıkaran nedenler ve ilkeler üzerinde durulmuş ve yerinde 

yapılan gözlem ve incelemelerle konu hakkında uygulamalı olarak da veriler elde 

edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerle sakinşehir ölçütlerinin doğal ve kültürel 

yapılarla birleşik olarak olumlu ya da olumsuz etkileşimi de ortaya konulmuştur. 

Türkiye’de yavaş şehir kavramının incelendiği bölümde, üyeliği kabul 

edilmiş ve bugün artık ülkemiz için yavaş şehir başkenti sayılan Seferihisar ile ilgili 

bilgiler ve doğal ve kültürel yapıları üzerine analizler yapılmıştır.  

Son bölümde de genel bir değerlendirme yapılarak yavaş şehir hareketinin, 

tüm dünyada büyük bir hızla yayılmakta olduğu ifade edilmiştir. Bu hareketin gerek 

dünyada gerekse ülkemizde nitelikli yaşam ve sürdürülebilir çevreye ulaşmak için 

faydalı bir araç olduğunu, bu aracın geliştikçe daha çok kente ve insana ulaşıp 

olumlu değişime katkıda bulunacağı ifade edilmiştir. 

Gündüz (2012), doktora çalışmasında, Türkiye’nin Uluslararası Sakinşehirler 

Birliği’ne üye ilk kenti Seferihisar’ın üyeliğinin ardından kentin gelişimine yönelik 

gerçekleşen uygulamaları kültürel, siyasal ve iktisadi boyutta değerlendirmektedir.  

Çalışmada öncelikle sakin hareket felsefesinin 1989 yılında ‘‘Slow Food’’ ile 

ortaya çıkışı ve etkileri ele alınmakta, sonrasında ise, 1999 yılında ‘‘Yeni şehir-

yönetişim mekanizması’’ olarak tanımlanan sakinşehir hareketinin başlaması ile bu 

felsefenin kapsamını ve etkinliğini arttırmıştır. Çalışmada örnek kent olarak 

Seferihisar seçilmiş olup, kent kültürel, politik ve ekonomik yönden 

değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda Türkiye’deki yeni sakinşehirlerin Yerel 

Yönetim Reformları algısının gelişmesinde önemli bir katkısı olduğu vurgulanmıştır. 

Öztürk  (2012), yüksek lisans tezinde sakinşehir kavramının ortaya çıkış 

sürecini küresel dünyanın çözüm arayışlarından biri olan “Yavaş hareketi” nin ilk 

olarak 1989 yılında slow food ile ortaya çıkışından itibaren değerlendirmiştir.  
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Çalışmada örnek olarak Seferihisar ilçesi ele alınmış ve sakinşehir olmanın 

kentsel planlama politikalarına dair gereklilikleri kentin geçmiş, güncel ve ileriye 

dönük çevre, altyapı ve kentsel kalite çalışmaları karşılaştırmalı olarak analiz 

edilerek değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda kent yerel yönetiminin görev ve sorumlulukları ve 

sakinşehir çerçevesi kapsamında karar alma, plan ve politika uygulama 

süreçlerindeki olası fırsat ve engelleri belirleyerek sakinşehir kimliğini korumasını 

hedefleyen bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Semmens ve Freeman (2012), Sürdürülebilir yerel kalkınma modeli olarak 

Cittaslow yaklaşımının Yeni Zelanda örneğinde incelendiği çalışmada, öncelikle 

Cittaslow ağının küçük yerleşimlerdeki sürdürülebilir kalkınma süreçlerine katkıları 

incelemiştir. Bu amaçla, Yeni Zelanda’nın 3 küçük kasabası olan Matakana, Raglan 

ve Morrinsville örnek çalışma alanları olarak seçilmiştir. Sakinşehir yaklaşımının 

ortaya çıkış felsefesi ve dayandığı temellerin değinildiği çalışmada bu hareket 

özellikle yer algısının azaldığı, ekonomik gerilemenin yaşandığı, göç veren ve 

toplumsal parçalanmaların olduğu yerleşim yerlerinde yaşam kalitesini artırma ve 

toplum arası ilişkileri iyileştirmek için hayata geçirilebilecek bir uygulama olarak 

ifade edilmiştir. Bu üç kasabanın mevcut durumlarıyla ilgili temel verilerin elde 

edilmesi ve sakinşehir kavramının detaylı olarak incelenmesi, araştırma kapsamında 

gerçekleştirilen öncelikli çalışmalardır. Çalışmada izlenen yöntemde öncelikle, 

kasabaların bölge planı, imar planı incelenmiş ve sakinşehir ölçütlerini sağlama 

oranını saptamak amacıyla yerel yönetim çalışanlarına uygulanan anket çalışması 

değerlendirilmiştir. Saptanan oranların ardından anket uygulayıcılarının yorumları ve 

kasabaların sakinşehir ölçütlerini sağlama oranlarına bağlı olarak belirli çıkarımlar 

elde edilmiştir.  

Genel olarak Yeni Zelanda için sakinşehir yaklaşımının uygulama zorluğunu, 

gereğinden fazla düzenleyici yaklaşıma sahip olması ve toplum desteğinin genel 

olarak eksik olması başlıklarında incelenmiştir. Çalışma sonuçları ise genel olarak 

şöyle sıralanabilir; 

1. Yerel yönetim ve toplum için yükümlülükleri bulunan sakinşehir politikaları 

Yeni Zelanda için bir motivasyon kaynağı olmaktan çok caydırıcı bir uygulamadır. 
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2. Cittaslow ileriye yönelik kanıtlanabilir bir gelişim faktörü olarak görülemez.  

3. Cittaslow uygulamaları Avrupa merkezli, ‘yavaşlığı’ ve ‘sürdürülebilirliği’ 

halihazırda benimsemiş olan yerleşimler için başarılı olacaktır. Yeni Zelanda gibi 

planlamacıların kültürel ve sosyo-ekonomik bölünmelerin üstesinden zorlukla geldiği 

yaşam alanlarında Cittaslow uygulamaları başarı elde edemez, ancak kent kimliğinin 

kazanılması, sosyal adaletin sağlanması gibi konularda kent yönetimine katkı 

sağlayıcılığı belirtilmiştir. 

4. Tüm bunlara rağmen Cittaslow uygulamalarının başarılı olduğu yerler de 

bulunmaktadır. Bu uygulamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli unsur 

sürdürülebilirlik politikalarının uygulanmasında değişik yaklaşımların uygulama 

örnekleridir. 

5. Cittaslow’un Yeni Zelanda uygulamalarında başarı sağlanması için ulusal bir 

ağ kurarak ölçütlere uyum sağlanması konusunda daha esnek olan ve sürdürülebilir 

kalkınmanın sosyal eşitlik yönlerine ilişkin daha fazla vurgu yapan bir yapı 

kazanması gerekmektedir. 

 Toplu (2012), “Yavaş Şehirler (Cittaslow/Slow Cities) ve Halk Sağlığı” 

konulu araştırmasında “Halk Sağlığı” kavramının, son on yılın en fazla ilgi gören 

ekolojik hareketlerinden birisi olan yavaş şehir hareketiyle ne denli örtüştüğü; 

sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentsel kalkınmanın en yeni ve nitelikli modeli 

olması açısından yavaş şehrin halk sağlığı ile olan etkileşimi üzerinde durulmuştur. 

Araştırmadaki çalışmalar, Türkiye’nin ilk sakinşehiri olan Seferihisar örneği 

irdelenerek gerçekleştirilmiştir. 

  Çalışmada yavaş şehir kavramının ana amaçları sıralanmış olup, kent yaşamı 

ve halk sağlığı doğrultusunda bir dizi hedeflere sahip olduğu açıkça ortaya 

konulmuştur. Bunlar; 

· Şehirde yaşayan insanlar için yaşamı daha iyi hale getirmek. 

· Şehirlerdeki yaşam kalitesini geliştirmek. 

· Şehirlerin küreselleşmesi ve homojenizasyonuna karşı direnmek. 

· Çevreyi korumak. 

· Kültürel çeşitliliği ve her bir şehrin özgünlüğünü geliştirmek. 

· Daha sağlıklı yaşam tarzları için ilham ve motivasyon sağlamak. 
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 Çalışmada ayrıca, Türkiye’deki ilk yavaş şehri olan Seferihisar’da 2 yılı aşkın 

süredir devam eden sakinşehir etkinlikleri sonucu Seferihisar’da halk sağlığı adına 

olumlu uygulamaların yürütüldüğü de saptanmıştır. 

 Sırım (2012),  sakinşehir hareketini çevreyle bütünleşmiş bir yerel yönetim 

örneği olarak nitelendirdiği çalışmasında Türkiye’nin birçok tarihi ve kültürel 

zenginliğinin ortaya çıkarılması için bu hareketi bir fırsat olarak yorumlayıp, 

ülkemizin sakinşehir üyelik potansiyelini değerlendirmiştir.  

  Sakinşehirler Türkiye Birliği ele alınarak bu ulusal ağda ilk sakinşehir 

Seferihisar’ın değerlendirildiği çalışmada, kent içi uygulamalar ve hedefler 

belirtilmiştir.  

  Baldemir ve Ark. (2013), çalışmalarında sakinşehir kavramını, 

küreselleşmenin yerel değerleri yok ettiği günümüzde tekdüzeleşmeye karşı ortaya 

çıkan bir yönetim modeli olarak incelemişlerdir. Çalışmada, sakinşehir hareketi 

sürdürülebilir kent kapsamında yönetim stratejisi olarak ele alınmış ve bu hareket ile 

ortaya çıkan değişimin kent yerel ölçeğinde sağladığı farklılaşmanın altı çizilmiştir. 

Çalışmada sürdürülebilir kent dinamikleri ile Uluslararası Sakinşehirler Birliği’ne 

üyelik için gerekli ölçütlerin paralelliği Analitik Ağ Süreci (ANP) yöntemi 

kullanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

  Çalışmanın sonucunda, yerel otoritelerin sakinşehir felsefesini kavramasının 

gerekliliği vurgulanarak, kentteki yönetim stratejisinin üyeliğe uyumlu olması 

durumunda, sakinşehir statüsünün kazanılması gerekliliğinin önemine dikkat 

çekilmiştir. Çalışma bulguları doğrultusunda, Datça kenti en ideal sakinşehir aday 

kenti olarak belirlenerek üyelik için gerekli olan süreci izlemesi gerekliliğinin altı 

çizilmiştir.   

 Çerçi (2013), çalışmasında 2009 yılında Uluslararası Yavaş Şehirler Ağına 

katılarak yeni bir yerel kalkınma ve turizm geliştirme modeli uygulamaya başlayan 

İzmir’in Seferihisar ilçesinin destinasyon marka imajı incelenmiştir. Bu kapsamda, 

destinasyonu yeniden ziyaret etme ve başkalarına tavsiye etme niyeti olarak 

belirlenen ziyaretçi davranışları arasındaki ilişkileri incelenmiştir.  

 Çalışmanın birinci bölümünde, destinasyon markalama kavramı ele alınarak, 

destinasyon markalamanın önemi, tanımı, genel pazarlamadan farklılıkları ve 
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uygulama zorlukları tartışılarak, marka kimliği ve marka imajı ilişkileri 

incelenmiştir. 

 İkinci bölümde, ziyaretçinin algıladığı destinasyon imajı, imaj oluşumu, 

destinasyon seçim süreci, imaj bileşenleri ve ölçme yöntemleri kavramsal düzeyde 

incelenmiş ve literatürde öne çıkan imaj araştırmalarının bulguları açıklanmıştır. 

 Üçüncü bölümde, bu çalışmada küçük kentler için yeni bir markalama 

yaklaşımı olarak kabul edilen ve Seferihisar’ın üye olduğu Uluslararası 

Cittaslow/Yavaş Şehirler Ağı incelenmiştir. 

 Dördüncü bölümde yavaş şehir Seferihisar ziyaretçilerinin algıladığı 

destinasyon imajını oluşturan bileşenlerin belirlenmesi ve destinasyon imajı ile 

ziyaretçi davranışları arasındaki ilişkilerin araştırılması amacıyla Seferihisar’da 

uygulanan araştırmanın yöntemi ve analiz sonuçları açıklanmıştır. 

 Araştırmada yöntem olarak kullanılan Seferihisar’ın destinasyon marka 

imajına ilişkin veriler, Seferihisar ziyaretçilerine uygulanan bir anket formu 

aracılığıyla toplanmış ve SPSS ve AMOS istatistik programları kullanılarak analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarında, Seferihisar’ın yavaş şehir özelliklerini yansıtan 

özgün imaj bileşeninin ziyaretçiler tarafından destinasyon marka imajının bağımsız 

bir bileşeni olarak değil, Seferihisar’ın genel özelliklerinin önemli bir unsuru olarak 

değerlendirildiği görülmektedir.  

  Araştırma sonuçları, bilişsel imajın, duygusal imaja göre marka imajını daha 

büyük oranda etkilediğini ve marka imajının yeniden ziyaret etme niyetine göre, 

tavsiye etme niyeti üzerinde daha belirleyici etkisi olduğunu göstermektedir. 

  Ekinci (2013), sakinşehir hareketinin ortaya çıkışını sürdürülebilir turizm 

planlaması felsefesine dayandıran ve bu hareketi Türkiye perspektifinde ele aldığı 

çalışmasında,  Türkiye’deki sakinşehirlerden bazıları (Seferihisar ve Vize) Grup A, 

üyelik potansiyeline sahip kentler (Uzungöl, Hasankeyf, Safranbolu, Ürgüp, İznik)  

Grup B, ve de doğal, kültürel ve tarihi değerleri oldukça fazla olmasına rağmen 

nüfusu 50000’in üzerinde olan bazı kentler  (Tatvan, Midyat, Alanya, Fethiye) Grup 

C olarak sınıflandırılarak koruyucu otokton üretim, farkındalık, misafirperverlik, ve 

kentsel yaşam kalitesine yönelik teknoloji ve tesisler olarak dört başlıkta 

karşılaştırmalı analiz edilmiştir.  
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  Sakinşehir felsefesinin dünyada yayılmasıyla sürdürülebilir turizmin de hızlı 

ve sistematik bir şekilde gelişeceğinin vurgulandığı çalışmada ayrıca, sakinlik 

kavramı ve sakinşehir felsefesi ‘‘Slow Food’’ ve ‘‘Sakin Turizm’’ kapsamında 

incelenmiş olup, dünyadaki ve Türkiye’deki sakinşehirlerin gerçekleştirdiği 

uygulamalar, sakinşehir olma şartları, sürdürülebilir turizmdeki kalkınma, sakinşehir 

adaylarının karşılaştığı zorluklar ana hatlarıyla değerlendirilmiştir. 

  Çalışmanın sonucunda, kentlerin üyeliklerini kazanabilmeleri için sağlamaları 

gereken ölçütlere değinilerek, üye kentlerin temel gereksinimleri sağladığı ve 

sürdürülebilir turizm kapasitesine sahip oldukları sonucuna varılmıştır.  

   Yalçın ve Yalçın (2013), sürdürülebilir yerel kalkınma için Cittaslow 

hareketinin bir model olabilmesi konusunda yaptıkları çalışmada, öncelikle 

sürdürülebilir kalkınma kavramının tarihsel boyutu ve dünyada kabul edilen 

göstergeleri incelenmiştir. Ardından, 1990’lı yıllarda temelleri İtalya’da atılmış olan 

Cittaslow hareketi ve bu kapsamda kurulan “Kentler Ağı” araştırılıp; bu ağa katılan 

Türkiye’nin ilk sakinşehiri olan Seferihisar’ın ve diğer kentlerin bu sürece dâhil 

olması sonrasındaki gelişimleri incelenerek sürdürülebilir kalkınma açısından 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 Cittaslow Birliği’ne üye olan kentlerin Yavaşlık Felsefesine bağlı kalmaları 

ve bu çerçevede hareket etmeleri için üyelik ölçütleri belirtilmiştir. Cittaslow olan 

veya Cittaslow Birliği’ne üye olmak isteyen kentlerin bu statüleri devam ettirmek 

için bu ölçütler çerçevesinde projeler geliştirmesi ve uygulaması gerekmektedir. 

 Çalışmanın son bölümünde sakinşehir kapsamındaki kentlerin beklentileri 

dikkate alınarak, sürdürülebilir yerel kalkınma modeli olmaları açısından durumları 

değerlendirilmiştir. Cittaslow kentler ağının; tarihten gelen özgün kimliklerini 

yaşatarak, sürdürülebilir bir yerel kalkınma temelinde sürdürülebilir bir kent olmak 

isteyen yerel yönetimler için bir yol haritası işlevi gördüğü belirtilmiştir 

  Yıldırım ve Karaahmet (2013), sakinşehir hareketinin kent imajına katkısını 

araştırdıkları çalışmada, öncelikle kentlerin markalaşması ile ilgili kuramsal çerçeve 

taranmış, Perşembe ilçesinin sakinşehir süreci yerel gazeteler üzerinden incelenerek 

kent markası oluşturma süreci araştırılmıştır.  
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  Çalışmada ayrıca, sürdürülebilirlik ilkesine dayanan eko-turizm kavramına 

yer verilmiştir. Eko-turizme dair temel karakteristikler; doğa temelli olması, 

biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması, yerel toplumların refahını 

desteklemesi, olumsuz çevresel ve sosyo kültürel etkilerin en aza indirgenmesi için 

aktivitelerini hem turistler hem de yerel halkın sorumluluğunda düzenlemesi, 

yenilenebilir kaynakların en az kullanımını gerektirmesi, yerel mülkiyetin ve yerel 

topluma dönük istihdam olanaklarının üretilmesini öngörmesi olarak sıralanmıştır. 

Bu özelliklerinden dolayı da eko-turizmle sakinşehir hareketinin paralellik gösterdiği 

ortaya konulmuştur. 

  Çalışmanın sonunda Türkiye’deki şehirlerin kendi markalarını 

yaratabilecekleri öz değerlere sahip olduklarını ve marka şehir olma yolunda atılacak 

ilk adımın, potansiyelleri fark etmek ve ortaya çıkartmak olduğu savunulmuş, 

böylelikle karakteristik mekânlar ile şehirlerin markalaşma yolunda temelleri sağlam 

atılacağı vurgulanmıştır. 

  Anonim (2014a), Pensilvanya Üniversitesi, Çevre ve Yer Bilimleri 

Bölümü’nde yapılan çalışmada, sakinşehir hareketinin küçük bir yerleşim olan 

İngiltere’nin Ludlow kenti incelenmiştir.  

 İki aşamadan oluşan çalışmanın ilk aşamasında sakinşehir hareketi 

toplumların sahip oldukları kentleri koruma ve restore etme çabası için bir araç 

olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, kentlerin karşı karşıya kaldığı kentleşme nedeniyle 

küçük kentlerin ıssızlaşması veya kentin müze kent olmasıyla turizm faaliyetlerine 

olan aşırı talep artışı olarak belirlenen iki büyük tehditten kaçınma yolu olarak da 

ifade edilmiştir. 

  Çalışmanın ikinci aşamasında ise sakinşehir Ludlow, birliğe başvuru 

sürecinden itibaren ele alınarak, sakinşehir uygulama politikaları, çiftçi ve esnaflar 

arasında bir işbirliği geliştirilmesine dayalı sosyal sonuçlar, turizm ve kültürel 

aktiviteler, sakinşehir konseptinin diğer kentlere aktarılabilirliği, modern kentlerdeki 

gelişmeden ayrı olarak küçük kentlerdeki alan kullanımları ve kentsel gelişme olmak 

üzere çeşitli başlıklar altında incelenip kentin sakinşehir kimliği değerlendirilmiştir. 

 Karadeniz (2014), Öncelikle sürdürülebilirlik kavramının tanımlandığı 

çalışmada, sürdürülebilir turizmin son yıllarda ortaya çıkan sakinşehir konseptiyle 
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tamamen örtüştüğünü, hatta sakinşehir hareketinin sürdürülebilir şehircilik, 

sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir kalkınma anlamına geldiğini ifade etmiştir. 

Sakinşehrin dünyadaki gelişimine değinilerek üye olacak kentlerin uymakla yükümlü 

olduğu ölçütler ve Türkiye’deki üyelerin bu ölçütleri uygulama durumundan kısaca 

bahsedilmiştir.  Perşembe’nin doğal, fiziksel, tarihsel, sosyal ve kültürel yapısı 

hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu çalışma ilçeyi tanıtıcı özellikler de 

içermektedir. Perşembe ilçesi için statü kazanmanın, geri kalmışlığı avantaja 

çevirebilecek bir etkisi olabileceği belirtilmiştir. Turizm sektörünün de etkisiyle 

statünün ilçeye yapacağı katkıların yanı sıra ilçede karşılaşılabilecek olumsuzluklara 

da yer verilmiştir. Perşembe’nin mevcut durumu da düşünülerek önlem alınması 

gereken temel konular, halkın olabilecek tepkisi ve gerçekleşebilecek faaliyetlere yer 

verilmiştir.   

  Bercu ve Ark (2015), Romanya örneğinde sürdürülebilir yerel kalkınma 

sürecini inceledikleri çalışmada yerel kalkınma sürecine dahil olan aktörler ile ulusal 

ve uluslararası düzeydeki yasal çerçeveler tartışılmıştır. Yerel kalkınmayla ilgili 

teorik yaklaşımlara da değinilen çalışmada başarılı bir yerel kalkınma uygulaması 

için dikkate alınması gereken faktörler de sıralanmaktadır. 

Gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda komünist rejimden demokratik rejime 

geçmiş ülkelerde Batı ülkelerinde uygulanan siyasal demokrasi ve yerel özerkliğe 

dayanan yerel yönetim prensiplerini benimsemişlerdir. Fakat bu çalışmada da 

görüldüğü gibi, Romanya ve benzer süreçler geçirmiş ülkelerde halen yerel halkın 

yönetim sürecine katılımı istenilen düzeyde sağlanamamıştır. Bu ülkelerdeki en 

büyük sorunlardan birinin de vergilendirme olduğu, bu sorunun ise piyasa 

ekonomisine uygun bir vergi sistemine geçilmesi ile çözülebileceği öngörülmüştür. 

Halkın kendi kalkınma stratejilerini belirlemesi, sürece özel ve kamu kurumları ile 

halkın katılımının sağlanması açısından oldukça önemlidir. Yerel yönetimlere daha 

esnek bir yapı kazandırılarak, sürdürülebilir kalkınma sürecinde oluşabilecek 

sorunlara karşı çözümler daha kolay üretilebilir.  
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3. MATERYAL VE METOD 

 

3.1 Materyal 

 

Araştırma alanı olarak seçilen İzmir’in Seferihisar ilçesi, Ege Bölgesi’nde 

İzmir il merkezinin 47 km güneybatısında yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Urla, 

doğusunda Menderes, batı ve güneyde ise Ege Denizi bulunmaktadır. İlçe merkezi 

denize 5 km uzaklıkta, İzmir-Kuşadası karayolu üzerindedir. Diğer tatil merkezi 

destinasyonlarından Urla’ya 30 km, Çeşme’ye ise 80 km uzaklıkta bulunan 

Seferihisar, Ege Denizi'ne doğru uzanan en büyük yarımada durumundaki Urla 

Yarımadası'nın güneydoğu kıyılarında konumlanmıştır ve deniz seviyesinden 

yüksekliği 28 m’dir. İzmir'in 28 ilçesinden biri olan Seferihisar (Şekil 3.1), 6 adet 

mahalle ve 8 adet köy ile toplam 386 km² idari yüzölçümüne sahiptir.  

 

 
Şekil 3.1.İzmir ilinin ilçeleri (Anonim, 2015h’den geliştirilerek) 
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İlçenin deniz kıyısında bulunan Sığacık Mahallesi, kentin sakinşehir olmasına 

önemli bir katkı sağlamıştır. Turizm faaliyetleri açısından oldukça büyük öneme 

sahip olan Mahalle’nin Seferihisar kent merkezine uzaklığı 5 km’dir (Şekil 3.2). 

Sahip olduğu tarihi ve turistik özelliklerin de etkisiyle nüfus artışının fazla olduğu 

Sığacık, farklı sektörlere bağlı kullanım tiplerine göre insan hareketliliğinin yoğun 

olduğu geniş bir alana yayılmıştır. Bu nedenle ilçenin 2009 yılında almış olduğu 

sakinşehir statüsünün etkileri, ilçe merkezinde olduğu kadar Sığacık Mahallesi’nde 

de görülmektedir. 

 
Şekil 3.2. Araştırma alanının konumu 

 

 

 



3. MATERYAL VE METOD                                 Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN 

61 

Araştırma kapsamında kullanılan materyaller aşağıda sıralanmıştır: 

· Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan basılı 1/25000 

ölçekli toprak haritaları, 

· Harita Genel Komutanlığı’ndan alınan 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar, 

· Eylül 2012 tarihli ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni 

Planı, 

· 2013 yılına ait 1/5000 ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi Revizyon 

ve İlave Nazım İmar Planı,   

· 2014 yılına ait Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 1. Etap Uygulama İmar 

Planı, 

· 28.11.2012 tarihli 0.5*0.5 m yüksek çözünürlüğe sahip 3 bantlı WorldView-2 

uydu görüntüsü, 

· Seferihisar Belediyesi, İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 

Seferihisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Seferihisar 

Malmüdürlüğü, Seferihisar Esnaf Ve Sanatkârlar Odası, Seferihisar İlçe 

Emniyet Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan güncel 

ve geçmiş yıllara yönelik veriler,  

· Uluslararası Sakinşehirler Birliği tarafından belirlenen sakinşehir ölçütleri, 

· İlçe merkezi ve Sığacık Mahallesi’nde uygulanan anket formu (EK 1), 

· Çalışma alanıyla ilgili haritaların oluşturulması, analizi, sınıflandırılmasında 

ve kentsel tasarım önerilerinin sunumunda ArcView 10, AutoCAD 2014, 

SketchUp 2015, Lumion 5.0 Pro, Adobe Photoshop CS6 programları 

kullanılmıştır. 

 

3.2. Metod 

 
Şekil 3.3'te görüldüğü gibi, 8 aşamadan oluşan araştırmada ilk olarak 

kuramsal bir çalışma yürütülmüştür. Araştırmaya genel bir altlık oluşturması 

açısından bu bölüm üç adımda yürütülmüştür.  
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Şekil 3.3. Çalışmanın Yöntemi 

 

Sürdürülebilirlik 
kavramının 
incelenmesi 

Yerel kalkınma 
kavramının 
incelenmesi 

Sakinşehir 
kavramının 
incelenmesi 

1.AŞAMA Sürdürülebilir Bir Yerel Kalkınma Modelini Oluşturan Faktörlerin 
Ortaya Konulması 

4.AŞAMA Mevcut Kirlilik Durumunun Belirlenmesi 

6.AŞAMA Yerel Halka Yönelik Anket Uygulanması ve Değerlendirilmesi 

5.AŞAMA Seferihisar’ın Sakinşehir Ölçütlerine Uyum Sürecinin İncelenmesi 

Sonuç ve Öneriler 8.AŞAMA 

Sürdürülebilir yerel kalkınma indikatörlerinin seçimi ve sakinşehir ölçütleriyle 
karşılaştırılması 

Seferihisar'ın sakinşehir ölçütlerine uyum düzeyinin belirlenmesi 
 

3.AŞAMA Arazi Örtüsü Sınıflaması 

Doğal yapı Alanın sosyo-ekonomik yapısı 

- Jeoloji  
- Topoğrafya 
- Hidroloji 
- İklim  
- Toprak 
- Flora 
- Fauna 
- Arazi örtüsü sınıflaması 
 

Seferihisar İlçesinin Doğal ve Sosyo-ekonomik Yapı Envanteri 

- Demografik yapı 
- Eğitim 
- Sağlık 
- Ekonomik faaliyetler 
- Göç 

2.AŞAMA 

SWOT Analizi 

CORİNE Arazi Sınıflaması 
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Seferihisar'ın sakinşehir ölçütlerine uyum düzeyinin arttırılması için, ölçütlere 
uygun mekânsal kullanım önerilerinin geliştirilmesi 

 

7.AŞAMA 
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İlk olarak, sürdürülebilirlik kavramının tarihsel gelişimi ele alınmış ve 

sonrasında günümüze kadar ortaya çıkmış ve uzmanlar tarafından kabul görmüş 

sürdürülebilirlik modelleri incelenmiştir. Daha sonra, sürdürülebilirlik kavramının 

uygulamaya geçirilmesi noktasında, yerel kalkınma ile ilişkisi ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Bu amaçla bir sonraki adımda, yerel kalkınma kavramının hedefleri ve 

uygulanabilirliği incelenmiştir. Daha sonra, sakinşehir kavramının tarihsel süreç 

içerisindeki gelişimi ve yerel yönetimler için ortaya koyduğu ölçütler incelenmiştir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında, ülkemizin ilk sakinşehri Seferihisar ilçesinin 

sahip olduğu çevresel değerlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Öncelikle doğal 

yapıyla ilgili analitik veriler, ilgili kurum ve kuruluşlardan farklı formatlarda elde 

edilmiş ve CBS programı ArcGIS 10 yardımıyla haritalanmıştır. Doğal verilerin 

incelenmesinin ardından sosyo-ekonomik yapıyı ortaya koymak amacıyla farklı 

kurum ve kuruluşlardan elde edilen veriler gerekli sınıflandırmalar sonucunda 

çalışmada yer almıştır. 

Sakinşehir ölçütleri gözönüne alındığında, bu ölçütlerin önemli bir 

bölümünün mekânsal kullanımları belirleyici etkileri olduğu ifade edilebilir. Ayrıca 

mevcut arazi örtüsü, kentin sakinşehir olmasında etken özellikleri oluşturan temel 

unsurlardan biridir. Ayrıca alana ait mekânsal önerilerin geliştirilmesinde de temel 

altlıklardan biri durumundadır. Bu amaçla, üçüncü aşamada, çalışma alanına ait 

0,5*0,5 m çözünürlüğe sahip üç bantlı WorldView-2 uydu görüntüsünden 

yararlanılarak güncel arazi örtüsü sınıflaması gerçekleştirilmiştir. Öncelikle 

görüntülerin hassas bir biçimde koordinatlandırılabilmesi için yer kontrol noktaları 

ve sayısal arazi modeline (DEM) göre orthorektifikasyon işlemi yapılmıştır. 

Sınıflama yöntemi olarak CORINE arazi sınıflaması kullanılmıştır. Esasen araştırma 

alanından daha geniş arazi parçalarının sınıflamasında kullanılan bu yöntemle üç 

düzey üzerinden sınıflama yapılmaktadır. Bu çalışmada, imar planında yer alan bazı 

kullanımların da eklenmesiyle dört düzey üzerinden sınıflama yapılmıştır. Sınıflama 

gerçekleştirilirken ilçenin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla genel 

değerlendirmeler yapılmıştır. Turizm, ticaret, birinci ve ikinci konutlar, tarım, orman 

ve makilikler, ulaşım ağı gibi temel kullanım tiplerine dikkat çekilmiştir.  
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Sakinşehir ölçütleri içinde alandaki kirlilik durumunun belirlenmesi ve 

kirliliklerin takip edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Çalışmanın dördüncü 

aşamasında, alandaki hava, gürültü ve su kirlilikleri araştırılmıştır. Gürültü kirliliği 

analizi için çalışma alanından dönemsel ölçümler alınmış, bölgede yapılan diğer 

çalışmalar ve ilgili yönetmelikle karşılaştırmalar yapılarak yorumlanmıştır. Gürültü 

ölçümleri için Delta OHM gürültü ölçer cihazla farklı mekanlarda, farklı zamanlarda 

toplam 966 adet ölçüm yapılmıştır. Alanda yapılan ön çalışmalarda yerel yönetim 

temsilcileri tarafından, gürültünün özellikle trafikten kaynaklanan gürültü en önemli 

çevre sorunlarından biri olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle çok sayıda gürültü 

ölçümü yapılmıştır. Ayrıca bölgeden alınan ölçümler ArcMap 10 programına 

aktarılmış ve gürültü dağılımları görsel olarak da sunulmuştur. Çalışma alanındaki 

içme suyu kirliliği ilgili kaynaklardan alınan bilgilerle ortaya konularken deniz suyu 

kirliliği bölgedeki plajlarda yapılan ölçümlere dayanılarak incelenmiştir. 

Beşinci aşamada, sakinşehir statüsünün kazanılmasıyla birlikte 

Seferihisar’da gerçekleşen değişimler araştırılmıştır. Bu kapsamda, toplam 71 

ölçütten Seferihisar’da sağlanan, sağlanmakta olan ölçütlerle ilgili yapılan çalışmalar 

ve gelişmeler ortaya konulmuştur. Bu aşamada elde edilen bulguların, sakinşehir 

olma yolundaki tüm yerleşimler için örnek teşkil etmesi hedeflenmektedir. 

Çalışmanın altıncı aşamasında, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak 17 

sorudan oluşan anket çalışması yürütülmüştür. Anket formu, yerli halk, kamu ve özel 

sektör çalışanları, esnaf, yerli ve yabancı turistler, öğrenciler, dönemlik ve sürekli 

işçiler gibi farklı denek gruplarına  uygulanmıştır. Çalışmada 0,05 anlamlılık düzeyi 

ve %95 güven düzeyi, d=±0.05 örnekleme hatası kabul edilerek, örneklem sayısı 250 

olarak belirlenmiştir. Seferihisar ilçesinin sakinşehir ilan edilmesiyle birlikte kentteki 

gelişmelerden en çok etkilenen, kentin sakinşehir ölçütlerine uygun şekilde 

ilerlemesine katkıda bulunan yerel halk, bölgenin popülerliğinin artmasıyla bölgeye 

gelen yerli ve yabancı turistler ve bölgedeki hareketliliği, değişimi en belirgin şekilde 

algılayabilen esnaf, anketler süresince görüşleri alınan ve tez çalışmasının 

yönlenmesini sağlayan taraflar olmuşlardır. 
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 Çalışmanın yedinci aşamasında, daha önceki aşamalardan elde edilen 

bulgular doğrultusunda Seferihisar'ın sakinşehir statüsü açısından güçlü, zayıf, fırsat, 

ve tehdit oluşturan yönlerini belirlemek için SWOT analizi uygulanmıştır. 

Sekizinci aşamada, elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç ve öneriler üç 

aşamada yürütülmüştür; ilk olarak sürdürülebilir yerel kalkınma indikatörleri, 

sakinşehir ölçütleri ile karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla, 

çalışmanın birinci aşamasında, kuramsal çerçeve ışığında incelenen literatür 

içeresinden 25 adet çalışma seçilmiş ve "doğal çevre", "sosyal çevre", "ekonomi" 

"kurumsal" başlıkları altında 26 temel sürdürülebilir yerel kalkınma indikatörü 

belirlenmiştir. Daha sonra, incelenen bu indikatörler, sakinşehir ölçütleri ile 

karşılaştırılmış ve genel değerlendirmeler yardımıyla sakinşehir kavramının 

sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli olma durumu tartışılmıştır. Çalışmanın son 

aşamasında, ikinci adım olarak Seferihisar'ın bu indikatörleri, diğer bir ifadeyle 

sakinşehir ölçütlerini karşılama durumu belirlenmiştir. Bu aşamada, çalışmanın 

amaçları doğrultusunda Seferihisar'da sakinşehir ölçütlerine uygun mekânsal 

kullanım önerileri de sunulmuştur. Geliştirilen bu kentsel tasarım önerileri ile 

Seferihisar'ın sakinşehir ölçütlerine uyum düzeyinin arttırılması da hedeflenmektedir.  
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4. BULGULAR VE ARAŞTIRMALAR 

 
4.1 Alanın Fiziksel Yapısı 

 
4.1.1 Genel Jeolojik Yapı 

 
Araştırma alanı ve yakın çevresinin jeolojik yapısı; alanla ilgili önceki 

çalışmaların, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi 

tarafından hazırlanan raporların, 1/100000 ölçekli ve Urla L16, L17, İzmir L18, L19 

pafta numaralı jeoloji haritalarının incelenmesi sonucu aşağıda özetlenmiş ve Şekil 

4.1’de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 4.1. Araştırma alanının yer aldığı bölgenin jeoloji haritası 

 

Stratigrafik Yapı  

 

Araştırma alanı ve yakın çevresinde günümüze kadar oluşmuş çeşitli yaş ve 

türdeki kaya toplulukları ve yüzeyleri, alana ait genel Jeoloji haritasına göre (Şekil 

EGE  
DENİZİ 
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4.1) önceki çalışmalarda, "paleotektonik dönem temel kayaları" ile bunlar üzerinde 

örtü birimlerini oluşturan "Neojen ve Kuvaterner birimleri" olmak üzere iki grupta 

incelenmiştir. İnceleme alanının genel jeolojik yapısı içerisinde yüzey katmanlarına 

yönelik aşağıdaki bilgiler önceki çalışmalardan özetlenmiştir (Emre ve Ark., 2005; 

Altun, 2008). 

Şekil 4.2’de araştırma alanının daha detaylı jeoloji haritası verilmiştir.  Buna 

göre; alanda temel Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı kırıntılı, karbonatlı sedimenter 

kayalar ile fliş ve içerisindeki ofiyolitik ve mafik volkaniklerden oluşmaktadır. 

Neojen ise; volkanik, sedimenter ve plütonik kaya türleri ile temsil edilmektedir 

(MTA, 2002; Altun,2008). Buna göre, araştırma alanının jeoloji haritasında yer alan 

kaya birimlerinin genelleştirilmiş stratigrafi kesiti Şekil 4.3’te verilmiştir. 

Araştırma alanının kıyıya yakın kesiminde yer alan Sığacık, genel olarak 

Alüvyon yapı içermektedir. Alanın büyük bölümü ise, kent merkezinden kuzey 

yamaçlara uzanan bölgede, geç devreli Balıklıova formasyonu hâkimdir.  
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Şekil 4.2. Araştırma alanı ve yakın çevresine ait jeoloji haritası (MTA, 2002; Altun, 

2008) 
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Şekil 4.3. Araştırma alanının stratigrafi kesiti (Altun, 2008) 
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Tektonik Yapı 

 

Erdoğan (1990),  Batı Anadolu’da, İzmir çevresinde üç tektonik kuşağın yer 

aldığını ve bu kuşakları doğudan batıya doğru, Menderes masifi, İzmir-Ankara zonu 

ve Karaburun kuşağı olarak belirtmiştir (Şekil 4.4). Metamorfik kayalardan oluşan 

Menderes masifi üzerine bindirmiş olan İzmir-Ankara zonunu, Manisa’dan 

Seferihisar’a kadar uzanan geniş bir bölgede fliş fasiyesinde tortul kayalar ve mafik 

volkanik ara katkılardan yapılı bir matriks ve matriks içinde yüzen, boyları 20 km’yi 

aşan kireçtaşı bloklarından oluştuğunu belirtmiş ve Bornova karmaşığı olarak 

tanımlamıştır (Altun, 2008).  

 

 
Şekil 4.4. Batı Anadolu’nun Paleotektonik kuşakları, Menderes masifi, İzmir-Ankara 

zonu ve Karaburun kuşağının genel uzanımı (Erdoğan, 1990 ve Altun 
2008'den derlenmiştir). 
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Bölgedeki Aktif Faylar ve Depremsellik 

 

Araştırma alanı, ülkemizin deprem açısından en riskli bölgelerinden birinde 

yer almaktadır. Oldukça fazla sayıda diri fay bulunan Batı Ege Bölgesi'nin İzmir-

Seferihisar kesiminde bulunan faylar Şekil 4.5'te görülmektedir. İzmir kenti ve yakın 

çevresinde deprem kaynağı olabilecek on üç adet fay haritalanmıştır. Bu faylar 

içerisinde araştırma alanını etkileyen faylar; Seferihisar ve Tuzla faylarıdır. Bu iki 

fayın etkisiyle araştırma alanında 2005 yılında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki 

deprem, kent merkezini etkilemiş ve bu tarihten sonra kent içindeki yapılaşmanın 

eşik alana doğru kaymasına da neden olmuştur. Bu depremden sonra hazırlanan 

planlarla kent merkezinin doğu kesiminde yer alan denizden uzak eşik alanların 

imara açılmasına hız verilmiştir. 

 
Şekil 4.5. Araştırma alanı ve yakın çevresinde bulunan aktif faylar (Ocakoğlu ve 

Ark, 2005; Baykal, 2006) 
 

Bölgenin jeolojik yapısının anlaşılması ve depremselliğinin değerlendirilmesi 

için “İzmir, Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 1. Etap Uygulama İmar Planı” 

kapsamında detaylı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda İzmir’in 

güneybatısında Seferihisar yöresindeki Sığacık körfezi ile Güzelbahçe arasında 



4. BULGULAR VE ARAŞTIRMALAR                Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN 

73 

uzanan ve araştırma alanından geçen Seferihisar fayı yerleşime uygunluk açısından 

incelenmiştir. Buna göre Seferihisar fayında geçmişte olmuş ve gelecekte olabilecek 

olası depremlerin yüzeyde yapıların yıkılmasına neden olabilecek yüzey faylanmaları 

oluşturamayacağı ve bu açıdan bu fay boyunca yerleşime uygunluk açısından Yüzey 

Faylanma Tehlike Zonu (Fay-Tampon Bölge) oluşturmaya gerek görülmemiştir 

(Şekil 4.6). 

 

 
Şekil 4.6. Seferihisar fayının konumu (Baldan ve Baldan, 2014) 

 

4.1.2. Topoğrafya 

 

Topoğrafya, İzmir ve çevresindeki mekânsal oluşumun en önemli belirleyici 

unsurlardan birisidir. Seferihisar’da da denize dik inen dağlar ve bunların arasındaki 

ovalar ve kıyılardaki düzlükler, başlıca bölgesel altyapının ve yerleşmelerin geliştiği 

alanlardır.  
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Seferihisar, Urla Yarımadası'nın çöküntü yüzeylerinde yer almaktadır. 

Güzelbahçe'den Seferihisar'a doğru uzanan bu geniş depresyon alanı (çevresine göre 

çökmüş yüzey) yer yer akarsularla parçalanmış olduğundan arızalı bir görünüm 

sunar. Bu alan, daha sonra Ulamış, Düzce ve Turgut köylerinin bulunduğu geniş 

depresyonla birleşerek güneybatı yönünde düz ve düze yakın eğimlerle Azmak 

Ovası'na ulaşır, oradan da denizle son bulur (İBB, 2009). 

Seferihisar morfolojik bakımdan bazı temel birimlere ayrılabilir. İlk ayırt 

edilen birim aşınım yüzeyleridir. Akarsu vadileriyle yarılan aşınım yüzeylerinin 

eteklerindeki yamaçlar ise ayrı bir morfolojik birim oluşturur. Seferihisar yöresinin 

yer şekillerinde akarsu aşındırması sonucu meydana gelen biriktirmenin rolü 

büyüktür. Özellikle Azmak Deresi, Yassı Çay ve kollarının biriktirmesi sonucu 

alüvyal ova düzlükleri oluşmuştur. Azmak Deresi ve kollarının oluşturduğu taban 

ovasına Azmak Ovası denilmekte, bir başka ova tabanı ilçe merkezinden başlayıp 

 Teos ören yerine kadar devam etmektedir. Seferihisar'da diğer bir morfolojik birim 

kıyılardır. Kıyılar, Urla Yarımadası'nın diğer kıyıları gibi girintili çıkıntılıdır. Bunun 

nedeni, dördüncü zaman (kuaterner) glasyel dönemi sonunda deniz seviyesinin 

yükselmesi ve bu arada tektonik hareketler sonucu meydana gelen kırılmalara 

bağlanabilir. Sığacık ovası ve güneyindeki kıyılar düz ve girintisizdir. Bu alanlar 

dereler tarafından getirilen alüvyonla dolmuş ve bugünkü şeklini almıştır. İlçe 

arazisinde en fazla yükselti 680m ile Çakmak Tepe’dedir (Anonim,2014b). 

Bu bölümde, Harita Genel Komutanlığı’ndan temin edilen sayısal yükseklik 

paftalarından yararlanılarak araştırma alanının yükselti kuşakları, eğim ve bakı 

durumu araştırılmıştır. 

 

4.1.2.1. Yükselti Kuşakları  
 

Seferihisar ilçesi ve yakın çevresini kapsayan yükselti kuşakları 

incelendiğinde (Şekil 4.7) deniz seviyesinden başlayarak 245m’ye kadar uzanan bir 

yükselti kuşağı olduğu görülmektedir. Alan genel olarak geniş düzlüklerden 

oluşmakla birlikte özellikle alanın kuzeydoğusunda diğer bölgelere oranla daha 

keskin bir yükseklik artışı görülmektedir.  
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Şekil 4.7. Araştırma alanı ve yakın çevresinin yükselti kuşakları haritası 

 

4.1.2.2. Eğim 

 
Araştırma alanında, batıdan doğuya doğru, denizden uzaklaştıkça eğimin 

arttığı görülmektedir (Şekil 4.8). Kıyı kesimdeki eğim, kıyı şeridi boyunca farklılık 

göstermekle birlikte özellikle Sığacık Mahallesi’nde bulunduğu kıyı bölümünde ani 

yükselti artışlarına rastlanmaktadır. Eğim haritasında görüldüğü gibi Seferihisar 

merkez geneli %0 ile %2 eğim arasında değişen düzlük bir alanda bulunmaktadır. 

Ancak daha iç kesimlerle yazlık konutların bulunduğu güney bölgelere doğru 

yükseklik ve eğim artarak değişkenlik göstermektedir.  

 

EGE  
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Şekil 4.8. Araştırma alanının eğim haritası 

 

4.1.2.3 Bakı  

 

Araştırma alanının bakı durumu da Şekil 4.9’da verilmiştir. Tarım alanları 

ağırlıklı olarak, kuzey ve kuzeybatı yönündeki düzlük alanlarda bulunmakta, Sığacık 

Mahallesi’ndeki konut alanları ise batı ve doğu yönünde yer almaktadır. Seferihisar 

merkeze gelindiğinde yükseltinin de sık değişimler göstermesiyle bakı yönü de 

değişkenlik göstermektedir. 

EGE  
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Şekil 4.9. Araştırma alanının bakı haritası 

 

4.1.3 Hidroloji 

 
Seferihisar kıyıları oldukça girintili çıkıntılı olmakla birlikte en önemli 

özelliklerinden biri de kum, çakıl ve midye kabuklarının kireçli bir yapıyla 

birleşmesi sonucu oluşan “Yalı Taşları”na sık rastlanmasıdır. Kıyının denize paralel 

gelmesinin yanında geçmiş dönemlerdeki deniz seviyesindeki değişimler ve tektonik 

hareketler sonucu oluşan bu yapı daha çok kuzey kıyılarda kendini göstermektedir. 

Sığacık Ovası ve güneydeki kıyılar genelde daha düz yapıdadırlar. Şekil 4.10’da 

görüldüğü gibi araştırma alanında kuru dere yatakları oldukça fazladır ve özellikle 

Seferihisar merkeze uzanan yer altı su yolları dikkat çekmektedir. 10m altı sulama 

kurutma kanallarının ise Seferihisar merkeze yakın geçtiği, fakat tarım alanlarının 

sıkça bulunduğu Sığacık’a kadar uzanmadığı görülmektedir. Bu nedenle, su ihtiyacı 

artezyen kuyu veya kuyu yoluyla karşılanmaktadır. Şekil 4.11’de de görüldüğü gibi 

özellikle Seferihisar ve Sığacık arasındaki tarım alanlarının su ihtiyacı açılan çok 

sayıda ve süreklilik gösteren kuyu sularıyla giderilmektedir.  

EGE  
DENİZİ 
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Şekil 4.10. Araştırma alanının hidroloji haritası-1 (HGK,2014 ) 

 

 
Şekil 4.11. Araştırma alanının hidroloji haritası-2 (HGK,2014) 
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  İlçedeki akarsular genelde kışın yağmur sularıyla toplanıp akmakta, yazın ise 

kuru dere yataklarına dönüşmektedirler. İlçedeki en önemli akarsular ise şöyledir: 

Tahtalı Çayı: Değirmendere yöresinden çıkıp Seferihisar sınırları içinde kuzey-güney 

yönünde akarak Ürkmez’de denize ulaşmaktadır. 

Orhanlı Deresi: Kuyucak Köyü yöresinden gelen suların toplandığı dere Orhanlı 

Köyü içinden devam ederek Kavakdere Köyü sınırları içinden geçer ve Doğanbey-

Payamlı kıyılarında denize ulaşmaktadır.  

Kocaçay: Beyler ve Gödence köyleri çevresiyle Kızıldağların etelerinden toplanan 

yağmur sularının aktığı dere, ilçe merkezinin güney kıyısından geçerken Hıdırlık ve 

Tepecik mahallelerinin arasından akar ve ovayı da ikiye bölerek denize ulaşır. 

Kocaçay yazın kuruyan önemli bir mevsimlik deredir. 

Yassıçay: Seferihisar doğusundan doğan ve ovadan geçerek Sığacık yakınında denize 

ulaşır. Kış yağmurlarıyla akışları hızlanan Yassıçay, Sığacık yakınında sık sık yatak 

değiştirir ve denize ulaştığı alanda yer yer bataklıklar meydana getirir. Yassıçay’a 

karışan ve yazın kuruyan bazı dereler vardır. Bunların en önemlileri Kömürlükdere, 

Pınardere, Çeşmedere, İndere gibi adlarla anılırlar. Yassıçay üzerinde Seferihisar 

barajı kurulmuştur.  

Karaçay: Ulamış Köyü yöresi yağmur sularının toplanıp aktığı dere yatağı, bir 

taraftan Gelinalan Çayı’nı içine alarak batı yönde yoluna devam eder. Düzce Köyü 

sınırları içine girince Hereke Çayı adını alıp Tepecikaltı Mevkii’nde denize ulaşır 

(İlker, 2005). 

 

Göller 

 

Sazlıgöl: Sığacık yolu, Taştepe’de eski yol yeni yol olarak ikiye ayrılır. Sığ bir 

alanda yakın zamana kadar yağan yağmur sularının toplanmasıyla bol miktarda saz 

otunun yetişmesine neden olmaktadır. Bu nedenle gölün adına Sazlıgöl 

denilmektedir. Daha önceki dönemlerde ördek avlanan bir göl durumundayken 

bugün göl tamamen kurumuştur. 

Tuzlagölü: Sazlıgöl’le deniz arasında zamanında ördek avlarında kullanılan ve 

oldukça sığ olan göl bugün doldurularak yazlık yerleşime açılmış durumdadır.  
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Karagöl: Sığacık yolunda ve Çakozkırı denilen yerle Karagöl’e bağlanılır. Göl 

yüzeyi oval biçimdedir ve bu oluşum yeraltı suyunun patlaması sonucu yağmur 

sularının da katkısıyla meydana gelmiştir. Göl kaynağının zenginliğinden dolayı su 

miktarında azalma olmamaktadır (İlker, 2005). 

 

Seferihisar Barajı 

 
Seferihisar ilçesindeki 3 barajdan biri olan Seferihisar Barajı, DSİ tarafından 

ilçenin taşkınlardan korunması ve tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa 

edilmiştir. 1987 yılında yapımına başlanan baraj, 1994’te tamamlanmıştır. Baraj 

sulama devresine 1997 yılında geçilmiştir. Çizelge 4.1’de verilen Seferihisar Barajı 

ve özelliklerinde de görüldüğü gibi baraj “zonlu toprak dolgusu” tekniğiyle yapılmış 

ve dolgu malzemesi olarak 1,5 milyon m3 toprak kullanılmıştır. Barajın derinliği 54 

m, yüzey alanı 1,79 km2’dir. Su hacmi 30 milyon m3’tür ve 450 ha arazi 

sulanmaktadır. Barajdan arazi sulaması için 13000 m uzunluğunda kanaletler 

yapılmış olup 13000 m kadar da yedek kanaletler bulunmaktadır. Barajın sulamanın 

yanında yer altı sularını çoğaltma ve tuzluluk derecesini azaltma gibi faydaları da 

bulunmaktadır. Bununla ilgili detaylı bilgi Çizelge 4.1’de verilmiştir (İİÇDR, 2014). 

 

Çizelge 4.1. Seferihisar Barajı ve özellikleri (İİÇDR, 2014) 
Seferihisar Barajı

  

   
 

 

Barajın Yeri İzmir - Seferihisar 
 Akarsuyu Yassı Çayı 
 Amacı Sulama 
 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1987 - 1994 
 Gövde dolgu tipi Zonlu toprak ve kaya 
 Gövde hacmi 1.5 hm3  
 Yükseklik (talvegden) 54 m  
 Normal su kotunda göl hacmi 29,1 hm3  
 Normal su kotunda göl alanı 
 

0,8 km2  
 Sulama alanı 1200 ha  
 Güç - 
 Yıllık Üretim - 
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Seferihisar’da bulunan bir diğer baraj ise Ürkmez beldesinin 3 km kuzeyinde 

Ürkmez Deresi üzerinde bulunan Ürkmez Barajı’dır. Sulama ve içme amaçlı 

kullanılan barajın projesi ve inşaatı Devlet Su İşlerince yapılan baraj 1990 yılında 

tamamlanarak Ürkmez ovasına sulama suyu vermeye başlamıştır. 2004 yılında İller 

Bankasınca yapılan içme suyu arıtma tesislerinin tamamlanmasından sonra da 

Ürkmez beldesine içme suyu vermeye başlamıştır. İçme suyu arıtma tesisi 2004 

yılında İZSU Genel Müdürlüğüne devredilmiştir (İZSU, 2015).  Çizelge 4.2’de de 

görüldüğü gibi Ürkmez barajı “zonlu toprak dolgusu” tekniğiyle yapılmış ve dolgu 

hacmi 10.82 hm3’tür. Derinliği 32 m olan barajdan 345 ha alan sulanmaktadır. 

 

Çizelge 4.2. Ürkmez Barajı ve özellikleri (İİÇDR, 2014) 
Ürkmez Barajı

 

 
 

 

Barajın Yeri İzmir - Seferihisar 
 Akarsuyu Ürkmez Deresi 
 Amacı Sulama ve İçme 
 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1985-1990 
 Gövde dolgu tipi Zonlu toprak dolgu 
 Gövde hacmi 10.82 hm3  
 Yükseklik (talvegden) 32 m  
 Normal su kotunda göl 

hacmi 
7  hm3  

 Normal su kotunda göl alanı 
 

0.6 km2  
 Sulama alanı 345 ha  
 Güç - 
 Yıllık Üretim - 

 
 

Seferihisar’da bulunan 3. Baraj ise Kavakdere Barajı’dır. Çizelge 4.3’te de 

görüldüğü gibi Kavak Deresi üzerinde bulunan baraj 1994-2006 yılları arasında inşa 

edilmiştir. Sulama amaçlı kullanılan baraj “zonlu toprak dolgusu” tekniğiyle 

yapılmıştır. Barajın gövde hacmi 2.10 hm3’tür. Akarsu yatağından yüksekliği 42 m, 

normal su kotunda göl hacmi ise 14.11 hm3’tür. Su kotunda göl alanı 0,96 km2 olan 

barajın sulama alanı ise 489 ha’dır (İİÇDR, 2014).  
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Çizelge 4.3. Kavakdere Barajı ve özellikleri (İİÇDR, 2014) 
Kavakdere Barajı

 
 

 

Barajın Yeri İzmir - Seferihisar 
 Akarsuyu Kavakdere 
 Amacı Sulama ve Taşkın 
 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1994-2006 
 Gövde dolgu tipi Zonlu toprak dolgu 
 Gövde hacmi 2.10 hm3  
 Yükseklik (talvegden) 42 m  
 Normal su kotunda göl hacmi 14.11  hm3  
 Normal su kotunda göl alanı 
 

0.96 km2  
 Sulama alanı 489 ha  
 Güç - 
 Yıllık Üretim - 

 

 

Jeotermal Alanlar ve Jeotermal Sular 

 
Seferihisar Kaymakamlığı’nın hazırlamış olduğu rapora göre, Seferihisar 

jeotermal alanı, çok sayıda fay içermektedir. Bölgedeki tektonik oluşumlar genellikle 

neotektoniğin bir sonucudur. Fay ve kırıkların genel doğrultusu kuzeydoğudan 

güneybatıya doğru olmakla birlikte bunları diyagonal kesen faylar da bulunmaktadır 

Seferihisar jeotermal alanının güneydoğusu Dereboğazı yükselimi ile sınırlıdır. 

Burası bölgenin en yüksek kesimidir. Bölgenin önemli jeotermal alanlarından biri 

olan Cumalı-Tuzla jeotermal bölgesi, güneybatıda Çubuklu Dağ çöküntüsünün 

sonunda yer almaktadır. 

  Jeotermal potansiyel açısından Ege Bölgesi’nin önemli alanlarından biri olan 

Seferihisar jeotermal alanının doğusu ve batısı genelde kumtaşı, şeyl ve yer yer de 

kireçtaşlarından oluşmuş yüksek tepelerle çevrilidir. Jeotermal akışkan ise bu 

dağların eteğinde ve genelde kuzeydoğu-güneybatı yönlü uzanan faylar boyunca 

yüzeye çıkmaktadır. Bölgede birçok sıcak su çıkışı bulunmakla birlikte en 

önemlileri, Tuzla Ilıcası, Cumalı Kaplıcası, Doğanbey Kaplıcası ve Karakoç 

Kaplıcası’dır. Cumalı ve Tuzla sıcak su kaynaklarında meteorik su katkısının 

oldukça az olduğu ve ağırlıklı olarak denizel kökenli sular içerdiği, Doğanbey ve 
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Karakoç sıcak su kaynaklarının ise ağırlıklı olarak meteorik kökenli olduğu yapılan 

çalışmalardan anlaşılmıştır. 

 

 Seferihisar-Karakoç-Doğanbey Tuzlası 

 
  İzmir’in ikinci en yüksek kuyu ısısına sahip kaynağıdır ve sıcaklığı 90°C-

153°C arasındadır. Buna en yakın değer Balçova Ilıcalarında 107°C-133°C 

ölçülmüştür. Buna karşın doğal çıkış Seferihisar kaynaklarında 175lt/sn iken 

Balçova’da 60 lt/sn, Çeşme’de ise 42lt/sn dir. Doğal çıkışta Seferihisar’da ısı 55°C-

93°C ve debi 40 lt/sn’dir. Balçova’da ise bu değerler 63°C ve 31 lt/sn olarak 

ölçülmüştür. Bu değerler Seferihisar yöresinin termal su potansiyeline açıklık 

getirmektedir. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun raporlarında, sularda radyoaktif etkilere 

rastlanmadığı belirtilmekte,İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji ve Hidroklimatoloji 

Anabilim Dalı’na göre de suların bakteriyolojik yönden temiz olduğu, o nedenle de 

balneoterapi uygulamaları için spesifik kullanımlı tuzlu sular olarak kabul 

edilebileceği ifade edilmektedir. Bu tür termal suların bazı hareket sistemi 

ve cilt hastalıklarında korunma, tedavi ve rehabilitasyon amaçlı olarak hipertermal, 

izotermal ve  hipotermal banyo kürleri olarak kullanılmasının verimli olduğu 

belgelenmektedir. Ayrıca aynı suların içerdiği belirli düzeydeki karbondioksit 

nedeniyle, suyun hava ile temasının engellendiği kapalı bir sistemle ulaştırıldığı, 

yeterli havalandırmanın sağlandığı ortamlarda, küvet uygulamalarında, bazı 

kardiovisküler hastalıklarda spesifik bir etkiye sahip olacağı da açıklanmaktadır. 

  Seferihisar jeotermali, temiz ve şifalı su yönünden içme kürleri dışında 

kaplıca termalizmine uygunluk göstermesi, ayrıca şehir  ısıtması ve sera 

işletmelerinde kullanılma açısından büyük bir enerji stoku durumundadır. Aynı 

zamanda yörede antik dönemlerden kalma kaplıca hamam kalıntıları, geçmiş 

dönemlerde burada bir sağlık turizmi varlığını göstermektedir. Seferihisar’da 

bulunan işletme ruhsatlı jeotermal kaynakların enerji potansiyeli Çizelge 4.4’te 

verilmiştir.  
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Çizelge 4.4. Seferihisar jeotermal kaynaklarının enerji potansiyeli(Anonim, 2015i) 
Kullanılan 

Kuyu/Toplam 
Kuyu 

Toplam 
Derinlik  

(m) 
Debi 
(l/sn) 

Isıl Entalpi 
(MWht) 

Isıl 
Entalpi 
(K.E.) 

Elektriksel 
Entalpi 
(MWht) 

1/12 4859 519 149,39 23358,42 6,19 

 

 

4.1.4 İklim 

 

Akdeniz iklim kuşağı içinde yer alan araştırma alanı yazları sıcak ve kurak, 

kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Dağların denize dik ve ovaların Batı Anadolu’nun 

içlerine kadar uzanması, denizel etkilerin iç kesimlere kadar yayılmasına olanak 

vermektedir. Araştırma alanı genelinde yükseklik, bakı ve kıyıdan uzaklık gibi 

fiziksel farklılıklar, yağış, sıcaklık ve güneşlenme açısından önemli sayılabilecek 

iklim farlılıklarını da beraberinde getirmektedir.  

Seferihisar'da iklim şartlarının belirlenmesinde planeter faktörlerden başka 

yükselti, rölyef, bakı, kıyı konumu, denizden uzaklık, kıyı akıntıları gibi fiziki 

coğrafya koşulları da etkili olmaktadır. Seferihisar'da ise morfolojik bakımdan 

yüksek alanlar az olduğu için rölyefin ve yükseltinin pek etkisi yoktur. Yörenin 

ikliminde en büyük etki denize aittir. Denize yakınlık ve denizin ılıman etkisiyle 

sıcaklık kış aylarında çok düşük seviyelere inmez. Seferihisar ve çevresinde yüksek 

yaz sıcaklıkları yaşanırken kışlar ılık geçmektedir. Bu duruma göre Seferihisar'ın 

Akdeniz termik rejim bölgesi içinde olduğu söylenebilir. Yılın 4 ayında (Haziran-

Temmuz-Ağustos-Eylül) sıcaklıklar 20°C’nin üstündedir (Altun, 2008).  

Seferihisar'da yıllık ortalama rüzgâr hızı, yaklaşık olarak 3,5 m/sn 

civarındadır. Ocak, Şubat, Mart aylarında rüzgâr hızında nisbi bir artış gözlenirken 

Mart ayından Haziran ayına kadar bir azalma, daha sonra tekrar yükselme 

gözlenmekte ise de bunlar önemli bir değer değildir. Diğer yandan kışın ve geçiş 

mevsimlerinde rüzgârın hızı zaman zaman oldukça artmaktadır (Altun, 2008). 

 Seferihisar’da yıllık ortalama bağıl nem % 64 olup, aylara göre 

değişmektedir. Sonbahardan itibaren bağıl nem oranı ilkbahar sonuna kadar yıllık 

ortalamadan fazla, Mayıs ayından itibaren yıllık ortalamanın altındadır. Minimum 
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nem durumuna bakıldığında; hiçbir ayda atmosfer neminin %10’un altına düşmediği 

anlaşılır. Batı sektörlü rüzgârların etkin olduğu, sıcaklığın azaldığı, bulutluluğun 

arttığı kış aylarında bağıl nem oranı artmakta, kuzey sektörlü rüzgârların görüldüğü 

ve bulutluluğun azaldığı yaz aylarında ise azalmaktadır. Kısaca söylenebilir ki deniz 

etkisinde olan yörede bağıl nem değerleri her ay yüksektir (Altun, 2008). 

Seferihisar’da yıllık ortalama yağış miktarı 588,1 mm’dir. En yağışlı mevsim 

kış mevsimi ve en yağışlı ay Aralık ayıdır (142mm). En az yağış ise yaz aylarında 

görülür (Temmuz ayında 1mm). Seferihisar yarı nemli, mezotermal, su noksanı yaz 

aylarında çok kuvvetli, deniz etkisi alan bir özelliğe sahiptir. Mayıs -Eylül ayları 

arasında topraktaki su yetersizliği yörede tarım faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir 

Kasım ayından Nisan ayına kadar olan dönemde ise buharlaşma az olduğu ve yağış 

miktarları da yeterli olduğu için toprakta su bulunmaktadır (Altun, 2008; Göçkan, 

2012). 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan otuz yıllık verilerin ortalamalarına 

göre,  ortalama sıcaklıklar 8,3°C ile 26,7°C (yıllık ortalama 16,7°C) arasında, 

ortalama en yüksek sıcaklıklar 12,6°C (Ocak) ile 32,7°C (Temmuz) arasında, 

ortalama en düşük sıcaklıklar 4,5°C (Ocak) ile 20,4°C (Temmuz) arasında, ortalama 

rüzgar hızları 2,5 m/s (Nisan) ile 3,9 m/s. (Temmuz) arasında, nispi nem oranları % 

53 (Temmuz) ile % 72 (Aralık) arasında değişmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı 

599,5 mm, en fazla yağış Aralık ayında ortalama 131,6 mm, en az yağış Temmuz 

ayında ortalama 0,5 mm’dir (Altun, 2008; Göçkan, 2012). 

Tropikal hava kütlelerinin etkisi altına girildiği yaz aylarında ortalama 

sıcaklıklar ile ekstrem değerler arasındaki fark azalmaktadır. Gündüz ortalama 

yüksek sıcaklığın 30-33 derece olduğu bu aylarda, ölçülen ekstrem sıcaklıklar 40°C 

üzerine yükselebilmektedir (Koçman, 2004; Göçkan, 2012). 
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4.1.5. Toprak 
 

Araştırma alanın toprak yapısı, TOPRAKSU Genel Müdürlüğü’nün 

hazırlamış olduğu Ege Havzası Toprakları (1979) ve Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü (2001)’den ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, oluşumlarına ve önemli 

kullanım özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. 1979 yılına ait kağıt baskı toprak 

haritaları, çalışma kapsamında sayısallaştırılmış ve CBS programı ArcView 10'da, 

alanın rektifiye edilmiş uydu görüntüsü yardımıyla koordinat sistemine 

oturtulmuştur. Araştırma alanı ve yakın çevresinin toprak yapısı “Büyük Toprak 

Grupları ve “Arazi Yetenek Sınıfları” ana başlıkları altında aşağıda sunulmuştur. 

 

4.1.5.1. Büyük Toprak Grupları 

 

Alana ait Büyük Toprak Gruplarının ve alt-sınıfların yer aldığı toprak 

haritasına göre oluşturulan ve Şekil 4.12’de verilen toprak haritasına göre, araştırma 

alanı ve yakın çevresinde aşağıda sıralanan 7 toprak grubu saptanmıştır; 

- Alüviyal topraklar 

- Kırmızı kahverengi akdeniz toprakları 

- Kahverengi orman toprakları 

- Kolüviyal topraklar 

- Kireçsiz kahverengi topraklar 

- Kireçsiz kahverengi orman topraklar 

- Rendzina. 

 

Alüviyal Topraklar 

 

Bu topraklar akarsular tarafından taşınıp depolanan materyaller üzerinde oluşan 

A, C profilli genç topraklardır. Mineral birleşimleri akarsu havzasının litolojik 

birleşimi ile jeolojik periyotlarda yer alan toprak gelişimi sırasındaki erozyon ve 

birikme devirlerine bağlı olup heterojendir. Profillerinde horizonlaşma ya hiç yok, ya 
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da çok az belirgindir. Buna karşılık değişik özellikte katlar görülür, çoğu yukarı 

arazilerden yıkanarak gelen kireçce zengin yapıya sahiptir. 

Alüviyal topraklar, bünyelerine veya bulundukları bölgelere veya evrim 

devrelerine göre sınıflandırılırlar. Bunlardan üst toprak, alt toprağa belirsiz olarak 

geçiş yapar. İnce bünyeli ve taban suyu yüksek olanlarda düşey geçirgenlik azdır. 

Yüzey nemli ve organik maddece zengindir. Alt toprakta hafif seyreden bir 

indirgeme olayı hüküm sürer. Kaba bünyeliler iyi drene olduğundan üst katları çabuk 

kurur. Üzerlerindeki bitki örtüsü iklime bağlıdır. Bulundukları iklime uyabilen her 

türlü kültür bitkisinin yetiştirilmesine elverişli ve üretken topraklardır (Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2001).  

 

 
Şekil 4.12. Araştırma alanı ve yakın çevresinin büyük toprak grupları 

 

Akarsuların taşıdıkları materyallerin birikmesi sonucu oluşan alüvyon 

topraklar Ülkemizin ege kıyılarında, güney kıyılarında olduğu kadar çok fazla yer 

kaplamaz. Araştırma alanında kuzey kıyı kesimlerde, diğer toprak gruplarına göre 

EGE  
DENİZİ 



4. BULGULAR VE ARAŞTIRMALAR                Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN 

88 

daha az bir yüzölçümüne sahip bir alana yayılmıştır. Mevcut arazi örtüsü içerisinde 

bu bölgede makilik yer almaktadır.  

 

Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları 

 
Kırmızı Akdeniz topraklarıyla benzer özellikler taşıyan bu toprak gurubunu 

ayırt edici özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

-Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları, Kırmızı Akdeniz Topraklarına göre 

daha alçak sekilerde, daha az eğimlerde ve daha nemli koşullarda oluşur. Bunun 

sonucu üst toprak daha koyu ve kahverengiye kaçan renktedir. Organik madde daha 

yüksek, toprak gövdesi daha derindir. 

-Renkte organik madde ve nemlilik etkilidir. Kırmızı Kahverengi Akdeniz 

Toprakları kristal kalker çakıllı ve Kalker çimentolu konglomeralar üzerinde; 

Kırmızı Akdeniz Toprakları ise kristal kalker üzerinde oluşmuştur. Toprak 

gövdesiyle konglomera arasında kalınca bir geçiş katı veya yumuşak kireç katı 

vardır.  

-Kırmızı- Kahverengi Akdeniz Toprakları; Kırmızı Akdeniz Topraklarından, 

zonlu ve organik madde kapsamlarıyla kırmızı çayır, kırmızı kestane, bazen de 

kireçsiz kahverengi orman topraklarına geçiş özellikleri gösteren bir grup olarak ele 

alınabilir. PH 7.3–7.6 arasındadır (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1996). 

Araştırma alanında bu grup topraklar Sığacık'ın kuzey kıyılarından itibaren 

üst kesimlere doğru uzanmaktadır. Bu bölgede makilik ve yer yer zeytinlik alanlar 

mevcuttur. Ayrıca Sığacıktan Teos'a giden yolun batısından denize kadar uzanan 

bölgede de ağırlıklı olarak Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları yer almaktadır.    

 

Kahverengi Orman Toprakları 

 
Kahverengi Orman Toprakları yüksek kireç içeriğine sahip ana madde 

üzerinde oluşurlar. Yükseltisinin fazla olduğu dağlık arazilerde değişik yaşlı kireçli 

ana madde üzerinde, organik maddece zengin, A, B, C, profillerine sahip 

olabilmektedir. Bu gruptaki topraklarda toprak derinliği sığ ve çok sığdır. Haritalama 
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birimleri arasında çok dik ve sarp olanlar büyük kısmını kaplar. Taşlılık, kayalık ve 

şiddetli erozyon problemdir. Orman ve otlak olarak değerlendirilir. Dik ve orta 

eğimli birimler dağlık arazi içinde sırtlar, boyunlar ve dar etekleri kaplarlar. Büyük 

yüzde teşkil etmezler. Yükseltinin elverdiği kesimlerde kuru tarım ve meyve 

yetiştirmede kullanılır (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1996). 

Araştırma alanında yukarıda açıklanan özelliklerle örtüşecek şekilde, 

kahverengi orman toprakları alanın kuzeyinde denizden 7-8 km içerde yüksek ve 

sarp kesimlerde bulunmaktadır.  

 

Kolüviyal Topraklar 

 
Dağlık ve tepelik arazilerin eteklerinde dar vadi tabanlarında yer çekimi ve 

küçük akıntılarla sürüklenmiş, zerre büyüklüğüne göre alüviyallerdeki gibi 

sıralanmamış birikintiler, Kolüviyal Toprakları oluşturur. Ana madde yumuşak kireç, 

sert kireç taşı, şistler, serpantin ya da bunlardan oluşmuş torak gövdelerinden 

taşınmıştır. Buna göre kireçli, kireçsiz, kaba veya ince bünyeli olabilirler ya da 

kısacası taşındıkları materyale göre toprak özellikleri değişir. Kolüviyal Toprakların 

alüviyallerden farkı, taşınmış materyalin zerre büyüklüğüne göre sıralanmaya 

uğramış olmasıdır. Alüviyal Topraklara göre yüzey eğimli ve drenaj iyidir ve daha 

çok kurudur. Bunun sonucu olarak daha zayıf bir bitki örtüsüne sahiptirler ve üst 

toprakta daha az organik madde birikir. İlde değişik yükseltilerde ve değişik iklim 

kesimlerinde bu toprağa rastlanılır. Bitki örtüsü buna bağlı olarak otlaktan çalılı 

ormana kadar değişir. Taşlılığın problem olmadığı yerlerde açılarak işlemeli tarıma 

alınmıştır. Toroslarda, sarp engebeler arasına sıkışmış yerleşim noktalarının 

dolaylarında Kolüviyal Topraklar çok değerlidir. Buralarda toprak sekilenerek meyve 

ve sebze tarımında kullanılır (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1996).  

Kolüviyal topraklar araştırma alanında, kıyıya yakın kesimlerde özellikle 

Sığacık'tan Teos Caddesi'nin batısından güney kıyılarına kadar uzanan bölgede yer 

alır. Alandaki kolüvyal topraklar verimli tarım alanı olarak kullanılmaktadır ve 

ağırlıklı olarak sulu tarım alanlarıdır.  
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Kireçsiz Kahverengi Topraklar  

 
Ege havzasının en yaygın toprakları olup, yaklaşık % 48.2 (473966 ha) kısmını 

oluştururlar. Kireçsiz kahverengi orman toprakları daha çok çam ormanları altında 

gelişmiştir. Yer yer meşeler ve aşılanmış, kültüre alınmış olan yabani zeytinler de bu 

toprakların oluşumunda oldukça etkilidir. Sert ve taşlı bölgelerde doğal örtü 

korunmuş olsa da birçok yerde seyrelmiş ve bozulmuştur. Bu sebeple organik örtü 

azalmış ve organik maddece zayıf bir toprak oluşmuştur. Ege havzası kireçsiz 

kahverengi orman topraklarının % 90’ının eğimi %12 ve üzerindedir. Dolayısıyla bu 

toprak grubunun çoğunluğunda toprak derinliği 50 cm’den azdır. Topografya tepelik, 

dağlık ve erozyona müsaittir. Kireçsiz kahverengi orman toprakları A, B, C 

horizonları olan zonal, orman-çayır geçiş topraklarındandır. Profillerinde serbest 

CaCO3 yoktur. Yapılan çalışmalara göre pH 5-5.5 arasındadır. Bütün profil ince 

bünyeli olduğu için bu grup toprakların su tutma kapasiteleri yüksektir. Özellikle 

toprağın besin maddelerini tutmasını gösteren katyon değişim kapasiteleri yine ince 

taneli olmalarından dolayı yüksektir (Saç ve Ark., 2011). 

Araştırma alanında en yaygın bulunan toprak grubudur. Alanın düzlük kıyı 

kesimi ile dağlık iç kesimleri arasındaki geçiş bölgesinde ağırlıklı olarak yer 

almaktadır.  

 

Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları 

 
Kahverengi Orman Toprakları,  dağlık orman kuşağında nemli koşullarda 

kahve renkli üst katmana sahip, organik maddece zengin fakat kireçsiz topraklardır. 

Dağlık ve sarp arazilerde görülür. Şistler, serpantin ve kristal kireçtaşı üzerinde; 

orman ve çalı örtüsü altında, zayıf-ileri derecede katmanlaşmış topraklardır. Kireçsiz 

kahverengi oluşumu gösteren sert kalkerler eski olup Permien yaşlıdır. Şistler 

devoniyene ve serpantin mesozoike aittir. Serpantin ve bazı şistlerden ayrışan 

materyal serbest kireçten yoksundur. Kireç taşından ayrışan materyal yüksek oranda 

kireçlidir. Yoğun yağış altında ve uzun zaman içinde profilden yıkanmıştır. Toprak 
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kireçtaşına oturmasına rağmen köpürmez. Ancak üstteki çakılların ayrışmasıyla 

toprağa katılan kireç hızla yıkanırsa oluşumu geriletir. Bu nedenle pH ve bazla 

doyma yüksektir (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2001). 

Alanın iç kesimlerinde yükseltinin kısmen daha fazla olduğu bölgede yer 

almaktadır. Bu toprak grubunda arazi örtüsü orman ve makiliktir.   

 

Rendzina Toprakları 

 

Yumuşak yahut parçalı kireçtaşı üzerinde hafif kireç yıkanımı ve organik 

madde birikimiyle oluşmuş zayıf A1 ve altında C veya R katlarından ibaret 

rendzinalar intrazonal topraklardır. Rengi gri olup kireç oranı yüksek organik madde 

düşüktür. Çoğunlukla traverten üzerinde oluşmuştur. Traverten oluşumu arada yahut 

altta yer yer anhidrit içerir. Sahip olduğu iklimsel koşullara da bağlı olarak, seyrek, 

kısa çalı, çayır ve kurakçıl otlar kekik, geven vb. bitki örtüsünü oluşturur.  

Alanda Rendzina toprak grubu Sığacık'ın güneyinde Doğanbey kıyılarına 

doğru kolüvyal yapı içerisinde diğer toprak gruplarına göre nispeten küçük bir alanda 

yayılım göstermiştir.  

 

4.1.5.2. Arazi Yetenek Sınıfları 
 

Araştırma alanı arazi yetenek sınıflarına göre değerlendirildiğinde 7 adet 

toprak sınıfının alanda bulunduğu görülür (Şekil 4.13). Bu sınıfların özellikleri 

Çizelge 4.5’te verilmiştir. Arazi sınıfları içerisinde I., II., III. sınıf araziler tarıma 

uygun alanları oluşturmaktadır. Araştırma alanında Kolüvyal topraklar ağırlıklı 

olarak I. sınıf olup ilk üç sınıf arazileri içermektedir. Hâlihazırda da bu alanlar 

ağırlıklı sulu tarım alanları olarak kullanılmaktadır ki bunlar narenciye bahçeleri ve 

sebze bahçeleridir. Alanda VI. ve VII sınıf gibi tarımsal verimliliği düşük araziler de 

bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak kireçsiz kahverengi toprak grubunda olan üst sınıf 

araziler özellik olarak dik, sarp eğimli, sığ-çok sığ, şiddetli-çok şiddetli aşınımlı 

arazilerdir. Bu alanlar, Seferihisar kent merkezinin kuzeyinde deprem evlerinin 

doğusunda yer alan makilik ya da çorak dik arazileri içermektedir. Ayrıca Sığacık'ın 



4. BULGULAR VE ARAŞTIRMALAR                Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN 

92 

kuzeyinde kayalık kıyı alanları ki hâlihazırda bozuk maki alanları ile kaplı kırmızı 

kahverengi orman toprakları da VII. sınıf verimsiz arazilerdir.  

Alana ait toprak haritalarından elde edilen yorumlar doğrultusunda büyük 

toprak grupları ve arazi yetenek sınıflarına bağlı olarak eğim, toprak derinliği, taşlılık 

ve aşınım özellikleri ile jeolojik birimler çizelge halinde verilmiştir (Çizelge 4.6).  

 

 
Şekil 4.13. Araştırma alanı ve yakın çevresinin arazi yetenek sınıfları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGE  
DENİZİ 
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Çizelge 4.5. Arazi yetenek sınıflarının özellikleri (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
2001).  

Toprak 
Sınıfları Özellikleri 

I. Sınıf Genelde düz alanlarda yer alır. Erozyon görülmez. Toprak derinliği fazla, 
drenajı iyidir. Su tutma kapasitesi ve verimliliği yüksektir. 

II. Sınıf Hafif eğimli (%2–6) alanlarda daha çok görülür. Daha az derindir. Az da olsa 
toprak bir miktar tuzludur ve erozyon tehlikesi vardır. Verimliliği iyidir. 

III. Sınıf Orta derecede eğimli (%6–12) alanlarda daha çok görülür ve orta derecede 
tuzludur. Toprak derinliği daha sığ ve erozyon tehlikesi daha fazladır.   

IV. Sınıf Dik eğim (%12–20), şiddetli erozyon, sığ toprak, düşük nem veya yoğun 
tuzluluk özellikleri gösterir. Kültür bitkileri zor yetişir.  

V. Sınıf 
Topoğrafya genelde düzdür. Çeşitli nedenlerden dolayı toprak sürekli yaştır. 
Bazı topraklar ise ya çok taşlı veya çok kayalıktır. Kültür bitkisi yetiştirilmesine 
uygun değildir.  

VI. Sınıf Dik eğim, şiddetli erozyon, sığ toprak ve taşlılık özelliği gösterebilir. Kültür 
bitkileri için uygun değildir. 

VII. Sınıf 
Çok dik eğimli (%20–30) alanlarda, çok sığ ve çok taşlıdır, tuzluluğun yanında 
şiddetli erozyon da görülebilir. Bu toprakları koruyup, ıslah etmekte güçtür. 
Genelde bu toprakların üzeri orman veya meradır. 

VIII. Sınıf Bitkisel ürün getirmeyen arazilerdir. Eğlence sahası veya av hayvanları 
barınağı olarak değerlendirilebilir. 

 
Çizelge 4.6. Araştırma alanında yer alan büyük toprak gruplarının eğim, taşlılık, 

toprak derinliği, aşınım özellikleri ile jeolojik birimler (Altun, 2008). 
Sembol Büyük 

Toprak 
Grubu 

Sınıf Alt-sınıf   Açıklama Anakaya/Ana 
materyal 

N Kireçsiz 
Kahverengi 
Orman 

IV IVes Dik eğimli, sığ, orta aşınımlı 
topraklar 

Kumtaşı-şeyl 
egemen matriks 
ile değişik kaya 
türündeki 
bloklardan 
oluşan fliş. 

VII VIIes Dik-sarp eğimli, sığ-çok sığ, 
şiddetli-çok şiddetli aşınımlı 
yüksek arazi toprakları 

M Kahverengi 
Orman 

III IIIe Orta eğimli, derin-orta derin, orta 
aşınımlı topraklar 

Neojen yaşlı 
jeolojik birimler. 

IIIes Orta eğimli, sığ , ortaaşınımlı 
topraklar 

VI VIes Dik eğimli, sığ, şiddetli aşınımlı 
yüksek arazi toprakları 

U Kireçsiz 
Kahverengi 

III IIIes Orta eğimli, sığ , ortaaşınımlı 
topraklar 

Volkanikler ve 
kumtaşı- şeyl 
egemen matriks 
ile değişik kaya 
türündeki 
bloklardan 
oluşan fliş 

IV IVes Orta ve dik eğimli, sığ ve çok sığ, 
orta ve şiddetli aşınımlı topraklar 

VI VIes Dik eğimli, sığ, şiddetli aşınımlı 
yüksek arazi toprakları 

VII VIIes Dik-sarp eğimli, sığ-çok sığ, 
şiddetli-çok şiddetli aşınımlı 
yüksek arazi toprakları 

VIIse Çok dik sarp eğimli, şiddetli-çok 
şiddetli aşınımlılitozolik topraklar 
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Çizelge 4.6’nın devamı 
T Kırmızı 

Akdeniz 
IV IVse Hafif-dik arasında değişik eğimli, 

orta derin-sığ ve taşlı, orta 
aşınımlı topraklar 

Sert kireçtaşları. 

VI VIes Dik eğimli,sığ, şiddetli aşınımlı 
yüksek arazi toprakları 

VII VIIes Dik-sarp eğimli, sığ-çok sığ, 
şiddetli-çok şiddetli aşınımlı 
yüksek arazi toprakları 

E Kırmızı 
Kahverengi 
Akdeniz 

IV IVes Orta eğimli, çok sığ, şiddetli 
aşınımlı toprakları 

Konglomeratik 
veya sert 
kireçtaşları. IVse Hafif-dik arasında değişik eğimli, 

orta derin-sığ ve taşlı, orta 
aşınımlı topraklar 

VI VIes Dik eğimli,sığ, şiddetli aşınımlı 
yüksek arazi toprakları 

VIse Orta eğimli, sığ-çok sığ ve taşlı, 
şiddetli aşınımlı topraklar 

VII VIIes Dik-sarp eğimli, sığ-çok sığ, 
şiddetli-çok şiddetli aşınımlı 
yüksek arazi torakları 

VIIse Çok dik-sarp eğimli, şiddetli-çok 
şiddetli aşınımlılitozolik topraklar 

R Rendzina III IIIes Orta eğimli, sığ, orta aşınımlı 
topraklar 

Killi kireçtaşı, 
marn ve 
kolaylıkla 
parçalanabilen 
kireçtaşları. 

IV IVes Orta eğimli, sığ, şiddetli aşınımlı 
topraklar 

VI VIes Dik eğimli, sığ, şiddetli aşınımlı 
yüksek arazi toprakları 

VIse Orta eğimli, sığ-çok sığ ve taşlı, 
şiddetli aşınımlı topraklar 

VII VIIes Dik-sarp eğimli, sığ-çok sığ, 
şiddetli-çok şiddetli aşınımlı 
yüksek arazi toprakları 

A Aluvyal III IIIw Bozuk drenajlı topraklar Akarsuların 
getirdiği jeolojik 
materyaller 

K Koluvyal I I Düz-düze yakın eğimli, derin 
topraklar 

Parçalanıp 
taşınmış yüksek 
arazi ana 
materyallari. II IIe Hafif eğimli, derin, orta aşınımlı, 

iyi drenajlı topraklar 
III IIIse Hafif eğimli, değişik derinlikte, 

orta aşınımlı topraklardır 
IV IVse Hafif-dik arasında değişik eğimli, 

orta derin-sığ ve taşlı, orta 
aşınımlı topraklar 

ÇK Çıplak 
Kayalık ve 
Molazlar 

VIII VIII Çıplak kaya yüzeyleri Genelde çıplak 
kayalar ve 
molozları. 

 
 
 
 
 
 



4. BULGULAR VE ARAŞTIRMALAR                Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN 

95 

4.1.6. Flora 

 

Araştırma alanı Ege Denizi kıyısında yer alması ve kıyıya dik uzanan dağ 

etekleri boyunca konumlanması nedeniyle, potansiyel olarak kıyı kumulları, Akdeniz 

iklimine ve yaz kuraklığına uyumlu, sert yapraklı, bodur bitki topluluğu olan maki ve 

herdemyeşil orman formasyonlarının yayılış alanı içindedir. Ancak maki ve kumul 

vejetasyonu elementleri, geçmiş yıllarda sürdürülen tarımsal alan kullanımı ve turizm 

faaliyetleri sonucu konut yapımı nedeniyle tahrip olmuştur. 

Seferihisar ekolojik ve fizyolojik bakımdan ortak özellikler gösteren bitki 

topluluklarına sahiptir. Bitki toplulukları iki ana formasyonda sınıflandırılabilir. 

Bunlar; maki topluluğu ve orman topluluğudur. Maki formasyonunun birçoğu Pinus 

brutia’ların tahribi sonucunda oluşmuştur. Maki olarak ayırt edilen ve baskın 

türlerini Pistacia terebinthus, Nerium oleander, katırtırnağı Spartium junceum ve yer 

yer fundaların oluşturduğu formasyonda maki garig seklinde topluluklar da vardır 

(YARDOP, 2009; Göçkan, 2012). 

Doğal bitki örtüsü kıyıdan itibaren 700-800 metrelere kadar görülebilen maki 

topluluğu içinde Olea europea, Ceretonia siliqua, Laurus nobilis, Nerrium oleander, 

Satalum album, Arbutus unedo gibi ağaçlar bulunur. Daha yüksek kesimlerde 

kuraklığa uyumlu Pinus brutia, Cedrus libani, Pinus nigra türlerinden oluşan iğne 

yapraklı ormanlara geçilir. Bölge orman bakımından Karadeniz Bölgesinden sonra 

ikinci sırayı alır. Torosların içe dönük yamaçları ile Göller Yöresinde ormanlar 

seyrekleşir 2000 m yükseltiden sonra dağ çayırları başlar (Anonim, 2013a).  

Araştırma alanı olan Seferihisar kent merkezi ve yakın çevresinde yoğunlukla 

bulunan bitki türlerinin listesi; yapılan arazi gözlemleri, Davis (1965), Yılmaz 

(2001), YARDOP(Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı 

Ormanlar Tesis Projesi) (2009) ve Göçkan (2012)'dan derlenerek Çizelge 4.14’te 

verilmiştir. Alandaki aktüel vejetasyon, çoğunluğu tek ve çok yıllık otlardan oluşan 

sekonder nitelikli ve ruderal karakterlidir. Alanda yayılan taksonların fitocoğrafik 

orijinlerine bakıldığında Akdeniz elementleri çoğunlukta olup, çeşitli bölgelere 

yayılmış ve kozmopolit taksonlar da alanda yer almaktadır. Alandaki bitki listesi 

Ekim ve Ark.(2000)'da yer alan listelerle karşılaştırılmıştır (Çizelge 4.7). Buna göre 
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alanda iki endemik tür bulunmaktadır. Ayrıca iki tür de “zarar görebilir” nitelikte 

sınıflandırılmıştır. 

 

Çizelge 4.7. Araştırma alanı ve yakın çevresinde bulunan bitki türleri 
Cupressaceae • Helichrysum stoechas subsp. berrelieri 

(Ten.) Nyan 
• Cupressus sempervirens L. • İnula viscosa (L.) Aito 
• Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycederus • Matricaris chamomilla L. 
Pinaceae • Jurinea consanguinea D.C. 
• Pinus brutia Ten.  • Leontodon tuberosus L. 
 Anacardiaceae • Notobasis syriaca (L.) Cass. 
• Pistacia lentiscus L. • Onopordum illyricum var. cardunculus 

Boiss 
• Pistacia terebinthus L. • Palanis spinosa (L.) Cass. 
Apocyhaceae • Picris altissima 
• Nerium oleander L. • Scolymus hispanicus L. 
Aristolochiaceae • Scorzenara cana ( C. A. Meyer) Hoffm. 
• Aristochia hirta L. • Senecro vernalis Waldst & Kit. 
Berberidaceae • Silybum marianum (L.) 
• Leontice leontipetalum L. subsp leontipetalum • Sonchus oleraceus L. 
Boraginaceae • Taraxacum officinale Weber in 

Wiggers 
• Alkana tinctoria L. • Tragopogon longirostris Bisch. ex. 

Schultz Big. in Webb & Berth 
• Anchuza azurea Mill. var. azurea Convolvuelaceae 
• Echium italicum L. • Convolvulus arvensis L. 
• Echium plantagineum L. • Convolvulus elegantissimus Miller  
• Mysotis arvensis (L.) Hill. subsp arvensis Cucurbıtaceae 
• Netostema apulum (L.) Johston • Bryonia cretica L. 
Campanulaceae • Ecbalium eletarium (L.) A. Rich. 
• Campanula lyrata Lam. subsp lyrata Crassulaceae 
• Legusia pentagonia (L.) Thellung • Umbilicus horizontalis (Guss.) O.C. 

var. horizantalis 
Capparaceae Crucıferae 
• Capparis ovata Desf. • Biscutella didima L. 
Caryophylaceae • Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
• Agrostemma githego L. • Cardaria draba (L.) Desv. subsp. 

draba 
• Silene colarata Poirent. • Malcomnia chia (L.) D.C 
• Silene vulgaris (Moench) Garker • Malcomnia lexiosa ( Birst. et. 5m) 

Sibth et 5m subsp naxensis (Rech. fill.) 
A.L. Stork. 

• Stellaria media (L.) Vill 

Chenopodıaceae • Raphanus raphanistrum L. 
• Salicornia europaea L.  • Sinapis alba L. 
Cistaceae Eleagnaceae 
• Cistus creticus L. • Elaeagnus angustifolia L. 
• Cistus monspeliensis L. Ericaceae 
• Cistus parviflorus Lam. • Arbutus unedo L. 
• Cistus salviifolius L. Euphorbiaceae 
• Fumana thymifolia (L.) Verlot • Euphorbia exiguna L. var. exigua 
• Helianthum sagyptiacum (L.) Milller • Euphorbia helioscopia L. 
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Çizelge 4.7’nin devamı 
• Helianthum ledifolium (L.) Miller var. 
lasiocarpum (Willk) Bornm. 

Fagaceae 

Compositae (asteraceae) • Quercus coccifera L. 
• Anthemis chia L. • Quercus ithaburensis Decne subsp. 

macrolepsis (Kotschy) Hedge et Yalt 
• Bellis perennis L. Gentianaceae 
• Calendula arvensis L. • Centaurium pulchellum (Swartz) 

Druce 
• Carduus pycnocephalus  
Garaniaceae Malvaceae 
• Geranium dissectum L. • Alcea pallida Waldst and Kit 
• Geranium purpureum Vill. • Lavatera punctata All. 
• Geranium tuberosum L. • Malva sylvestris L. 
• Erodium malacoides (L.) L’Herit  Oleaceae 
Guttiferae • Olea europae L. var. sylvestris 

(Miller) Lehr. 
• Hypericum empetrifolium Willd. Orobanchaceae 
• Hypericum triquetrifolium Turra • Orobanche crenata Forsskal 
Labiatae Linacea 
• Ballota acetobulosa (L.) Bentham • Linum temifolium L. 
• Corydothymus capitatus (L.) Reichb. Jill. in 
Reichb 

Papaveraceae 

• Lamium amplexicaule L. • Fumaria officinalis L. 
• Micromeria myrtifolia Boiss & Hoben • Hypecoum imberbe Sibth. & Sm. 
• Origanum onites L. • Papaver rhoeas L. 
• Prasium majus L. Plantaginaceae 
• Salvia fruticasa Miller • Plantago lanceolata L. 
• Salvia verbanaca L. Plumbaginaceae 
• Salvia virgata L. Limonium sinuatum (L.) Miller 
• Scutellaria tomentosa Bertol Polygonaceae 
• Teucrium chamaedrys L. • Rumex crispum L. 
Leguminosae (fabaceae) • Rumex acetosella L. 
• Anagyris foetida L. Primulaceae 
• Anthyllis vulneraria subsp. praepronea (Karner) • Angallis arvensis L. var. Arvensis  
• Calicatome villosa (Pois.) Link Ranunculaceae 
• Coronilla cretica L. • Anemona coronaria L. 
• Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp 
herbaceum (Vill) Rouyin RovyetFouc 

• Clematis chircosa L. 
• Ranunculus arvensis L. 

• Genista acanthoclada D.C. • Ranunculus ficaia L. 
• Genista lydia Boiss. var. lyda • Ranunculus poludosus Poiret 
• Hippocrepis unisiliquosa L. subsp unisiliquosa 
Syn. 

• Ranunculus constantinapolitanus 
(D.C.) 

• Hippocrepis biflora sprengel Resedaceae 
• Hymenocarpus hirsinatus (L.) Savi • Rezeda lutea L. 
• Lathyrus annus L. Rhamnaceae 
• Lathyrus aphaca L. var. preudoaphaca (Boiss) 
Davis. 

• Paliurus spina-chiristi Miller 

• Lathyrus hirsitus L. Rosaceae 
• Lathyrus laxiflorus (Desf.) O. Kuntze subsp. 
laxiflorus (Syn: Orobus laxiflourus Desf.) 

• Amygdalus communis L. 

 • Pyrus smygdaliformis Vill var. 
amygdaliformis 



4. BULGULAR VE ARAŞTIRMALAR                Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN 

98 

Çizelge 4.7’nin devamı 
• Lathyrus setifolius L. • Rubus canescens D.C. var 

canescens 
• Lupinus angustifolius L. subsp. angustifolius • Sarcopterium spinosum L. Spanch 
• Medicago orbicularis (L.) Bart Rubiaceae 
• Psoralea bitumiminosa L. • Gallium aparine L. 
• Spartium junceum L. • Rubia teunifoliad d’ Urv subsp. 

teunifolia 
• Tetragonolobus purpureus Moench. • Sherardia arvensis L. 
• Tremastelma palaestinum (L.) Janchus • Valentia hispida L. 
• Trifolium campestre Schreb.  Scrophulariaceae 
• Trifolium clypeatum L. • Bellardia trixago (L.) All. 
• Trifolium pratense L. var. pratense • Cymbalaria longipes (Boiss & Heldr) 

Cheval 
• Trifolium resupinatum L. var. microcephalum • Linaria simplex (Willd) D.C. 
• Trifolium tomentosum L. • Parantucelia viscosa Carvel 
• Trifolium uniflorum L.  
• Trigonella corniculata L.  
• Vicia hybrida L.  
• Verbascum glomeratum Boiss x Splendidum 

Boiss. 
Liliaceae 

• Veronica cymbalaria Bodard • Allium subhirsitum L. 
• Veronica hederafolia L. • Allium nigrum L. 
Tamaricaceae • Asparagus acutifolius 
• Taramix smyrnensis Bonge  • Asparagus officinalis L. 
Thymelaeaceae • Asparagus tenuifolius Lam. 
• Thymelaea tartonraira (L.) All. Subsp. argentea 
(Sm.) 

• Aspodelus aestivus Bort. 

Ulmaceae • Gagea graeca (L.) Terracc. 
• Celtis sustralis L. • Muscari neglectum Guss. 
Umbelliferae (apiaceae) • Muscari comosum (L.) Miller 
• Buplerum gracile d’ Urv • Ornithogallum nutans L. 
• Daucus carota • Ruscus sp. (Şenol, 1996) 
• Eryngium campestre L. var. virens Link. Orchidaceae 
• Foenculum vulgare Miller. • Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. 

Richard 
• Huetia cynapioides subsp. macrocarpa (Boiss 
et spruner) P.V. Ball 

Juncaceae 

• Lagocia cuminordes L. • Juncus heldrechianus L. subsp. 
heldr. Chranus, 

• Oenanthe silaifolia Bieb Kumul Alanların Florası 
• Scaligera napiformis (Sprengel) Boraginaceae 
• Symrnium rotundifolium Mill. • Myosotis litoralis Steven ex Bieb. 
• Tordylium spulum L. Caryophyllaceae 
Urticaceae • Silene colorata Poirent. 
• Urtica pilulifera L. Compositae 
Valerianaceae • Anthemis tomentosa L. subsp. 

tomentosa 
• Valeriana officinalis L. • Centaurea spinosa L. var. spinosa 
• Valerianella coronata (L.) DC. • Scorzonera laciniata L. subsp. 

laciniata 
Verbenaceae • Taraxacum sp. 
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Çizelge 4.7’nin devamı 
• Vitex agnus-castus L. Convolvulaceae 
Araceae • Calystegia soldanella (L.) R. Br. 
• Dracunculus vulgaris Schott in Schoot & Endl. Cruciferae 
Dioscoraceae • Cakile maritima Scop. 
• Tamus communis L. • Malcomia flexiosa (Sibth & Sm) 

(Sibth & Sm) 
Giaminae • Matthiola tricuspidata (L.) R. Br. 
• Aeloropus littoralis (Govan) Parl  Eleagnaceae 
• Avena barbata Pott. ex Link. subsp. barbata • Eleagnus angustifollia L. 
• Brachypodium rotusum (Pers) P. Beauv. Leguminosae 
• Briza maxima L. • Hymonocarpus circinatus (L.) Savi 
• Bromus madritensus L. • Lotus cytisoides L. 
• Bromus squarrosus L. subsp. noeannus • Medicago marina L. 
• Cynosourus echinatus • Medicago littorialis 
• Cynadan dactylon (L.) Pers var. dactylon • Trifolium uniflorum L. 
• Melica ciliata L. • Trigonella sp. (Şenol, 1996) 
• Phrogmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel Papaveraceae 
• Pheleum subulatum (Savi) Aschers & Graebn 
subsp. subulatum 

• Glacium flavum Crantz. 

• Piptatherum coerulescens (Desf.) P. Beauv. • Hypecoum procumbens L. 
• Poa bulbosa L. • Papaver rhoeas L. 
• Poa annua L. Plantaginaceae 
• Sorgum halepense (L.) Pers • Plantago lanceolata L. 
• Taneniatherum caput-medusae (L.) subsp. 
crinitum 

Plumbaginaceae 

• Vulpai ciliata Bumort subsp. ciliata • Limonium sinuatum (L.) Miller 
İridaceae Umbelliferae 
• Gladiolus italicus Miller • Eryngium campestre L. 
• Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl • Thapsia garganica L. 
Gramineae Juncaceae 
• Cynedon dactylon (L.) Pers. • Juncus littoralis C. A. Meyer  

 
 

Çizelge 4.8. Araştırma alanındaki bitki türlerinden kırmızı listeye dahil olan bitkiler 
ve özellikleri 

Bitki Listesi Kırmızı Listeye Göre Sahip Olduğu Özellik 

• Aristochia hirta L. 
Endemik LR (lc) 
LR ( Lower Risk, Az tehdit Altında), 
lc (least concern, en az endişe verici) 

• Campanula lyrata Lam. subsp lyrata 
Endemik LR (nt) 
LR ( Lower Risk, Az tehdit Altında), 
nt (near threatened, tehdit altına girebilir) 

• Salvia fruticasa Miller VU: (Vulnerable, Zarar Görebilir) 
• Myosotis litoralis Steven ex Bieb. VU: (Vulnerable, Zarar Görebilir) 
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 Araştırma alanındaki bitkisel topluluklar genel olarak incelendiğinde Şekil 

4.14’te de verildiği gibi alanda temel olarak sert-geniş yapraklı ağaçların hâkim 

olduğu görülmektedir.  Sığacık Mahallesi’nin ve ilçenin güney kesimlerinin özellikle 

kıyıya yakın olan bölgelerinde çalılıkların sıkça görüldüğü de dikkat çekmektedir.  

 

 
Şekil 4.14. Araştırma alanının vejetasyon haritası-1 (HGK, 2014) 

 

Şekil 4.15’te arazi örtüsü sınıflamasının sonucunda alanda gözlenen bitki 

toplulukları verilmiştir. İlçede baskın olarak görülen meyvelik alanların Seferihisar 

ilçe merkezi ve Sığacık Mahallesi kıyı kesimi arasında kalan neredeyse tüm bölgeyi 

kapladığı görülmektedir. Seferihisar merkezinin çevresinde yoğun olarak iğne 

yapraklı çalılıklar bulunmakla birlikte doğuya doğru iğne yapraklı çalılıklar yer 

almaktadır. Sığacık Mahallesi’nde ise iğne yapraklı çalılıklar yoğunluktadır. Şekil 

4.15’te de görüldüğü gibi özellikle kuzey kıyı şeridine yakın olan iğne yapraklı 

orman kıyıya kadar çalılıklarla çevrilidir. Araştırma alanında bulunan diğer önemli 

bir bitki topluluğu ise zeytinliklerdir. Biri ilçe merkezinin batısında, diğeri ise 

Sığacık’ı Seferihisar’a bağlayan yolun kuzeyinde kalmaktadır.  

EGE  
DENİZİ 
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Şekil 4.15. Araştırma alanının vejetasyon haritası-2 (HGK, 2014) 

 

4.1.7. Fauna 

 
 Orman Genel Müdürlüğü tarafından Seferihisar’da yangın geçiren orman 

alanlarının yeniden orman örtüsüne kavuşturulması ve olası yangınların en az hasarla 

atlatılması için hazırlanmış olan YARDOP (2009) ile mevcut kaynaklardan derlenen 

bilgilere göre Seferihisar bölgesi faunası Çizelge 4.9’da verilmiştir; 

 

Çizelge 4.9. Araştırma alanının bulunduğu bölgenin faunası (YARDOP, 2009) 
I.SINIF :  MAMMALİA MEMELİLER 

1.TAKIM: INSECTIVORA BÖCEKÇİLLER 
FAMİLYA: Erinaceidae  Kirpiler 
1.Erinaceus europaeus Linnaeus  Kirpi 
2. Erinaceus Concolor Martin Kirpi 
FAMİLYA: Talpidae  Köstebekler 
1.Talpa europaea Linnaeus  Köstebek 
2.TAKIM: LAGOMORPHA  TAVŞANLAR 
FAMİLYA: Leporidae  Tavşanlar 
1.Lepus europaeus Linnaeus  Tavşan 

EGE  
DENİZİ 



4. BULGULAR VE ARAŞTIRMALAR                Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN 

102 

Çizelge 4.9’un devamı 
3.TAKIM: RODENTİA  KEMİRİCİLER 
FAMİLYA: Sciuridae  Sincaplar 
1.Sciurus anomalus Schreber  Anadolu Sincabı 
2.S.vulgaris Linnaeus  Kızıl sincap 
FAMİLYA: Muridae  Fareler 
1.Rattus rattus Linnaeus  Ev sıçanı 
2.Apodemus mystacinus Danford ve Alston Kayalık faresi 
3.Apodemus sylvaticus Linnaeus Orman faresi 
4.TAKIM: CARNİVORA  YIRTICILAR 
FAMİLYA: Canidae  Köpekler 
1.Vulpes vulpes Linnaeus  Kızıl tilki 
FAMİLYA: Mustelidae  Sansarlar 
1.Mustela nivalis Linnaeus  Gelincik 
2.Meles meles Linnaeus  Porsuk 
3.Martes martes Linnaeus  Ağaç sansarı 
4.Martes foina Erxleben  Kaya sansarı 
7.TAKIM: ARTİODACTYLA  ÇİFT TOYNAKLILAR 
FAMİLYA: Suidae  Eski dünya domuzları 
1.Sus scrofa Linnaeus Yaban domuzu 
II.SINIF: REPTILIA SÜRÜNGENLER 
1.TAKIM: TESTUDİNES  
FAMİLYA: Testudinidae  
1.Testudo graeca Linnaeus  Tosbağa 
2.TAKIM: SQUAMATA  
FAMİLYA: Lacertidae  
1. Ophisops elegans Menetries  Tarla kertenkelesi 
FAMİLYA: Scincidae  
1.Ablepharus kitaibeli Bibron-Broy  İnce kertenkele 
FAMİLYA: Amphisbaenidae  
1.Blanus strauchi Bedriaga  Kör kertenkele 
FAMİLYA: Colubridae  
1.Coluber jugularis Linnaeus  Kara yılan 
KURBAĞALAR  
FAMİLYA: Salamandridae  
1. Mertensiella luschani Stein.1891  Kara semenderi 

  

III. SINIF :AVES        KUŞLAR Statü R.D.B Başlıca 
A.NONPASSERES     
I.ANATİDAE  ÖRDEKGİLLER    
Anas platyrhynchos Yeşilbaş Y A4 AA 
II. ACCIPITRIDAE  YIRTICI KUŞLAR    
Aquila chrysaetos  Kaya Kartalı YG A12 KA,IO 
Circaetus gallicus  Yılan Kartalı YG A12 KA,IO 
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Çizelge 4.9’un devamı     
II. ACCIPITRIDAE  YIRTICI KUŞLAR Statü R.D.B Başlıca 

habitatı Accipiter nisus      Doğu Atmacası Y A2 IO, MK 
Accipiter brevipes     
Buteo buteo          Şahin Y A4 IO, KA, MK 
Buteo rufinus        Kızıl Şahin YG A2 KA,MK,IO 
III. FALCONİDAE  DOĞANGİLLER    
Falco tinnunculus  Kerkenez KG A4 KA, MK 
IV. PHASIANIDAE  TAVUKSULAR    
Alectoris chukar  Keklik Y A2 M, KA 
V. COLUMBIDAE  GÜVERCİNGİLLER    
Columba palumbus  Tahtalı Güvercin Y A4 KA, MK 
Streptopelia decaocto   Kumru Y - IO, AA 
Stropelia turtur  Üveyk    
VI. CUCULIDAE  GUGUKKUŞUGİLLER    
Cuculus canorus  Guguk Kuşu YG - IO, MK, KA 
VII. STRIGIDAE  BAYKUŞGİLLER    
Otus scops  İshak Kuşu YG A3 IO 
Athene noctua  Alaca Baykuş YG A3 AA 
Strix aluca  Kukumav Kuşu YG A1.2 IO 
VIII.CAPRIMULGIDAE  ÇOBANALDATANGİLL

ER 
   

Caprimulgus europaeus  Çoban Aldatan YG A2 AA 
IX. MEROPIDAE  ARIKUŞUGİLLER    
Merops apiaster  Arı Kuşu YG A4 MK, AA 
X. UPUPIDAE  ÇAVUŞKUŞUGİLLER    
Upupo epops  Hüt Hüt YG A2 KA, AA 
Denrocopus medius     
B.PASSERES  ÖTÜCÜ KUŞLAR    
XI. ALAUDIDAE  TARLAKUŞUGİLLER    
Galerida cristata  Tepeli Toygar Y - AA 
Lullula arborea     Orman Toygarı Y - AA, IO 
XII. HIRUNDINIDAE  KIRLANGIÇGİLLER    
Hirundo rustica  İs Kırlangıcı YG - DY, AA 
XII.MOTACİLLADAE  KUYRUKSALLAYANGİ

LLER 
   

Motacilla alba  Akkuyruk Sallayan Y A4 AA 
Motacilla cinerea  Dağ Kuyruksallayanı Y A4 DY 
ALCEDINIDAE  YALIÇAPKINIGİLLER    
Alcedo atthis     
XIII.TURDIDAE  ARDIÇKUŞUGİLLER    
Erithacus rubecula  Ökse Ardıç Kuşu KG - MK 
Phonicurus p. 
samamiscus  

Bahçe Kızıl Kuyruğu YG - IO 
Saxicola rubetra  Çayır Taşkuşu   AA 
Oenanthe hispanica  Karakulak 

Kuyruksallayan 
YG - AA, KA 

Oenanthe oenanthe  Kuyruk Kakan YG A3 AA, KA 
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Statüler: Başlıca habitatlar: 
Y: Yerli   Mk: Makilik alanlar 
YG: Yaz göçmeni  IO: İbreli ormanlar 
KG: Kış göçmeni  KA: Kayalık alanlar   
R.D.B: Kuş türlerinin kırmızı listedeki yeri DY: Dere yatakları 
 AA: Açık alanlar 
 BB: Bütün bölgeler 

 

4.1.8. Arazi Örtüsü Sınıflaması 

 

Araştırma alanı arazi örtüsünün sınıflandırılmasında kullanılan Kasım 2012 

tarihli 50 cm çözünürlüklü WorldView-2 uydu görüntüsü, Seferihisar ilçe merkezi ve 

yakın çevresini kapsayan 10533 ha'lık bir alana aittir. 

Çizelge 4.9’un devamı     
XIII.TURDIDAE  ARDIÇKUŞUGİLLER Statü R.D.B Başlıca 

habitatı Turdus merula  Karatavuk Y - BB 
Turdus philomelos  Güzel Sesli Ardıç Kuşu KG - BB 
Turdus viscivorus  Kızılgerdan Y - BB 
XIV. SILVIDAE  ÖTLEĞENGİLLER    
Phylloscopus sibilatrix  Orman Söğüt Bülbülü   IO 
XV. AEGITHALIDAE  UZUNKUYRUKLAR    
Aegithalis caudatus  Uzun Kuyruk 

Baştankara 
Y A2 IO 

XVI. PARIDAE BAŞTANKARAGİLLER    
Parus major  Büyük Baştankara Y - IO 

Parus ater  Çam Baştan Karası Y - IO 
XVII. CORVIDAE   KARGAGİLLER    
Corvus corone cornix  Leş Kargası Y - IO, AA 
XVIII. FRINGILLIDAE  İSPİNOZGİLLER    
Fringilla coelebs  İspinoz Y - BB 
Serinus serinus  Keten Kuşu Y - AA 
Carduelis chloris  Florya Y A4 BB 
Carduelis carduelis  Saka Y A4 AA 
Carduelis cannabina  Kanarya KG A4 AA 
XIX. EMBERIZIDAE  KİRAZKIUŞUGİLLER    
Emberiza caesia  Kaya Kiraz Kuşu Y - AA 
Emberiza calandra  Tarla Kiraz Kuşu Y - AA, MK 
Emberiza hortulana  Kiraz Kuşu Y A3 MK 
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Araştırma alanının sınıflandırılmasından önce, uydu görüntüsü ile ilgili bazı 

ön analizler yapılmıştır. Bu aşamada öncelikle uydu görüntüsünün ortorektifikasyon 

işlemi tamamlanmıştır. Uydu görüntülerinin hassas bir biçimde 

koordinatlandırılabilmesi için sadece X ve Y koordinatlarına göre değil topoğrafyaya 

(Z) göre de geometrik düzeltmesi yapılması gerekmektedir. Bu işleme 

ortorektifikasyon denilmektedir. Uydu görüntüleri temin edildikten sonra uydusuna 

ve çekim açısına bağlı olarak bu görüntülerde 100 metreye varan koordinat sapmaları 

gözlemlenebilmektedir. Gerekli doğrulukta uydu verisi ile sağlanan kamera 

parametresi veya RPC verileri ve arazinin gerekli hassasiyette sayısal yükseklik 

modeli kullanılarak yapılan 3 boyutlu düzeltme işlemi gerekmektedir.  

Bu işlem için görüntü üzerinden ölçülmüş yer kontrol noktaları ve ayrıca aynı 

alana ait sayısal yükseklik modeline gereksinim vardır. 

Bu aşamada yürütülen teknik çalışmaya ait aşamalar aşağıda verilmiştir. 

1 - Ham görüntüler orijinal dilimlendirmelerine göre mozaiklenerek her biri 

ayrı 3 adet mozaik görüntü oluşturulmuştur. RPC dosyasıyla aynı isimlendirmeler 

yapılarak kaydedilmiştir. 

2- Ortorektifikasyon sırasında kullanılacak sayısal yükseklik modeli, Mersin 

büyükşehir belediyesinden elde edilen, hâlihazır paftalar gridlenerek üçgenleme 

metodu yardımıyla elde edilmiştir. Bu sayısal yükseklik modelleri ED50'den 

WGS84'e dönüştürülmüş, dönüşüm polinomial olarak NN metoduyla 

gerçekleştirilmiştir. Böylece sayısal değerler kendi değerlerini koruyarak dönüşüm 

gerçekleşmiştir. Z değeri ED50 datumunda deniz seviyesini kullanırken, WGS84 

datumunda elipsoidal yüksekliği kullandığı için Erdas Imagine yazılım yardımıyla Z 

değerleri WGS84 için tekrar hesaplanmıştır (Recalculate elevation values). 

3- Mozaiklenen görüntüler PCI Geomatica - Orthoengine yazılımı içine 

görüntü ile birlikte gelen RPC dosyası ve sağlanan hâlihazır vektör veriler+ sayısal 

yükseklik modeli) yardımıyla ortorektifikasyon (bias corrected) işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Ortorektifikasyon işlemi sırasında RPC order 1 olarak kabul 

edildi. RMSE (karesel hata değerleri) x ve y'de 2 pikseli geçmeyecek şekilde 

gerçekleştirilmiştir. 
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4- Elde edilen ortorektifiye görüntüler ER Mapper yazılımı yardımıyla 

mozaiklenip, histogram ayarları yapılarak sonuç verisi elde edilmiştir.   

Doğruluk analizinden çok zaten RMSE (karesel ortalama hatası) yer kontrol 

noktaların üzerinden hesaplandığı ve yer kontrol noktası olarak hâlihazır veriler 

kullanıldığı için bu RMSE değerleri ortalaması aynı zamanda doğruluk oranlarını da 

ifade etmektedir. Yani RMSE değeri örneğin 1- 2 piksel ise yer kontrol noktaları ile 

görüntü arsında bu kadar fark olabildiğini gösterir ki bu değerler oldukça kabul 

edilebilir değerlerdir. Ayrıca hâlihazır ile kontrol edildiği için mevcut görüntü ve 

hâlihazırlardaki birçok nokta uyumludur.  

Araştırma alanına ait uydu görüntüsü üzerinde yapılan bu teknik işlemler 

sonucunda sınıflandırma aşamasına geçilmiştir. Sınıf gruplarının seçiminde CORİNE 

arazi sınıfları temel alınmıştır. Ancak, CORINE arazi sınıflamasını bir kent 

ortamında ya da yerel düzeyde anlamlı kılabilmek için yönteme bazı eklemeler 

yapılmıştır.     

CORINE arazi sınıflaması Aydınoğlu ve Yomralıoğlu (2008)’in de belirttiği 

gibi hiyerarşik olarak 3 düzeyden oluşur.  

1.Düzey: 1/500000 ve daha küçük ölçeklerde, arazi örtüsünü ifade eden 5 ana 

kategoriden oluşur. 

2.Düzey: 1/100000 ve 1/500000 ölçeklerinde kullanım için 15 kategoriden 

oluşur.  

3.Düzey: 1/100000 ve 1/25000 ölçeklerinde çalışma için kullanılabilecek 45 

kategoriden oluşur.  

Araştırma alanındaki kullanımlar dikkate alındığında alanda CORINE arazi 

sınıflama kategorilerden 15’i değerlendirmeye alınmıştır (Çizelge 4.10). CORINE 

Metodolojisi EEA (1997)’ye göre, arazi örtüsü detay sınıfı olarak haritada ifade 

edilebilecek en küçük alanın 25 ha olması nedeniyle CORINE’nin yerel düzeyde 

sadece 1/25000 ölçeğe kadar ifade edilebilecek anlamlı bir arazi örtüsü 

sınıflandırması olduğu söylenebilir. Bu nedenle, yöntemde 4. Düzey 

sınıflandırmasının 1/5000 ölçeği ile ifade edilen yerel düzeye kadar 

tanımlanmasında, imar mevzuatının 1/25000 ve 1/5000’lik kullanım tipleri temel 

alınmış, CORINE arazi sınıflandırmasıyla bütünleştirilmiştir.  
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Çizelge 4.10. CORINE Sınıflama Tablosu 
1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 
 

 

1. Yapay 
Yüzeyler 

1.1 Yerleşim Alanları 1.1.1 Yoğun yerleşim* 
1.1.2 Dağınık yerleşim* 

1.2 Endüstriyel, ticari ve 
taşımacılık 

1.2.1 Endüstriyel ve ticari birimler* 
1.2.2 Yollar, raylı sistem ve bağlantı kavşakları* 
1.2.3 Limanlar* 
1.2.4 Havalimanları 

1.3 Maden, boşaltım ve 
inşaat yapıları 

1.3.1 Maden ocakları 
1.3.2 Boşaltım alanları* 
1.3.3 İnşaat bölümleri 

1.4 Tarımda 1.4.1 Yeşil yerleşim alanları (park ve bahçeler)* 
 

 

2. Tarım 
Alanları 

2.1 Sürülüp ekilebilen 
arazi 

2.1.1 Kuru tarım alanları 
2.1.2 Çeltik tarlaları 

2.2 Kalıcı ürünler 2.2.1 Bağ, üzüm bağı 
2.2.2 Meyve ağaçları ve meyveli bitkiler* 
2.2.3 Zeytinlik* 

2.3 Meralar 2.3.1 Mera 
2.4 Heterojen tarım 
alanları 

2.4.1 Sürekli ürünler ile birlikte yıllık 
2.4.2 Karışık çiftlik 
2.4.3 Önemli doğal bitki alanlarının, tarım tarafından 
çoğunlukla işgal edilmiş olduğu alanlar   
2.4.4 Ormanla karışık tarım alanları 

 

 

3.Ormanlık 
ve Doğal 
Alanlar 

3.1 Ormanlar 3.1.1 Geniş yapraklı ormanlar 
3.1.2 Kozalaklı ve iğne yapraklı ormanlar 
3.1.3 Karışık ormanlar 

3.2 Maki ve otsu bitkiler 3.2.1 Doğal çayırlar 
3.2.2 Bozkır ve fundalık  
3.2.3 Sklerofil bitki örtüsü 
3.2.4 Bitki değişim alanları, açık alanlar 

3.3 Bitki olmayan veya az 
bitkili açık alanlar 

3.3.1 Plaj, kum tepeciği, kumullar* 
3.3.2 Verimsiz toprak ve kayalar* 
3.3.3 Seyrek bitkili alanlar 
3.3.4 Yanmış alanlar 
3.3.5 Buzul ve kalıcı kar 

4.Sulak 
Alanlar 

4.1 Anakarada sulak 4.1.1 Karasal bataklıklar 
4.2 Deniz kaynaklı sulak 
alanlar 

4.2.1 Tuz bataklığı 
4.2.2 Tuzlalar 
4.2.3 Gel-git düzlükleri 

 

 

5. Su 
Kütlesi 

5.1 Karasal sular 5.1.1 Akarsu yüzeyleri 
5.1.2 Su kütlesi* 
5.2.1 Lagünler 

5.2 Deniz suları 5.2.2 Haliçler 
 5.2.3 Deniz ve okyanus* 

*Çalışma alanında bulunun kategoriler 
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Bu doğrultuda, çalışma alanının güncel uydu görüntüsü üzerinde, yukarda 

anlatıldığı gibi CORINE arazi sınıflamasının üç düzeyi temel alınarak imar planında 

yer alan bazı kullanımların da eklenmesiyle dört düzey üzerinden sınıflama 

yapılmıştır. ArcView 10 programında her bir sınıf için ayrı katmanlar oluşturularak 

arazi sınıflaması ve alan kullanımlarına yönelik genel değerlendirmeler yapılmıştır. 

Şekil 4.16’da görülen haritadan çıkarılan alan hesaplamaları ve yüzdesel dağılımları 

ise Çizelge 4.11’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.11. Mevcut alan kullanımlarının kapladıkları alanlar ve yüzdesel oranları 
Alanlar Toplam (ha) Yüzde (%) 
Akarsu Yüzeyleri 15,00 0,14 
Balık Çiftliği 0,22 0,00 
Bozuk Orman Alanları 562,29 5,34 
Deniz 3219,18 30,56 
Dolgu Alanı 5,33 0,05 
Endüstriyel ve Ticari Birimler 25,21 0,24 
Kayalık 27,68 0,26 
Limanlar 3,01 0,03 
Makilik 4388,51 41,66 
Marina 2,08 0,03 
Orman Alanı 60,55 0,57 
Plaj 16,38 0,16 
Spor ve Dinlenme Alanı 4,93 0,05 
Su Kütlesi 10,25 0,10 
Sulu Tarım 1480,43 14,05 
Turizm Tesisleri 11,05 0,10 
Yazlık Konut 70,96 0,67 
Yerleşim 92,23 0,88 
Yeşil Yerleşim Alanı 316,11 3,00 
Yollar 221,78 2,11 
Toplam 10533,18 100,00 
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Şekil  4.16. Araştırma alanının arazi sınıflaması haritası 
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Şekil 4.16’da verilen arazi örtüsü sınıflaması haritası ve Çizelge 4.11’deki 

hesaplamalar dikkate alındığında, en fazla alana sahip olan arazi örtüsü makilik ve 

sulu tarım alanlarıdır. Maki alanları, "Flora" konusunda verilen bitki listesinde yer 

alan maki vejetasyonuna ait otsu ve çalı türlerini kapsamaktadır. Alanın güney doğu 

ve kuzey batı kesimlerindeki maki alanı içerisinde seyrek de olsa zeytin ağaçları 

bulunmaktadır. Arazide insan faaliyetlerinden ve yaz aylarında sıklıkla görülen 

yangınlardan dolayı oluşan yer yer açıklık alanlar tahrip olmuş bir maki vejetasyonu 

görüntüsüne neden olmaktadır (Şekil 4.17, Şekil 4.18).   

Tarım, Seferihisar ilçesindeki en önemli sektörlerden biridir. Hesaplama alanı 

içerisinde %14’lük bir orana sahip olan tarım alanları yerleşik halk için önemli bir 

istihdam alanı yaratmaktadır. Özellikle kent merkezi ve Sığacık Mahallesi arasındaki 

aks çevresindeki tarım alanlarının önemli bir bölümü, ilçenin simgesi haline 

dönüşmüş olan mandalina bahçeleridir. Belediye tarafından düzenlenen festivallerin 

etkisiyle de tanıtım öğesi halini alan mandalina, kentin sakinşehir niteliğiyle de uyum 

sağlayan yerel bir kimlik öğesi durumuna gelmiştir. Ancak son yıllarda tarım 

alanları, başta konut olmak üzere diğer sektörlere dönüştürülmektedir.   

Araştırma alanının yaklaşık 100-150 m yüksekliğe sahip doğu kesimlerinde 

sık ormanlık olarak nitelendirilemeyecek seyrek orman niteliğinde alanlar 

bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak Pinus brutia türünün bulunduğu "Teos Çamlığı", 

ilçeye en yakın orman alanı olması nedeniyle mesire yeri olarak da kullanılmaktadır 

(Şekil 4.19). Seferihisar'ın doğusunda ve Kuşadası yolu üzerinde güneye doğru 

uzanan ormanlık alanlar hemen hemen her yaz yaşanan yangınlar nedeniyle oldukça 

tahrip olmuştur (Şekil 4.20). 
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Şekil 4.17. Makilik alandan bir görünüm 

 

 
Şekil 4.18. Yangın sonucu tahrip olmuş makilik (Ağustos 2009 Seferihisar yangını) 
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Şekil 4.19. Teos Çamlığı mesire alanı 

 

 
Şekil 4.20. Araştırma alanında yer alan ormanlık kesimlerde bulunan Olea europaea 

ve Pinus brutia topluluğu   
 

Araştırma alanında konutların dağılımı incelendiğinde; birbirine yaklaşık 5 

km mesafeli iki merkezli yerleşim yapısının olduğu ifade edilebilir(Şekil 4.21). 

Bunlardan ilki deniz kıyısına 5 km uzaklıktaki kent merkezidir ve konut yapılaşması 

ağırlıklı olarak bu bölgede yer almaktadır. Bir diğeri ise, merkeze 5 km uzaklıkta 

deniz kıyısında konumlanmış Sığacık Mahallesi’dir. Bu iki merkeze ek olarak alanın 

güney kıyılarında yaklaşık 10 km'lik sahil şeridine yayılmış yazlık konut alanları da 

diğer bir yapı öbeği durumundadır (Şekil 4.22). Seferihisar'da konut alanlarının 

yukarıda anlatıldığı şekliyle dağınık bir yapı göstermesi başta ulaşım olmak üzere 

Yangından zarar görmüş 
orman alanları 
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mekânsal planlama çalışmaları için kısıtlayıcı bir özellik oluşturmaktadır. İlçe 

merkezinin yakın çevresindeki sit alanları yazlık konutların yapımını kısmen kontrol 

altına almıştır. Ancak Sığacık Mahallesi’nin güney kıyıları önemli bir yapılaşma 

baskısı altındadır. 

 

 
Şekil 4.21. Araştırma alanında konut dokusunun dağılımı 

 

 
 Şekil 4.22. Araştırma alanındaki yazlık konutlar 
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Seferihisar’da yazlık konutlar daha çok tek katlı ve bahçeli olup belirli 

bölgeler hariç deniz kıyısına çok yakın inşa edilmemiştir. İç turizme hizmet eden bu 

konutların yoğun olduğu bölgelerde kıyının kullanımı ve planlanmasıyla ilgili 

sorunlar mevcuttur (Şekil 4.23). 

 

 
Şekil 4.23. Araştırma alanının güneyinde (Akarca) yer alan yazlık konutlar 

 

Araştırma alanında kıyı kullanımları incelendiğinde, Sığacık'ta bulunan 

uluslararası ulaşım ağında önemli bir yere sahip olması beklenen 2010 yılında açılan 

Teos Yat Limanı ön plana çıkmaktadır (Şekil 4.24). Ancak böylesine büyük bir 

altyapı projesinin kentin sakinşehir olmasından sonra açılması, kurumlar arasında 

mekân kullanımlarıyla ilgili kararlar konusunda koordinasyon eksikliği olarak 

yorumlanabilir. Kıyı kullanımında diğer önemli bir saptama ise; kıyı alanlarını içine 

alan sit bölgelerinin varlığı ve kıyıları yapılaşmadan kısmen koruduğu gerçeğidir 

(Şekil 4.25). Özellikle alanın kuzey kıyıları ve Sığacık merkezden yazlık konutların 

yoğunlaştığı güney kıyılara kadar uzanan bölge de sit alanları sayesinde yoğun 

yapılaşmadan korunmuştur.  
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Şekil 4.24. Teos Yat Limanı  

 

Şekil 4.25. Araştırma alanında sit alanlarının konumu 
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4.2. Alanın Sosyo-kültürel ve Ekonomik Yapısı 

 

4.2.1. Demografik Yapı 
 

Seferihisar’ın yıllara göre nüfusu ve nüfus artış oranlarının verildiği Çizelge 

4.12’de, 1965 yılında ilçe nüfusunun 9661 olduğu, bu nüfusun 4392’sinin köylerde, 

5269’unun ise kentte yaşamış olduğu görülmektedir. Köy ve kent merkezinde hemen 

hemen eşit olan nüfus dağılımı 2008 yılından itibaren kent merkezinde %80’lere 

kadar çıkmıştır. 2012 yılında adrese dayalı nüfus sayımına göre ilçe nüfusunun 

31213 kişiye ulaştığı, bu nüfusun 27849’u (% 88,50) kent merkezinde yaşarken 

3364’ü (%11,5) köy nüfusu olarak görülmüştür. Son 30 yılda günümüze kadar olan 

toplam nüfus, yaklaşık % 2,6 oranında artış göstermiştir. 

Seferihisar’da resmi nüfus sayımlarının dışında özellikle yaz dönemlerinde 

“yazlıkçı” olarak ifade edilen ikinci konutlarda konaklayan önemli bir nüfus 

bulunmaktadır. Bunun dışında yakın yerleşimlerden günübirlik seyahat için gelen 

önemli bir kitleden de söz edilebilir. Kentin sakinşehir olmasının ardından medyanın 

yaptığı yayınların da etkisiyle kent turizm için önemli bir cazibe mekânı olmuştur. 

Bu sayede artan yaz dönemi nüfusu, sakinşehir ölçütlerine tezat bir durum 

oluşturmaktadır.    

 

Çizelge 4.12. Seferihisar ilçesinin yıllara göre nüfus değişimi (TÜİK, 2013). 
Sayım Yılı            İlçe 

            Nüfusu 
Toplam Nüfusa 

Oranı (%) 
Köy 

Nüfusu 
Toplam Nüfusa 

Oranı (%) 
Toplam 

1965 5269 54.5 4392 45.5 9661 
1970 5670 55.4 4565 44.6 10235 
1975 6484 58.8 4538 41.2 11022 
1980 6405 53.3 5604 46.7 12009 
1985 8168 55.5 6559 44.5 14727 
1990 1072 50.1 10686 49.9 21406 
2000 17526 50.4 17235 49.6 34761 
2007 16114 62.4 9716 37.6 25830 
2008 23669 87.8 3276 12.2 26945 
2009 25308 88.5 3295 11.5 28603 
2011 27422 89.1 3347 10.9 30890 
2012 27849 88.5 3618 11.5 31467 
2013 - - - 

 
- 33588 
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Çizelge 4.13’te ilçedeki köy sayısı ile nüfusun değişimi de verilmiştir.  

Çizelgede de görüldüğü gibi köy ve bucak nüfusu özellikle 2008 ve 2009 yıllarında 

hızlı bir düşüş yaşarken ilçe merkezi nüfusu özellikle 2010 yılından sonra artış 

göstermiştir.  

 

Çizelge 4.13. Seferihisar ilçesi köy sayısı, bucak sayısı ve nüfusun dağılımı 
(Seferihisar İlçe Tarım Müdürlüğü, 2014) 

 
KÖY SAYISI NÜFUS  * 

İlçe 
Merkezi Köy ve Bucak Toplam Belediyeli Belediyesiz Toplam 

2006 2 9 11 17526 17369 34895 
2007 2 9 11 17526 17369 34895 
2008 2 8 10 16114 9716 25830 
2009 - 8 8 25308 3295 28603 
2010 - 8 8 29232 3423 32655 
2011 - 8 8 27422 3468 30890 
2012 - 8 8 27422 3468 30890 
2013 - 9 9 27849 3618 31467 

 
 

Çizelge 4.14’te Seferihisar nüfusunun cinsiyete göre dağılımı 

değerlendirildiğinde, erkek nüfus oranı % 52,75, kadın nüfus oranı ise % 47,25’dir. 

% 43,48 oranında 0-29 yaş grubunun bulunduğu Seferihisar genç bir nüfusa sahiptir 

ve nüfusun cinsiyete göre dağılımında önemli bir fark yoktur.  

 

Çizelge 4.14. Seferihisar ilçesi nüfusunun yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımı 
(TÜİK, 2013). 

Yaş Grupları Kadın Nüfus Erkek Nüfus Toplam Nüfus Toplam Nüfusa 
Oranı (%) 

0–14 2845 3047 5892 19.07 
15–29 3042 4497 7539 24.41 
30–44 3354 3340 6694 21.67 
45–59 2873 3022 5895 19.08 
60 - Üstü 2481 2389 4870 15.77 
Toplam 14595 16295 30890 100 
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Mahalle Nüfusu 
 

Seferihisar 386 km2 yüzölçümüne sahip 6 adet merkez mahalle ve 8 adet köy 

yerleşimine sahiptir. Araştırma alanı kent merkezini içine alan ve 6 mahallenin 

(Camikebir, Çolakibrahimbey, Hıdırlık, Sığacık, Tepecik, Turabiye) sınırları içinde 

bulunmaktadır. Bu mahallelere göre nüfus dağılımı ve nüfus yoğunluğu Çizelge 

4.15’te verilmiştir.     

 

Çizelge 4.15. Seferihisar kent merkezini içine alan mahallelerin nüfus dağılımı ve 
nüfus yoğunluğu (Seferihisar Nüfus İlçe Müdürlüğü, 2013). 

Mahalle Adı 2010 Nüfus Kişi/km2 

Camikebir 6051 640.9143 

Çolak İbrahim Bey 2107 246.2714 

Hıdırlık 3812 552.3677 

Sığacık 2426 253.1936 

Tepecik 1876 61.13139 

Turabiye 3231 190.3948 

 

 

4.2.1.1. Nüfus Projeksiyonları 

 

Seferihisar’ın nüfus tahminleri TÜİK’in kullandığı doğal artış yöntemine göre 

hesaplanmıştır. Bu yönteme göre, nüfus artış hızı (r) aşağıda belirtilen eşitlik 

yardımıyla hesaplanabilmektedir. 

Pt+n = Pt * ern    

Pt+n = Son sayım nüfusu 

Pt = Bir önceki sayım nüfusu  

r = Nüfus artış hızı  

n = İki sayım arasındaki yıl sayısı 

 (Pt+n )/ Pt = ern           loge (Pt+n )/ Pt = r n loge e        r = [loge (Pt+n )/ Pt] / n 
Seferihisar’a ilişkin nüfus projeksiyonları incelendiğinde; Türkiye genelinde 

ve İzmir özelinde daha belirgin olarak görülen nüfusun yaşlanma eğiliminin 
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Seferihisar ilçesinde de görüldüğü ve 2023 yılında 2011 yılına göre, Seferihisar’da 

toplam nüfusun hemen hemen değişkenlik göstermeyeceği fakat yaş grupları 

içerisinde önemli değişiklikler olacağı görülmektedir. Örneğin 2023 yılında 10-14 

yaş arasındaki bireylerin 2011 yılına göre ortalama %20, 30-34 yaş grubundakilerin 

%14 azalırken, 65-79 yaş arasındaki bireylerin ortalama %45 ve 90 yaş üstü 

bireylerin de %93 artacağı görülmektedir. Çizelge 4.16’da çalışma kapsamında 

hesaplanan nüfus tahminleri verilmiştir.  

 

Çizelge 4.16. Seferihisar kent nüfusu tahminleri. 
Yıl Nüfus Tahminleri 

2016 31276 
2021 31459 
2023 31466 
2026 31462 

 

Eğitim  

 

 Seferihisar ilçesinde okuma-yazma oranı %97’dir. 2011 verilerine göre 

okuma yazma oranı Çizelge 4.17’de verilmiştir (Baldan ve Baldan, 2014). 

 
Çizelge 4.17. Seferihisar ilçesi eğitim durumu (Baldan ve Baldan, 2014). 

EĞİTİM DÜZEYLERİ ERKEK KADIN TOPLAM 

Okuma-yazma bilmeyen 116 379 495 

Okuma-yazma bilen fakat okul bitirmeyen 2109 2231 4340 

İlkokul mezunu 3836 4628 8464 
İlköğretim mezunu 2944 1843 4787 

Ortaokul veya dengi okul mezunu 959 667 1626 

Lise veya dengi okul mezunu 3082 2272 5354 
Yüksekokul veya fakülte mezunu 1682 1215 2897 

Yüksek lisans mezunu 84 54 138 

Doktora mezunu 31 9 40 
Bilinmeyen 275 164 439 

TOPLAM 15118 13462 25580 
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 İlçede 14 ilkokul, 8 ortaokul, 1 yatılı bölge ortaokulu, 1 imamhatip ortaokulu, 

2 çok programlı lise, 1 anadolu lisesi, 2 teknik ve endüstri meslek lisesi, 1 halk 

eğitim merkezi, 1 mesleki eğitim merkezi ve 1 adet öğretmen evi bulunmaktadır.  

 

Sağlık 

 

 İlçede sağlık hizmetleri, 1 devlet hastanesi, 3 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 

1 toplum sağlığı merkezi ve 6 diş hekimi muayenehanesi tarafından verilmektedir. 

Necat Hepkon’un bağışı olarak yapılmış olan devlet hastanesi, 10000 m2’lik alanda 

inşa edilmiş olup, 25 oda, 50 yatak kapasitelidir. Hastanede 3 ameliyathane, 1 

doğumhane ile yoğun bakım ünitesi yer almaktadır (Baldan ve Baldan, 2014). 

 

4.2.2. Ekonomik Faaliyetler 

 

Araştırma alanındaki ekonomik faaliyetlerin mekânsal yansıması, bazı temel 

planlama ölçütlerinin oluşmasında etkili olmaktadır. Bu ölçütler, özellikle ulaşım 

seçeneklerinin belirlenmesi, planlanması ve tasarlanmasında dikkate alınması 

gereken ölçütlerdir. 

Alandaki ekonomik faaliyetler değerlendirildiğinde tarım ve turizm öne 

çıkmaktadır.  

 

Tarım  

 

Seferihisar’ın 38600 ha olan idari yüzölçümünün arazi kullanımındaki 

değişimler Çizelge 4.18’de verilmiştir. 

İlçenin genel arazi dağılımı incelendiğinde 7 yıllık periyotta tarım alanlarının 

12223 dekar azalarak en büyük değişimi yaşadığı görülmektedir. Bu alanların aynı 

süreç içerisinde 13903 dekar artış gösteren diğer arazi sınıfına dâhil edildiği 

anlaşılmaktadır.   
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Çizelge 4.18. Seferihisar ilçesi genel arazi kullanım değişimleri (Seferihisar Tarım 
İlçe Müdürlüğü, 2014) 

 Yüzölçümü       
(da.) 

Tarım 
Alanı              
(da.) 

Oran 
(%) 

Orman ve 
Fundalık 

Alan 
(da.) 

Oran 
(%) 

Çayır 
Mera 
Alanı 
(da.) 

Oran 
(%) 

Diğer 
Arazi    
 (da.) 

Oran 
(%) 

 2006 386000 89301 23.1 194510 50.4 3580 0.9 98609 25.5 
 2007 386000 80720 20.9 194510 50.4 3580 0.9 107190 27.8 
 2008 386000 75292 19.5 194510 50.4 3580 0.9 112618 29.2 
 2009 386000 75083 19.5 194510 50.4 3580 0.9 112827 29.2 
 2010 386000 76033 19.7 194510 50.4 2900 0.8 112557 29.2 
 2011 386000 76917 19.9 192830 50.0 2900 0.8 113353 29.4 
 2012 386000 77078 20.0 192830 50.0 3580 0.9 112512 29.1 
 2013 386000 84967 22.0 199530 51.7 3580 0.9 97923 25.4 
 

 
İlçe genelinde olduğu gibi, araştırma alanında da tarım alanları önemli bir 

paya sahiptir. Alanın yaklaşık %20’si tarım alanlarıyla kaplıdır ve büyük bir bölümü 

de kent merkezinin çevresinde bulunmaktadır. Araştırma alanındaki tarım alanları, 

güncel uydu görüntüsünün sayısallaştırılması sonucu Şekil 4.26’da verilmiştir.  

 

 
Şekil 4.26. Araştırma alanındaki tarım alanları 
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Tarım alanlarının önemli bir bölümü satsuma türü mandalina bahçesidir.  

Satsuma mandalina üretiminin İzmir genelinde son yıllardaki ortalama 43 bin tonluk 

üretiminin % 34’ü Seferihisar’da gerçekleştirilmektedir. Araştırma alanında çok fazla 

olmamakla birlikte kentin kırsalında zeytin alanları da tarım alanları içerisinde 

önemli bir paya sahiptir. 2012 yılı itibarıyla il genelinde 400 ton yağlık zeytin 

üretiminin % 6’sı Seferihisar ilçesinde gerçekleşmektedir. 

Kullanım şekline göre tarım arazilerinin dağılımı ise Çizelge 4.19’da 

verilmiştir. Çizelgede de görüldüğü gibi tarla alanlarında çok büyük oranlarda 

kayıplar yaşanmıştır. Tarla ve sebze arazilerinde büyük alan kayıpları yaşanırken, süs 

bitkileri ve bağ alanlarında artış olsa da tarım alanlarının genel toplamındaki düşüş 

tarım arazilerinin başka kullanımlara açıldığını da göstermektedir.  

 

Çizelge 4.19. Seferihisar ilçesi kullanım şekline göre tarım arazisi dağılımı (dekar) 
(Seferihisar Tarım İlçe Müdürlüğü, 2014). 

 
Tarla 
Alanı 

Sebze 
Alanı 

Süs 
Bitkileri 

Alanı 
Bağ 
Alanı 

Meyve 
Alanı 

Narenciye 
Alanı 

Zeytin 
Alanı 

Nadas 
Alanı 

Tarıma 
Elverişli 

Boş 
Arazi 

Toplam 
Tarım 
Alanı 

2006 10530 4146 147 2600 458 12690 50530 1150 7050 89301 

2007 2925 1436 399.4 4000 540 12690 50530 1150 7050 80720.4 

2008 1823 1725 276.4 4006 662 12690 50530 1750 1830 75292.4 

2009 1952 1798 342.3 4086 672 12823 50530 1050 1830 75083.3 

2010 2660 2006 248.8 4108 711 12939 50840 1170 1350 76032.8 

2011 3549 2696 269.9 4119 675 12939 51038 1240 391 76916.9 

2012 3683 2698 335.5 4119 678 13017 51051 1106 391 77078.5 

2013 3184 2461 333 4664 949 13094 56084 2980 1218 84967.0 

Sebze Alanı =Açıkta 1.Ürün Ekiliş Alanı+Örtüaltı Süs Bitkileri Alanı =Açıkta+Örtüaltı+İç-
Dış Mekan 

  
Seferihisar ilçesi tarım arazilerinin sulama durumu incelendiğinde 2006 

yılında toplam tarım alanlarının %23.7’si sulanırken bu oran 2012 yılında %29.9’a 

yükselmiştir. Toplam sulama alanının artmış olması olumlu bir gelişme gibi görülse 

de tarım topraklarında yaşanan 12.223 dekarlık kayıp, mevcut alanların sulama 

imkânını artırdığı düşünülebilir (Çizelge 4.20).  
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Çizelge 4.20. Seferihisar ilçesi tarım arazisi sulama durumu (Seferihisar Tarım İlçe 
Müdürlüğü, 2014). 

 Toplam 
Tarım Alanı (da) 

Sulanan 
Alan (da) 

Sulanmayan 
Alan (da) 

2006 89301 21193 68108 
2007 80720.4 20445.4 60275 
2008 75292.4 19668.4 55624 
2009 75083.3 19997.3 55086 
2010 76032.8 21309.3 54723.5 
2011 76916.9 22856.9 54060 
2012 77078.5 23095.5 53983 
2013 84967 23140 61827 

 

Tarım İlçe Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda Seferihisar 

ilçesinde yetişen sebzelerin ekiliş, üretim ve verimiyle ilgili veriler incelendiğinde ise 

ilçede üretimin en fazla olduğu sebzelerin sırasıyla enginar, domates, patlıcan, 

karpuz, kavun, marul, biber, hıyar, kabak, soğan, barbunya, fasulye, börülce, ıspanak 

ve pırasa olduğu görülmektedir. 

 İlçedeki tarla ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimiyle ilgili veriler 

incelendiğinde ise üretimi en fazla olan tarla ürünleri sırasıyla buğday, arpa, mısır, 

yulaf, fiğ ve yonca olarak sıralanabilir.  

 Seferihisar örtüaltı tarımıyla ilgili veriler Çizelge 4.21’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.21. Seferihisar ilçesi örtü altı tarımı (Seferihisar Tarım İlçe Müdürlüğü, 
2014). 

 
 
 

 Sebze-Meyve-Süs Bitkileri Genel Toplam 
Cam 
Alan             
(da) 

Plastik 
Alan             
(da) 

Y.Tünel 
Alan             
(da) 

A.Tünel 
Alan             
(da) 

Toplam 
Alan             
(da) 

2006 111 237 36 - 384 
2007 42 265.3 178.6 - 485.9 
2008 42 265.3 178.6 - 485.9 
2009 40.5 144.55 222.35 4.9 412.3 
2010 36 50.34 62 - 148.34 
2011 - - - - - 
2012 35.5 116.63 261.12 - 413.25 
2013 29 145.37 235.17 - 409.54 
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Hayvancılık 

 

  Kentte sürdürülen tarımsal faaliyetler arasında hayvancılık da önemli bir 

düzeyde devam etmektedir. Özellikle kentin kırsal alanlarındaki köy yerleşimlerinde 

yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt, kent merkezinin 

yakın çevresinde bulunan mandıralarda işlenerek ağırlıklı olarak peynir üretiminde 

kullanılmaktadır. Seferihisar ilçesi büyük baş hayvan varlığı Çizelge 4.22’de, üretim 

miktarları ise Çizelge 4.23’te verilmiştir.  

 

Çizelge 4.22. Seferihisar ilçesi büyük baş hayvan varlığı (Seferihisar Tarım İlçe 
Müdürlüğü, 2014). 

 Sığır 
 Saf Kültür Kültür Melezi Yerli + Diğer Toplam 

2006 610 3400 - 4010 
2007 871 3400 44 4315 
2008 706 4750 34 5490 
2009 406 3066 62 3534 
2010 577 2881 14 3472 
2011 541 2309 0 2850 
2012 502 2020 0 2522 
2013 979 2364 0 3343 

 

 
Çizelge 4.23. Seferihisar ilçesi büyük baş hayvan varlığı üretim miktarları 

 
Süt 

Kırmızı Et * 
Sığır Eti Koyun+Kuzu Keçi+Oğlak Toplam 

2006 9653 - - - - 
2007 12686.1 0 0 0 0 
2008 15023.1 0 0 0 0 
2009 8955.2 0 0 0 0 
2010 8191.4 0 0 0 0 
2011 5147 0 0 0 0 
2012 4898.21 0 0 0 0 
2013 5390.81 0 0 0 0 
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8 zeytinyağı fabrikası, 11 adet sebze ve meyve paketleme merkezi kentteki 

ulaşım ağı içerisinde değerlendirilmesi gereken duraklardır. Mevcut ya da 

planlanacak ulaşım olanakları ile bu tesislerde üretilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde 

pazarlanmasına uygun ulaşım altyapısının hazırlaması gerekmektedir. 

 

Turizm 

 
Seferihisar sahip olduğu doğal değerlere bağlı olarak önemli bir turizm 

potansiyeline sahiptir. Ayrıca, tarihi ve kültürel değerler de turizm potansiyelini 

arttırmaktadır. Kentin sakinşehir olmasında etkili olan bu değerler, alandaki doğal 

sitler ve askeri alanların da etkisiyle yoğun turizm baskısından belirli düzeyde 

korunabilmiştir. Bunlara ek olarak 2009 yılında kentin sakinşehir statüsüne geçmesi 

ve bu kapsamda kentte yürütülen projelerin de etkisiyle turizm hareketleri kontrollü 

ilerlemektedir.  

Kentin Uluslararası Sakinşehirler Birliği’nin ölçütlerine bağlı kalarak 

sakinşehir statüsü almasının temel amacı kenti ekonomik rant temelli turizm 

baskısından kısmen koruyabilmektedir. Bu nedenle kentte doğal değerlerin 

tahribatıyla başlayan ve sosyal dejenerasyon ve değerlerin kaybolmasına neden olan 

kitle turizminden mutlak korumak gerektiği bilinci kent sakinlerine farklı 

organizasyonlarla açıklanmalıdır. 

Seferihisar’da 4 adet mavi bayraklı plaj bulunmaktadır. Seferihisar ilçesi 

toplam 5 işletme tesisi ile İzmir genelinde dördüncü sırada bulunmaktadır. Turizm 

İşletme Belgeli tesislere ait yatak sayısının % 3.5’i Seferihisar ilçesinde yer 

almaktadır. İlçe geneline ait turizm işletmelerinin kapasitelerinin yıllara göre artışı 

Çizelge 4.24’te verilmiştir.  
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Çizelge 4.24. Seferihisar ilçesi konaklama tesisi sayısı (Seferihisar Sektör Analizi, 
2012). 

 
Turizm İşletmesi Belgeli Turizm Yatırım Belgeli 

Tesis sayısı Oda sayısı Yatak sayısı Tesis sayısı Oda sayısı Yatak Sayısı 
2004 6 536 1196 2 300 636 
2005 6 588 1302 4 939 2250 
2006 8 880 2006 3 583 1396 
2007 9 896 2058 5 991 3005 
2008 7 622 1460 5 976 2939 
2009 7 622 1462 6 982 2981 
2010 5 421 948 6 1243 3941 

 
 

Ticaret 

 
Seferihisar Ticaret Odası’ndan alınan verilere göre Seferihisar’da İzmir 

Ticaret Odası’na bağlı toplam 395 işletme bulunmaktadır (Çizelge 4.25). Toplam 

395 işletmenin tamamının verilerine ulaşılamasa da ilçede bulunan ve verilerine 

ulaşılan 270 ticarethanede toplam 1055 kişi istihdam edilmektedir.  

 İşletme sayılarındaki dağılım incelendiğinde bina yapım onarımla ilgili 

işletme sayısının diğer işletme türlerine göre çok fazla olduğu dikkat çekmektedir. 

Ayrıca yapı kooperatifleri grubunda da 31 işletmesinin bulunduğu göz önünde 

bulundurulduğunda Seferihisar ilçesi genelindeki 270 işletmeden 120’sinin yani 

ulaşılan işletmelerin %45’inin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği görülmektedir. 

Yaş sebze meyve üretim ve ticaretiyle uğraşan işletme sayısının sadece 30 olması, 

inşaat sektörünün tarım sektöründen çok daha ön plana çıktığını göstermektedir. 

 

Çizelge 4.25. Seferihisar ilçesi ticarethanelerinin hizmet faaliyetleri (Seferihisar 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 2014’den geliştirilerek) 

İzmir Ticaret Odasına Bağlı İşletmeler - Meslek Grupları İşletme  
Sayısı Bina Yapım Onarım 89 

Yapı Kooperatifleri 31 
Yaş Sebze Meyve Üretim ve Ticareti 30 
Marketler, Süpermarketler ve Alışveriş Merkezleri  30 
Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Eğlence Yerleri  15 
İç Taşımacılık Hizmetleri 13 
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Çizelge 4.25’in devamı 
Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler  13 
Sigorta  11 
Süt ve Süt Ürünleri  10 
İnşaat Malzemeleri  10 
Bankalar, Holding Şirketleri, Menkul Kıymetler,Kefalet Kooperatifleri 8 
Yakıt ve Madeni Yağlar  8 
İnşaat Mühendisliği, Endüstriyel Fabrika Danışmanlık ve Proje Faaliyetleri  7 
Balıkçılık ve Su Ürünleri  6 
Zeytin, Zeytinyağı, Diğer Bitkisel Yağlar ve Temizlik Maddeleri  6 
Alkollü-Alkolsüz İçecekler ve Tütün Ürünleri İmalat ve Satış Yerleri 6 
Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri  6 
Eğitim  6 
Mobilya  5 
Canlı Hayvan, Et ve Et Ürünleri  4 
Kiralama, Seyahat Acentesi ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri  4 
Konaklama Yerleri 4 
Gayrimenkul Faaliyetleri  4 
Yapı Denetim, Harita, Jeofizik, Diğer Mühendislik ve Araştırma Faaliyetleri  4 
Tahıl, Yem, Hububat ve Bakliyat  3 
Çiçek, Ev Hayvanları ve Ev Hayvanları Yemleri  3 
Ekmek ve İşlenmiş Un Ürünleri 3 
Gıda ve Tüketim Maddeleri İmalat ve Toptan Ticareti  3 
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri  3 
Orman Ürünleri  3 
Madencilik  3 
Kimyasal Maddeler  2 
Tarımsal Hammadde Aracıları, Pamuk, Tütün ve Baharatçılar 2 
Saat ve Mücevher  2 
Elektrik Teçhizatı  2 
Gözlükçüler ve Göz Sağlığı Faaliyetleri  2 
Posta ve Kurye Faaliyetleri  2 
Motorlu Taşıtlar Bakım ve Onarımı 2 
Bina Dışı Yapıların İnşaatı ve Özel İnşaat Faaliyetleri  2 
Mimarlık Faaliyetleri  2 
Plastik  2 
Pasta ve Şekerleme  1 
Tuhafiye  1 
Giyim Eşyaları İmalat ve Toptan Ticareti 1 
Ayakkabı İmalat ve Toptan Ticareti  1 
Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri  1 
Halı, Kilim, Duvar ve Yer Kaplamaları  1 
Ev Tekstil Ürünleri  1 
Güvenlik, Temizlik Faaliyetleri ve Diğer Destek Faaliyetleri  1 
Fotoğrafçılık, Yayımcılık, Medya ve Sinema 1 
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Çizelge 4.25’in devamı 
Hediyelik Eşya, Spor Malz, Avcılık, Balıkçılık ve Diğer Malların Ticareti  1 
Uluslararası Taşıma ve Antrepo  1 
Ulaşım Araçları ve Yedek Parçalarının İmalat ve Toptan Ticareti  1 
Makine Teçhizat Aksam ve Parçaları  1 
Motorlu Taşıtlar Satışı  1 
Hırdavat  1 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri  1 
Demir, Çelik ve Alüminyum 1 
Metal Kapı ve Pencere  1 
Geri Kazanım  1 
Isıtma, Havalandırma ve Tesisat  1 
Dış Ticaret ve E-Ticaret  1 
Ahşap Ambalaj Malzeme İmalatı ve Toptan Ticaret  1 
Sıvı Pompaları ve Sıvı Elevatörleri İmalatı ve Toptan Ticaret  1 
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Saklanması 1 

 

 

4.3.  Araştırma Alanındaki Mevcut Kirlilikler 

 
Araştırma alanında bulunan kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda, hava 

kirliliği ölçüm sonuçlarının sınır değerlerin altında olduğu görülmektedir. Toprak 

analizleri ile ilgili olarak; Tarım İlçe Müdürlüğü’nden alınan çok sayıda toprak 

analizi sonuçlarında herhangi bir kirlilik unsuru bulunmadığı için, çalışma 

kapsamında detaylı bir incelemeye gerek duyulmamıştır.  

Çalışmanın bu bölümünde gürültü ve deniz suyu ölçümleriyle ilgili bilgiler 

aşağıda başlıklar halinde verilmiştir.    

 

4.3.1. Gürültü Kirliliği 

 

Gürültü, yapı içi gürültüler ve yapı dışı çevresel gürültüler olarak ikiye 

ayrılabilir. Yapı içi gürültüler, yapı içinde bulunan her türlü elektronik, mekanik 

sistemler ve hayati faaliyetlerden kaynaklanan ayrı ve bitişik yapılardaki kullanıcıları 

etkileyen gürültülerdir. Yapı dışı çevre gürültüleri ise yapıların dışında yer alan 

kaynaklardan oluşan, gerek yapı içi hacimleri, gerekse yapı dışı açık alanları 

kullanan kişileri etkileyen gürültülerdir. Yapı dışı gürültü kaynakları ise ulaşım 
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gürültüleri, endüstri gürültüleri, inşaat gürültüleri, yerleşim alanı gürültüleri ve 

ticaret alanı gürültüleri olarak ayrılabilir. Bu gürültü kaynaklarından Seferihisar’da 

en yoğun olarak hissedilen gürültünün karayolu kaynaklı olduğu görülmüş ve mevcut 

durumu ortaya koymak amacıyla Seferihisar merkez ve Sığacık Mahallesi’nde 

gürültü ölçümleri yapılmıştır. 

Ölçüm noktalarına göre gürültü dağılımını oluşturmak amacıyla öncelikle 

çalışma alanının görüntüsü üzerinden ortalama 100m aralıklarla belirlenen tahmini 

ölçüm noktaları, “Garmin eTrex Legend HCx” gps aleti yardımıyla bu noktaların 

koordinatları belirlenmiştir. Bu yöntemle Sığacık’ta 21, Seferihisar’da ise 25 ölçüm 

için ayrı ayrı haritalar oluşturulmuştur.  

Bu ölçüm noktalarında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği’de belirlenen gürültü ölçüm saatleri olan gündüz (07:00-19:00), akşam 

(19:00-23:00) ve gece (23:00-07:00) saatlerinde 1 hafta süresince “DeltaOhm 

HD2010UC Integrating Sound Level Meter” aleti ile gürültü ölçümleri yapılmıştır. 

Her bir noktada 10’ar dakikalık ölçümler yapılmış ve cihazın verdiği LFmx (ortamda 

ölçülen en yüksek değer), LSp (ortamda ölçülen en düşük değer) ve Leq (ölçüm 

yapılan süre içerisinde alınan ortalama ölçüm değeri)  değerlerinden Leq değeri 

dikkate alınmıştır.  

Alınan ölçümler ilçenin mevcut durumunu göstermek amacıyla hafta içi ve 

turist etkisiyle kalabalıklaşan hafta sonu günlerinde olmak üzere 2 ayrı kategoride 

incelenmiştir. Bu amaçla, hafta içi ve hafta sonu yapılan sabah, akşam ve gece 

ölçümlerinin her bir ölçüm noktası için Leq değerleri ortalaması hesaplanmıştır. 

Hesaplanan değerler ise 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek 

VII’de yer alan “Kara yolu çevresel gürültü kriterleri” temel alınarak yorumlanmıştır 

(Çizelge 4.26). 
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Çizelge 4.26. Karayolu çevresel gürültü sınır değerleri (Gürültü Kontrol 
Yönetmeliği, 2010) 

Alanlar Planlanan/Yenilenmiş/ 
Onarılmış yollar Mevcut yollar 

Lgündüz 
(dBA) 

Lakşam 
(dBA) 

Lgece 
(dBA) 

Lgündüz 
(dBA) 

Lakşam 
(dBA) 

Lgece 
(dBA) 

Gürültüye hassas kullanımlardan 
eğitim, kültür ve sağlık alanları ile 
yazlık ve kamp yerlerinin ağırlıklı 
olduğu alanlar 

60 55 50 65 60 55 

Ticari yapılar ile gürültüye 
hassas kullanımların birlikte 
bulunduğu alanlardan konutların 
yoğun olarak bulunduğu alanlar 

63 58 53 68 63 58 

Ticari yapılar ile gürültüye 
hassas kullanımların birlikte 
bulunduğu alanlardan işyerlerinin 
yoğun olarak bulunduğu alanlar 

65 60 55 70 65 60 

Endüstriyel alanlar 67 62 57 72 67 62 
 

Gürültü dağılımlarının oluşturulmasında öncelikle ölçüm noktalarının 

koordinatları ArcMap 10.0 programında uydu görüntüsü üzerinde tanımlanmıştır. 

Her bir noktanın ölçüm değerleri öznitelik tablosuna işlenerek hesaplama işlemine 

geçilmiştir. Bu aşamada ArcMap yazılımının Spatial Analyst uzantısının 

Interpolation özelliği kapsamında IDW yöntemi kullanılmıştır. Noktaların birbirine 

olan uzaklıkları ve ölçüm değerlerine göre de gürültü dağılımları oluşturulmuştur. 

Şekil 4.27’de Seferihisar merkezde 25 farklı noktadan alınan gürültü ölçüm 

değerlerinin dağılımı görülmektedir. Gürültü dağılımları, aradaki farkın daha iyi 

anlaşılabilmesi için Şekil 4.27’den Şekil 4.32’ye kadar gündüz, akşam ve gece 

saatlerinde hazırlanan haritalar hafta içi ve hafta sonu karşılaştırmalı olarak 

sunulmuştur.  
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Şekil 4.27. Seferihisar merkez hafta içi ve hafta sonu gündüz gürültü dağılımları 

 

Hafta içi ve hafta sonu gündüz haritaları incelendiğinde, ilgili yönetmelik 

uyarınca ağırlıklı konut alanının bulunduğu İzmir-Kuşadası karayolu için 68 dbA 

sınır değerinin aşıldığı görülmektedir. Hafta içinde 70-75 dbA seviyelerinde olan 

gürültü düzeyinde hafta sonunda azalma görülmesine rağmen sınır değerinin aşıldığı 

bölgeler bulunmaktadır. Seferihisar merkezde ise yine hafta içinde yüksek olan 

gürültü ölçüm değerlerinin hafta sonu azaldığı görülmektedir. Hafta sonunda 

gürültünün sadece İzmir-Kuşadası karayolu üzerinden dağıldığı söylenebilir. 

Seferihisar’ın anayollardan iç kısımda kalan kesiminde 60-65 dbA olarak ölçülen 

gürültünün sınır değerinin altında olduğu görülmektedir. 

Seferihisar merkezdeki akşam ölçümleri sonucunda hafta içinde sınır 

değerinin yine İzmir-Kuşadası karayolu üzerinde aşıldığı görülmektedir. Hafta 

sonunda ise hafta içi ölçümlerinden çok daha yüksek ölçüm sonuçlarıyla 

karşılaşılmıştır. Şekil 4.28’de de görüldüğü gibi hafta sonu akşam gürültü 

dağılımında özellikle İzmir-Kuşadası karayolunun İzmir istikametinde sınır değerinin 

aşıldığı açıkça görülmektedir. Bunun yanında akşam saatleri olmasına rağmen İzmir-

Kuşadası karayolundan Seferihisar merkeze uzanan Atatürk Caddesinde de sınır 

değeri aşılmaktadır. Genel olarak anayollarda sınır değeri aşılırken, ilçenin iç 

kısımlarında gürültü düzeyi 50-60 dbA aralığındadır.   
 

Seferihisar 
merkez 

İzmir 

Kuşadası 

Sığacık Sığacık 

Kuşadası 

Seferihisar 
merkez 

İzmir 
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Şekil 4.28. Seferihisar merkez hafta içi ve hafta sonu akşam gürültü dağılımları 

 

  Seferihisar merkeze ait hafta içi ve hafta sonu yapılan gece gürültü 

ölçümlerinin sonucunda ise gündüz ve akşam gürültü dağılım haritalarından çok 

daha farklı sonuç elde edilmiştir (Şekil 4.29). Özellikle hafta içi gece ölçümlerinde 

gürültü sınır değerinin aşıldığı, İzmir-Kuşadası karayolunun yanı sıra, Seferihisar 

merkeze uzanan Atatürk Caddesi’nde ve İzmir-Kuşadası karayolunun paralelinde 

bulunan Şht. Tğmn. Temel Cingöz Caddesi’nde sınır değerleri aşılmıştır. Hafta sonu 

ölçüm sonuçlarında ise gürültü ölçüm sonuçları farklılık göstermektedir. Hafta sonu 

gece ölçümlerinde yine İzmir-Kuşadası yolundan kaynaklanan bir gürültü kirliliği 

olsa da ilçe merkezi ve özellikle iç kesimlerde gürültü olmadığı görülmektedir. 

 

    
Şekil 4.29. Seferihisar merkez hafta içi ve hafta sonu gece gürültü dağılımları 
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  Seferihisar merkeze ait ölçümler genel olarak değerlendirildiğinde, İzmir-

Kuşadası yolunun İzmir istikametinde gürültü kirliliğinin olduğu görülmektedir. 

Anayol çevresindeki konutların bu gürültüden etkilendiği açıktır. Seferihisar 

merkezini İzmir-Kuşadası karayoluna bağlayan Atatürk Caddesi de sınır değerlerinin 

aşıldığı yollar arasındadır. Çevresinde yoğun işyeri potansiyeli bulundursa da konut 

yoğunluğu yüksek olan bu bölgede gürültü kirliliği tespit edilmiştir.  Özetle, 

Seferihisar merkezde İzmir-Kuşadası yolu ve Atatürk Caddesi gürültü kirliliğinin 

olduğu yollardır ve çevresinde bulunan yerleşimler de bu gürültü kirliliğinden 

oldukça etkilenmektedir. 

  Seferihisar merkezde yapılan ölçümlere ek olarak Seferihisar’ın Sığacık 

Mahallesi’nde de 21 noktada gürültü ölçümleri yapılmış ve gürültü dağılımları bu 

ölçümlere bağlı olarak haritalanmıştır. Şekil 4.30’da hafta içi ve hafta sonu gündüz 

ölçüm sonuçlarına göre Sığacık girişinde 68 dbA olan sınır değerinin aşıldığı, 

özellikle hafta içinde gürültünün oldukça geniş bir çevreye dağıldığı görülmektedir.  

   

    
Şekil 4.30. Sığacık Mahallesi hafta içi ve hafta sonu gündüz gürültü dağılımları 

 

   Sığacık Mahallesi’nde hafta içi ve hafta sonu yapılan akşam ölçümleri 

sonucunda hazırlanan dağılım haritaları ise Şekil 4.31’de verilmiştir. Hafta içi 

gündüz ölçümlerinde olduğu gibi, Sığacık Mahallesi girişi ile Kaleiçi girişindeki 

ölçüm sonuçlarının sınır değerlerini aştığı görülmektedir. Hafta sonu akşam 
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ölçümlerinde ise Kaleiçi girişi, sınır değerinin aşıldığı tek bölge olarak dikkat 

çekmektedir. 
 

    
Şekil 4.31. Sığacık Mahallesi hafta içi ve hafta sonu akşam gürültü dağılımları 

 

Hafta içi ve hafta sonu gece gürültü ölçüm sonuçlarına göre hazırlanan 

gürültü dağılım haritası ise Şekil 4.32’de görülmektedir. Kaleiçi girişinden Akkum 

yolu boyunca dağılan gürültü özellikle Teos Marina girişinde yoğunlaşmıştır. Sınır 

değerinin aşıldığı bu ölçüm noktasından yayılan gürültü geniş bir alana 

dağılmamaktadır. Buna rağmen, Seferihisar ilçe merkezinden 5 km uzaklıkta bulunan 

Sığacık Mahallesi’ndeki hafta içi gece ölçümlerinde sınır değerinin aşılmış olması 

dikkat çekicidir. Hafta sonunda alınan gürültü ölçümlerinin, hafta içinde tespit edilen 

yüksek değerlerin çok daha altında olmasının temel nedeni ise bu bölgede bulunan 

eğlence mekanlarıdır. Hafta sonu ölçümlerinde sınır değerinin aşılmadığı fakat en 

yüksek ölçüm değerlerinin yine Sığacık Mahallesi girişinde olduğu görülmektedir. 
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Şekil 4.32. Sığacık Mahallesi hafta içi ve hafta sonu gece gürültü dağılımları 

 

 Özetle, Sığacık Mahallesi’ndeki gürültü kirliliğinin genel olarak, mahalle 

girişinde olduğu, bu bölgelerin haricinde gürültü sınır değerlerinin aşılmadığı tespit 

edilmiştir. 

 

4.3.2. Su Kirliliği 

 

Seferihisar’da yer altı su kaynaklarından temin edilen toplam 3338739 m3 

suyun 3283850 m3’ü içme-kullanma suyu olarak, 826560 m3’ü ise sanayide 

kullanılmaktadır. Özellikle içme-kullanma suyu olarak kullanılan yer altı su 

kaynaklarının kalitesiyle ilgili bilgiler ise Çizelge 4.27’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.27. 2012 yılı yüzey ve yer altı sularında tarımsal faaliyetlerden 
kaynaklanan nitrat kirliliği ile ilgili analiz sonuçları (İİÇDR, 2014) 

Adı Analiz Yapılan İstasyonun 
Analiz Sonuçları SKKY 

Yıllık Ortalama Nitrat 
Değeri (mg/L) 

Çamlı Deresi 1.00 4.43 
Gelinalan Deresi 5.20 23.03 
Yassıdere-Seferihisar Barajı 0.17 0.74 

 

2012 yılı yüzey ve yer altı sularında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat 

azotu kirliliği ile ilgili analiz sonuçlarına göre de Ürkmez’de bulunan yüzey 

sularında yıllık 0.20 mg/lt nitrat azotu tespit edilmiştir.  
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Araştırma alanı yer altı su kaynaklarındaki nitrat değerinin, içme sularında 

dahi 50 mg/lt sınır değerinin çok altında olduğu görülmektedir. Yıldız Teknik 

Üniversitesi tarafından nitrit ve nitrat tayiniyle ilgili hazırlanan raporda nitrat 

konsantrasyonunun 10 mg/lt’yi aşmasının, bebeklerde mavi bebek sendromu 

(methemoglobinemnia) adı verilen hastalığına yol açtığı belirtilmiştir. Bebeklerin 

sindirim siteminde henüz nitratı giderecek enzimlerin gelişmemiş olmasından 

kaynaklanan bu hastalık nedeniyle, yıllık ortalama 23.03 mg/lt nitrat değeri ölçülen 

Gelinalan Deresi’ne yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

 

Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisleri 

 
Seferihisar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 

Sığacık Bölgesi Sazlıgöl Mevkii’nde 2010 yılında işletmeye açılan Seferihisar 

Atıksu Arıtma Tesisi, Seferihisar ilçe merkezi, Sığacık ve Akarca Mahalleleri’nin 

atık sularını arıtmaktadır. Tesiste giriş ve by-pass yapısı, ızgara yapısı, terfi merkezi, 

havalandırmalı kum tutucular, fosfor giderim havuzları, havalandırma havuzları, 

çökeltim havuzları, çamur geri devir pompa istasyonu, UV ünitesi, çamur bekletme 

tankı, çamur susuzlaştırma ünitesi ile blower binası, trafo binası ve atölye binası 

bulunmaktadır. 10800 m3/gün kapasiteye sahip olan tesiste, ileri biyolojik 

yöntemlerle arıtılan atık sular, UV ile dezenfeksiyon işleminden sonra Kocaçay 

Deresi’ne deşarj edilmektedir. Tesiste 2012 yılında 2733735 m3 atık su arıtılmıştır.  

Arıtma çamuru miktarı ise 1679,86 ton/yıl’dır. 

Ürkmez Atıksu Arıtma Tesisi  

Seferihisar ilçesi Ürkmez beldesinin 3 km kuzeyinde, Ürkmez Deresi üzerinde 

bulunan Ürkmez Barajı sulama ve içme suyu amaçlı kullanılmaktadır. Ürkmez İçme 

Suyu Arıtma Tesisi ise Ürkmez Barajı’nın yaklaşık 900 m. doğusunda 

bulunmaktadır. Ürkmez beldesinin su ihtiyacını karşılayan tesis 1992 yılında İller 

Bankası Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan ve 

daha sonra İZSU Genel Müdürlüğü’ne devredilen protokolle 02.07.2004 yılında 

uygulamaya geçirilmiştir. Ürkmez Barajı’ndan alınan ham suyun arıtıldığı tesiste 

proje debisi 109 l/s’dir.  
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Doğanbey İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi  

Seferihisar'a bağlı Ürkmez, Doğanbey ve Payamlı Mahalleleri’nin evsel atık 

sularını biyolojik arıtmadan geçirecek şekilde planlanan tesis, mevcut doğal atık su 

arıtma tesisi alanının üzerinde inşa edilmiştir. Tesis, söz konusu beldeler için 

projelendirilen ve inşa edilen kanalizasyon projesi kapsamında İller Bankası 

tarafından belirlenen parseller üzere konumlandırılmıştır. 

Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi’nin projeleri İZSU tarafından hazırlanarak, 

2005/5 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi doğrultusunda 2011 yılı 

içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  onaylanmıştır. 2011 yılı Haziran 

ayında inşaatına başlanan tesis, 2013 yılı yaz döneminde işletmeye açılmıştır. 

Günlük 25000 metreküp atık su arıtma kapasitesi olan tesis, Doğanbey, 

Payamlı ve Ürkmez yerleşimlerinin yaz ve kış nüfusu dikkate alınarak tasarlanmıştır, 

birbirine paralel iki hattan oluşmaktadır. Azot ve fosfor giderimi yapılan tesiste koku 

giderim üniteleri de yer almaktadır. Tesise gelen ham atık su, çeşitli ızgaralardan 

geçerek, havalandırmalı kum ve yağ tutucuda işlem görmektedir. İçerdiği fosfor 

arıtılarak, uzun havalandırmanın yapıldığı aktif çamur ünitesinde arıtma işlemi 

yapıldıktan sonra çöktürme işlemi uygulanmakta ve ultraviyole ile dezenfekte 

edilerek doğaya verilmektedir (Su ve Çevre, 2014). 

 

4.3.3. Deniz Kirliliği 

 
Araştırma alanında bulunan plajlar belirlenen kriterlere uyum sağlayarak, 

TÜRÇEV tarafından mavi bayrak ödülü almıştır (Şekil 4.33, 4.34). Çizelge 4.28’de 

2013 yılına ait deniz suyu kirlilik ölçümleri, Çizelge 4.29’da 2014 yılına ait ölçüm 

sonuçları, Çizelge 4.30’da ise parametre sınır değerleri verilmiştir. Çizelge 4.28 ve 

Çizelge 4.29’da görüldüğü gibi deniz suları çok temizdir. 2013 yılında çok temiz 

olarak belirlenmesine rağmen Clup Atlantis, Teos Clup, Ekmeksiz Plajı ve Akarca 

Plajlarındaki ölçüm değerlerinde az da olsa tespit edilen koliform değerlerinin 2014 

yılında tamamen temizlendiği görülmektedir. 
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Şekil 4.33. Seferihisar merkeze yakın plajlar 
 

 
Şekil 4.34. Seferihisar Plajları 
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Çizelge 4.28. Alanda bulunan plajlarda 2013 yılına ait deniz suyu kirlilik ölçümleri 

 

Çizelge 4.29. Alanda bulunan plajlarda 2014 yılına ait deniz suyu kirlilik ölçümleri 
Numune Alınma 

Noktası 
Numune 
Alınma 
Tarihi 

Total 
Koliform 

(TC) 

Fekal 
Koliform 

(FC) 

Fekal 
Streptokok 

(FS) 
Değerlendirme 

Akarca Plajı 17.06.2014 4 0 0 Çok Temiz 
Clup Atlantis 17.06.2014 0 0 0 Çok Temiz 
Doğanbey Sakız 
Ağacı Mevkii 17.06.2014 0 0 0  

Çok Temiz 
 Ekmeksiz Plajı 17.06.2014 0 0 0 Çok Temiz 

Euohoria Agean 
Sitesi 17.06.2014 0 0 0 Çok Temiz 

Güneşköy Sitesi 
Halk Plajı 17.06.2014 0 0 0 Çok Temiz 

Haritacılar 
Sitesi 17.06.2014 0 0 0 Çok Temiz 

Havacılar Sitesi 
Halk Plajı 17.06.2014 0 0 0 Çok Temiz 

Küçük Akkum 
Plajı 17.06.2014 10 6 0 Çok Temiz 

 
Mavi Teos Halk 
Plajı 17.06.2014 2 0 0 Çok Temiz 

Orşal Sitesi 
Plajı 17.06.2014 2 0 0 Çok Temiz 

Ömür Beldesi 17.06.2014 0 0 0 Çok Temiz 
Teos Clup 17.06.2014 0 0 0 Çok Temiz 
Ürkmez Sağlık 
Ocağı Önü 17.06.2014 0 0 0 Çok Temiz 

 

 
Çizelge 4.30. Deniz suyu kirlilik parametreleri 

Numune Alınma 
Noktası 

Numune  
Alınma  
Tarihi 

Total 
Koliform 

 (TC) 

Fekal 
Koliform 

(FC) 

Fekal 
Streptokok 

(FS) 
Değerlendirme 

Küçük Akkum 10.09.2013 6 6 0 Çok Temiz 

Clup Atlantis 10.09.2013 62 0 2 Çok Temiz 

Teos Clup 10.09.2013 26 0 4 Çok Temiz 

Ekmeksiz Plajı 10.09.2013 6 0 2 Çok Temiz 

Akarca Plajı 10.09.2013 6 6 0 Çok Temiz 

Parametre Klavuz Değerleri  Standart Değerler 

Toplam Koliform (TC) 500/100 Ml. 10000/100 Ml. 

FekalKoliform (FC) 200/100 Ml. 2000/100 Ml. 

Fekal Streptokok (FS) 100/100 Ml. 1000/100 Ml. 
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4.4. Seferihisar’ın Sakinşehir Ölçütlerine Uyum Süreci 
 

 Uluslarararası Sakinşehirler Birliği, sakinşehir olmaya aday kentlere modern 

dünyanın yaşam koşullarına ayak uydururken koruması gereken kimlik ögelerini ve 

sürdürülebilirliğini sağlamakla yükümlü oldukları değerlerini garanti altına almak 

amacıyla “Çevre Politikaları”, “Altyapı Politikaları”, “Kentsel Kalite 

Teknolojileri ve Tesisleri”, “Tarımsal, Turistik, Esnaf ve Sanatkarlara Dair 

Politikalar”, “Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim için Planlar”, “Sosyal 

Uyum” ve “Ortaklıklar” olmak üzere toplam 7 başlık altında 71 ölçüte uyum 

sağlama şartını getirmiştir (Çizelge 4.31). Üyelik sürecinin başlangıcında ölçütlerin 

%50’lik bölümünü oluşturan 36 ölçütün sağlanmış olması yeterli olurken, üyelik 

sürecini takip eden zaman içerisinde bu ölçütlere tam uyum sağlamak gerekmektedir.   

 

Çizelge 4.31. Sakinşehir ölçütleri (Cittaslow,2009; Köstem, 2014) 

1.
 Ç

ev
re

 P
ol

iti
ka

la
rı 

1.1. Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun 
belgelenmesi  

1.2. Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun 
belgelenmesi  

 1.3.Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması 
 1.4.Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması  
 1.5.Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi 
 1.6.Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin bulunması  
 1.7.Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu 
 1.8.Kamunun yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi 
 1.9.Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması 
 1.10.Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması  
 1.11.Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi 
 1.12.Biyoçeşitliliğin korunması 

 
2.

A
lty

ap
ı P

ol
iti

ka
la

rı 
 

2.1.Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları 
2.2.Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla kilometre üzerinden karşılaştırılması  
2.3.Metro ve otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet park yerleri 
2.4.Özel taşıt kullanımına alternatif olarak eko ulaşım planlanması  
2.5.Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması  
2.6.Aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimler  
2.7.Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik 
2.8.Kent merkezlerinde malların sürdürülebilir dağıtımı  
2.9.Şehir dışında çalışan şehir sakinlerinin oranı  
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Çizelge 4.31’in devamı 
3.

K
en
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e 
Te

si
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i 

3.1.Kentin direnci için planlama  
3.2.Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu binalarının 

değerlerinin arttırılması için programlar  
3.3.Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların 

iyileştirilmesi ve/veya oluşturulması 
3.4.Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması  
3.5.Marjinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması  
3.6.Vatandaşlara ve turistlere yönelik interaktif hizmetlerin geliştirilmesinde bilgi 

ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması  
3.7.Sürdürülebilir mimari için hizmet masası oluşturulması  
3.8.Kentin internet ağına sahip olması  
3.9.Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması  
3.10.Tele çalışmanın geliştirilmesi  
3.11.Kişisel sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşviki  
3.12.Sosyal altyapıyı desteklemek 
3.13.Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın teşviki  
3.14.Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi  
3.15.Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması  
3.16.Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması – doğal/yerel alışveriş 

merkezlerinin yaratılması  
3.17.Yeşil alanlarda kullanılan beton miktarı  

4.
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4.1.Agroekolojinin geliştirilmesi  
4.2.El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması  
4.3.Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması  
4.4.Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini arttırarak kırsal bölgelerin 

değerini arttırmak  
4.5.Kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb) yerel, mümkünse 

organik ürünlerin kullanılması  
4.6.Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi ve 

mümkünse organik yerel ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesi  
4.7.Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin 

arttırılması  
4.8.Otel kapasitelerin arttırılması  
4.9.Tarımda GDO kullanımının yasaklanması 
4.10.Önceden tarım için kullanılmış alanların kullanımı hakkındaki imar planları 

için yeni fikirlerin varlığı 
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5.3.Yavaş güzergâhların mevcut olması  
5.4.Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım sürecini sağlayacak 

aktif tekniklerin benimsenmesi 
5.5.Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanların Cittaslow temaları hakkında sürekli 

eğitim görmesi  
5.6.Sağlık eğitimleri  
5.7.Yöre halkına Cittaslow’un anlamı hakkında sistematik ve kalıcı eğitim vermek  
5.8.Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığı 
5.9.Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi  
5.10.Cittaslow logosunun internet sayfasında ve antetli kağıt üzerinde kullanımı  
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Çizelge 4.31’in devamı 
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6.1.Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar 
6.2.Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması 
6.3.Engelli kişilerin entegrasyonu 
6.4.Çocuk bakımının desteklenmesi 
6.5.Genç neslin istihdam durumu 
6.6.Yoksulluk 
6.7.Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluşların mevcudiyeti 
6.8.Farklı kültürlerin entegrasyonu 
6.9.Politikaya katılım 
6.10.Belediyenin kamu konut yatırımı 

7.
O

rt
ak
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la

r 7.1.Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları için destek 
7.2.Doğal ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile 
desteklemek 
7.3.Eşleştirme projelerini desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin Cittaslow ve 
Slowfood felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak şekilde gelişmeleri için işbirliği 
yapmak. 

 

Seferihisar’ın 2009 yılında bu birliğe üye olmasının ardından, ölçütlere uyum 

sürecinde birçok uygulama ve proje gerçekleştirilmiştir. Aradan geçen 6 yıllık 

süreçte gerçekleştirilen bu faaliyetler bu çalışmada sakinşehir ölçütlerinin genel 

başlıkları altında incelenmiştir.     

 

Çevre Politikaları 

 

·  Hava ve su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun 

belgelenmesi  

Çevre Politikaları başlığı altındaki ölçütlere uyum sürecinde hava ve su 

temizliğinin ilgili yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi 

gerekmektedir. Bu konuda Seferihisar Belediyesi kurumsal destek almaktadır. Hava 

kirliliğini ve kalitesini belirlemek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mobil 

hava kirliliği izleme aracı, ilçede belirli zamanlarda ölçümler yapmaktadır. Bu 

ölçümler sonucunda, hava ölçüm parametrelerinin yasal sınırların altında olduğu 

tespit edilmiştir. Su kirliliğini belirlemek için ise deniz suyu ve şebeke suyu 

ölçümleri yapılmıştır. Seferihisar’da bulunan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 

deniz suyu ölçümleri sonucunda su kirlilik parametrelerinin yasal sınırların altında 

olduğu belirlenmiştir. Şebeke suları için de İZSU’dan su temizlik raporu alınmıştır 

(Anonim, 2012b).  
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sığacık, Doğanbey ve Gödence’de 

gelecek 30 yılın nüfus artışı göz önünde bulundurularak tasarlanan 3 arıtma tesisi 

kurulmuştur. Bu tesislerinden ilki olan Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi, 2010 yılında 

Sığacık Bölgesi Sazlıgöl Mevkii’nde işletmeye açılmıştır. Bu tesiste Sığacık ve 

Akarca mahallerinin atık suları arıtılmaktadır. Tepecik ve Hıdırlık mahallelerinde 

bulunan kanalizasyon hattı ise Kocaçay Mevkii’nden arıtmaya bağlanmıştır. Tesiste 

giriş ve by-pass yapısı, ızgara yapısı, terfi merkezi, havalandırmalı kum tutucular, 

fosfor giderim havuzları, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, çamur geri 

devir pompa istasyonu, UV ünitesi, çamur bekletme tankı, çamur susuzlaştırma 

ünitesi ile blower binası, trafo binası ve atölye binası bulunmaktadır. Kapasitesi 

10800 m3/gün olan ve 50000 kişilik bir nüfusa hitap eden tesiste, ileri biyolojik 

yöntemlerle arıtılmış atık sular, UV ile dezenfeksiyon işleminden sonra Kocaçay 

Deresi’ne deşarj edilmektedir. Tesiste 2012 yılında 2733735 m3 atıksu arıtılmıştır 

(Anonim, 2014c). 

·  Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması  

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇEVKO ve İzmir ilçe belediyeleri ile 

kurmuş olduğu konsorsiyumla yaptığı sözleşme sonucu Seferihisar’da toplanan 

çöplerin ayrıştırılması yapılmaktadır.  

İlçede belediye, Tarım İlçe Müdürlüğü gibi belirli kamu kurumları geri 

dönüşebilen kentsel atıkları ayrı ayrı toplamaya yönelik uygulama yapmaktadır.  

Bunun yanında, Seferihisar Belediyesi tarafından turizmde Ekolojik 

Markalaşma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 04.07.2012 tarih ve 

B.05.O.MİD.4.35.80.00.00.05/91 Karar No’lu Meclis Kararı ile belirlenen 

standartlara uyum ve gerekli başvuru evraklarını sağlayan yeme-içme ve konaklama 

tesislerine çevre dostu küçük tesisler ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu ödül 

standartları enerji yönetimi, su yönetimi, atık azaltma ve geri dönüşüm yönetimi, 

hava kalitesinin arttırılması yönetimi konularında belirlenmiştir (Anonim, 2015i).  

·  Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi 

Endüstriyel ve evsel kompostlamanın yapılacağı bir kompost tesisi 

kurulabilmesi için fizibilite çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Sonuçların 
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olumlu çıkması durumunda bir kompost aracı alımı ve tesis için düzenlemeler 

yapılması planlanmaktadır (Anonim, 2012b). 

·  Kamunun yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi 

  Sakinşehir ölçütleri kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji 

üretimine oldukça önem verilmektedir. Seferihisar’da güneş enerjisi kadar rüzgâr 

enerjisi ve jeotermal enerji potansiyeli de oldukça fazladır. İzmir genelindeki ilçelere 

bakıldığında da; Aliağa, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun ve Urla’nın 

rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından oldukça iyi durumda olduğu görülmektedir. Bu 

ilçelerin belirli bölümlerinde 50 m yükseklikte olan türbinlerin yıllık ortalama rüzgâr 

hızları 6-8 m/s aralığında değişmektedir. Rüzgâr hızının ortalama 7 m/s’nin üzerinde 

olması durumunda rüzgâr türbini yatırımları yapılabilmektedir. Ayen Enerji AŞ 

tarafından İzmir Seferihisar ilçe sınırları içinde kurulan Korkmaz Rüzgar Enerji 

Santrali’nin 24 MW’lik bölümü üretime geçmiştir. (İZKA, 2010; Enerji Günlüğü, 

2014).  

   Seferihisar ilçesinde geniş bir alana yayılmış çok sayıda jeotermal kaynak yer 

almaktadır. Bunlardan Doğanbey Tuzlası jeotermal kaynağında 52,5-94,5 ºC sıcaklık 

ve 50 lt/sn debi, Cumalı kaynağında ise 72ºC sıcaklık ve 5 lt/sn debi belirlenmiştir. 

 Sakinşehir ölçütlerine uyum sağlanması kapsamında “Seferihisar Belediyesi 

Kapalı Pazaryerinde Pilot Fotovoltaik Güç Santrali Kurulumu Projesi”  devam 

etmektedir. Bu projenin gerçekleşmesiyle Seferihisar Belediyesi hizmet binasının 

elektriği üretilecek olup binanın aydınlanması, ısıtılması ve soğutulması güneş 

enerjisiyle sağlanacaktır. 880977,73 TL bütçesi olan proje, Türkiye’de bir ilk olma 

özelliği taşımaktadır. Güneş enerjisi panellerinin kurulmasıyla birlikte, alandaki tüm 

enerji ihtiyacının bu panellerden sağlanması yönünde geliştirilen proje çalışmaları 

devam etmektedir (Anonim, 2014c). Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen arazi 

gezisinden çekilen fotoğraflarda görüldüğü gibi panellerin yerleştirilmesi için gerekli 

düzenek kurulmaya başlanmıştır (Şekil 4.35).   
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Şekil 4.35. Seferihisar Belediyesi Pazar Yeri 

 

Seferihisar’da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili 

gerçekleştirilen bir diğer proje ise güneş enerjisiyle çalışan bisiklet üretilmesi 

olmuştur (Şekil 4.36). Ege Üniversitesi’nde üretilen 3 tekerlekli bu araç saatte 25-30 

km hıza çıkabilmekte ve aküleri tamamen dolu iken 12 km mesafe gidebilmektedir 

(Anonim, 2012b). 

 

 
Şekil 4.36. Güneş Enerjisi ile Çalışan Bisiklet  

 

· Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması 

  İlçede görsel kirlilik düzeyinin belirlenmesi ve bu düzeyin azaltımına yönelik 

olarak belirli çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan ilki,  Seferihisar’daki kent içi reklam 

panoları ve trafik işaretleri tasarımının bilinçli bir yol izlenerek yapılması amacıyla 

mimar ve ressamları kapsayan bir grup oluşturulmasıdır. Bu topluluk öncelikle 

Seferihisar’da yoğunluğun en fazla yaşandığı Atatürk Caddesi ve turistlerin yoğun 
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olarak ziyaret ettiği Sığacık Mahallesi’nde bir pilot proje başlatmıştır. Bu kapsamda 

ilk olarak farklı boyut ve yapılardaki reklam ve iş yeri pano tasarımları belediye 

tarafından belirlenen bir standarda göre yapılmaya başlanmıştır. Bunun yanında, 

çeşitli binaların dış cepheleri yenilenerek, çerçeve önlerine saksılar yerleştirilmiş ve 

bu saksılara belediye serasında yetiştirilen sardunyalar dikilmiştir. Özellikle bu 

bölgelerdeki balkonlarda bulunan çanak antenler görüntü kirliliğine neden 

olduklarından dolayı çatılara taşınmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. 

Aynı çalışma grubunun gündeme aldığı bir diğer konu ise Seferihisar’daki 

yönlendirme eksikliğidir. İlçenin görülmesi gereken tarihi ve turistik yerlerine 

hazırlanacak tabelalar ile yönlendirme yapılmasının yanı sıra, bu tabelalara mekan ile 

ilgili kısa bilgilendirmeler içeren panolar da yerleştirilecektir (Anonim, 2012b).  

  Seferihisar’ın çevresel kirliliklerine neden olan en önemli sorunlarından bir 

diğeri ise trafik gürültüsüdür. İlçede trafik gürültüsünün azaltılmasına yönelik olarak 

EMBARQ (Sürdürülebilir Ulaşım Derneği) ile Seferihisar Belediyesi’nin ortak 

yürüttüğü Seferihisar Trafik Analizi 2012 yılında tamamlanmıştır. Trafik gürültüsünü 

ve trafik potansiyelini belirlemek amacıyla ilçe merkezinde sabah ve akşam 

saatlerinde 15’er dakikalık periyotlarda araç sayımları gerçekleştirilmiştir. Merkezde 

trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu tespit edilerek bu yoğunluğu azaltma önerileri 

sunulmuştur. 

  Belediyenin talebi ile TEDAŞ Müdürlüğü’nce Seferihisar girişinde bulunan 

Atatürk Caddesi’nde elektrik kabloları yer altına alınmıştır.  

 

Altyapı Politikaları 

 

·  Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları, metro ve otobüs durakları gibi 

aktarma merkezlerinde bisiklet park yerleri ile özel taşıt kullanımına alternatif 

olarak eko ulaşım planlanması yapılması 

Seferihisar’ın sakinşehir olmasının ardından bireysel araç kullanımının 

azaltılarak, bisiklet ve toplu taşıma kullanımına ağırlık verilmesi amacıyla 

Seferihisar Park Kafe ve Sığacık Düz Alan’da toplamda 50 bisiklet kapasitesine 

sahip bisiklet durakları oluşturulmaktadır. “Seferihisarlı Kartı” sahipleri bisikletleri 
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bu duraklardan ücretsiz olarak alıp kullanabilecektir. Bu kapsamda Kocaçay 

Mevkii’nde 3000 m2 lik Yeni İlçe Terminali yapılmıştır. Şehir genelinde 45 ha satıh 

kaplanmış, 15 ha yol parke taş döşenmiştir.  

Toplu taşıma ağının güçlendirilmesi amacıyla sefer saatleri sıklaştırılmış, 

güzergâhlar çeşitlendirilmiştir. İlçenin sınırları içerisinde hizmet veren otobüsler 

F.Altay-Seferihisar, Cumaovası-Doğanbey, Seferihisar-Gödence, Seferihisar-Beyler, 

Cumaovası Aktarma-Seferihisar güzergâhlarında; ilçe sınırları içerisinde hizmet 

veren minibüsler ise Seferihisar- Kuşadası, Seferihisar- Sığacık, Seferihisar-Akarca, 

Ürkmez-İzmir, Seferihisar-İzmir güzergâhlarında sefer yapmaktadır (Anonim, 

2014d).  

Seferihisar Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge 

Planlama Bölümü ile birlikte ulaşım planlaması üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu 

çalışmalarda toplu ulaşım ve bisiklet yolları yapılması ön planda tutularak 

Seferihisar’daki mevcut ulaşım sistemine alternatif bir ulaşım sistemi 

hazırlanmaktadır. Bu alternatif ulaşım sisteminde ilçede kullanılmayan atıl yapıdaki 

ara yolların ulaşıma açılarak yol akslarında değişiklikler yapılması ve güvenli ulaşım 

planları hazırlanması hedeflenmektedir.  

Güvenli ve düzenli bir ulaşım sistemi sağlamak ve araç trafiğini azaltmak 

adına yaz aylarında Sığacık´ın merkezine araç giriş-çıkışı kontrollü geçiş sistemi ile 

belirli saatler arasında yapılmaktadır. Ayrıca Seferihisar merkezinde bulunan Atatürk 

Caddesi'nin araç trafiğine kapatılması Belediye Meclisi tarafından kabul edilmiştir. 

Bu sürecin ilk aşamasında caddenin belli saatlerde trafiğe kapatılması 

planlanmaktadır.  

Bu konuda Seferihisar’da yapılan en kapsamlı ve önemli çalışmalardan biri 

Çevre Politikaları başlığı altında da yer verildiği gibi, EMBARQ ile Seferihisar 

Belediyesi’nin ortak yürüttüğü Seferihisar Trafik Analizidir. 06.06.2012 tarihinde 

tamamlanan bu çalışma kapsamında türlerine göre araç sayımı yapılarak kritik 

kavşak yoğunlukları, en yoğun güzergâhlar ve araç park alanları belirlenmiştir. 

Çalışma sonucunda, ilçe merkezindeki araç yoğunluğunu azaltmak için öneriler 

sunulmuş ve sakinşehir ölçütlerine uygun olarak sosyal yaşama imkân verecek alan 

tespitleri yapılmıştır. Bunun yanında, yayalaştırma önerileri sunularak, bisiklet ve 
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alternatif ulaşım türlerini teşvik edici sistemler geliştirilmiştir. Bazı mevcut yollara 

paralel bisiklet yolları oluşturmak için Karayolları Genel Müdürlüğü ve İzmir 

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte mevcut durum analizi yapılmıştır. Uygulama 

çalışmalarının ilk aşamasında Sığacık’ı Seferihisar’a bağlayan aksı bisiklet 

kullanımına uygun hale getirmek ve bu iki destinasyon arası yollarda bisiklet 

kullanımını arttırmak için Sığacık ovasında bulunan yolların büyük bir kısmı ile 

Karakayalar ve Sığacık arasındaki yol asfaltlanmıştır.  

·  Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması  

Seferihisar merkez ve Sığacık Mahallesi’nde kaldırımlar ve kamu kurumları 

giriş çıkışlarında engellilere yönelik düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. 

Seferihisar Belediyesi’nin İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) finansal ortaklığında 

gerçekleştirdiği “Sığacık Peyzaj Tasarım Projesi” tamamlanmış ve sakinşehir 

ölçütleri kapsamında gerçekleştirilen meydan projesi ile engellilerin kullanımına 

imkân verecek tasarımlar geliştirilmiştir (Anonim, 2014e).  

 

Kentsel Kalite Teknolojileri ve Tesisleri 

 

· Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu binalarının 

değerlerinin arttırılması için programlar  

Seferihisar’ın sakinşehir olmasının ardından kent tarzının yapılandırılması ve 

iyileştirilmesi için gerçekleştirilen ilk çalışma Ekim 2010’da Ege Üniversitesi Çevre 

Merkezi işbirliği ile hazırlanan Çevre Master Planı’dır. Bu plan, Kentsel Planlama 

bölümünde yer alan Kentsel Gelişim Analiz Raporu ile geleceğe yönelik kent 

yerleşimi stratejilerinin belirlenmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda, katı atıkların 

değerlendirilmesi ile ilgili olarak temiz enerji hakkında kapasite raporunun 

hazırlanması, cadde ve sokak aydınlatmaları için güneş enerjisinden faydalanma 

kapasitesinin belirlenmesi, atıksu yönetimi, su temini ve ilgili belediye sınırları 

içerisinde çevre kirliliğinin kontrol altına alınabilmesi ve kirlenmenin önlenmesi 

amacıyla içme ve kullanma suyu kaynaklarının incelenmesi ve mevcut durumun 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ile ilgili bilgilere ayrıntılı bir şekilde yer 

verilmiştir. 
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 Seferihisar´da görülen mimari düzensizliğin önüne geçmek için yeni 

yapılacak binalarda uygulanacak mimari standartların belirlenmesine karar 

verilmiştir. Bu kapsamda Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile birlikte yürütülen çalışma 

tamamlanmıştır.  

Seferihisar’ın kent sakinleri ve ziyaretçilerine sosyal ve rekreasyonel aktivite 

imkânları yaratmak için Atatürk Caddesi’nin ve Sığacık Yeşil Alanı’nın 

düzenlenmesi için projeler hazırlanmıştır. Bu projeler kapsamında, bu alanların 

yayalara uygun hale getirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlatılması ve 

sakinşehre uygun kent mobilyalarıyla donatılması gibi uygulamalar yer almaktadır. 

Bu kapsamda ayrıca, Sığacık Kalesi’nin batı duvarında yer alan birbirinden farklı 

yapıdaki gölgelikler sökülerek, pergola uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kahvelerde 

plastik sandalye yerine birbiriyle uyumlu renklerde masa ve sandalyeler kullanılmaya 

başlanmıştır. Sığacık Kalesi’nin güney cephesinde yer alan balık restoranlarının 

naylon gölgelikleri ve çatıları sökülerek bütünleşik estetik çatı uygulaması 

yapılmıştır. Oturma alanları da dükkânların arka tarafında yer alan dere kenarına 

alınmıştır (Anonim, 2013b). 

  Bu kapsamda incelenmesi gereken bir diğer konu da “Sığacık Kale İçi Sokak 

Sağlıklaştırma Projesi”dir. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen kale içi evlerinin 

proje öncesindeki ve sonrasındaki durumları karşılaştırılmıştır. Şekil 4.37’de 

görüldüğü gibi Ağustos 2013, Mart 2014 ve Aralık 2014 tarihli fotoğraflar 

karşılaştırıldığında kale kapısının girişinde bulunan yer kaplamasındaki değişim 

dikkat çekmektedir. Ağustos 2013 tarihli fotoğrafta görüldüğü gibi proje öncesinde 

kilit taşlarla döşeli olan kale girişi, arnavut kaldırımı görünümlü doğal taşlarla 

döşenmiştir.  Bunun yanında, su yolları açılmış ve sık aralıklarla mazgallar 

yerleştirilerek kale içi altyapı sisteminin temel sorunu çözülmüştür. Duvarlar 

sıvalanmış ve beyaz renge boyanmıştır.  
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Şekil 4.37. Kaleiçi’nde yapılan yenileme çalışmalarından bir görünüm-1 

Ağustos 2013 

Aralık 2014 

Mart 2014 
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Şekil 4.37’de dikkat çeken değişimlerden bir diğeri ise, Ağustos 2013 ve Mart 

2014 tarihli fotoğraflarda görünen elektrik direği ve kablolarının Aralık 2014 tarihli 

fotoğrafta yer altına alınarak tarihi mekânda önemli bir gelişim sağlanmış olmasıdır. 

Kabloların yer altına taşınması ve buna ek olarak Ağustos 2013 tarihli fotoğrafta yer 

alan ve bütünlüğü bozan çatı malzemelerinin çıkarılıp, yenilenmesiyle görsel 

kirliliğin önüne geçilmiştir.  Bu değişimlere ek olarak, şekilde görünen evin kapısının 

yenilendiği ve çatıyla bütünlük sağlaması amacıyla bahçe duvarının üzerine çatı 

malzemesi yerleştirildiği görülmektedir. Genel olarak bakıldığında ise, beyaz duvar 

boyaları, kırmızı kiremit çatı kaplamaları, ahşap pencere ve panjurları, doğal ve 

nostaljik bir etki yaratan arnavut kaldırım yer kaplamasıyla kale içinde önemli bir 

değişim ve gelişim yaşanmıştır.   

Şekil 4.38’de Kaleiçi evlerindeki değişim daha net bir şekilde görülmektedir. 

Enerji iletim kablolarının yeraltına alınması, aydınlatmaların tek tipte ve kullanım 

alanına uygun yapıda seçilmiş olması, yer döşemesinin değiştirilerek suyollarının 

açılması, duvarların beyaz renge boyanması, pencere ve panjurların ahşap olmasıyla 

birlikte pencere önlerine yerleştirilen ahşap saksılar ve genel olarak sardunya 

çiçeğinin kullanılması alanda genel bir bütünlük kazanılmasını sağlamıştır. Şekil 

4.39’da da benzer değişimler görülmektedir.  
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Şekil 4.38. Kaleiçi’nde yapılan yenileme çalışmalarından bir görünüm-2 
 
   
 
 
 
 
 
 

Mart 2014 Ağustos 2013 

Aralık 2014 
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Şekil 4.39. Kaleiçi’nde yapılan yenileme çalışmalarından bir görünüm-3 
 

 Kaleiçi’nin özgün dokusunun korunması, alanda yapılacak olan restorasyon 

çalışmalarının doğal yapıya uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi için büyük önem 

taşımaktadır. Şekil 4.40’taki fotoğraflarda görüldüğü gibi bina yapı malzemesi 

Aralık 2014 
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orijinal taş döşemedir. Ancak, daha önceki restorasyon işlemlerinde taş üstü sıva 

kaplama yapılması bu orjinalliğin kaybolmasına neden olmuştur. Yapılan son 

restorasyon çalışmalarında da sıva kaplaması yenilenerek  Kaleiçi evlerinin 

restorasyon sonrası genel görünümüne uyumlaştırılmıştır. 

Şekil 4.40’ta ise öncelikle yol kaplamasının sökülmüş olduğu dikkat 

çekmektedir. Ağustos 2013 tarihli fotoğrafta boş olan sol taraftaki pencerenin önüne, 

Mart 2014 tarihli fotoğrafa bakıldığında çiçek saksılığı koymak amacıyla ahşaptan 

bir yer zemin yerleştirildiği görülmektedir. Yolun sağında kalan ve öncesinde 

üzerinde çizimler bulunan duvarın boyandığı ve yanında bulunan evin duvar 

sıvasının sökülmeye başlandığı görülmektedir. Anket katılımcılarının birçoğunun 

belirttiği gibi, restorasyon çalışmalarının evlerin özgün mimarisine yönelik 

yapılmadığı bu fotoğraflarda da dikkat çekmektedir. 

 

 
Şekil 4.40. Kaleiçi’nde yapılan yenileme çalışmalarından bir görünüm-4 
 

Şekil 4.40’ta öncelikle yol kaplamasının sökülmüş olduğu dikkat 

çekmektedir. Ağustos 2013 tarihli fotoğrafta boş olan sol taraftaki pencerenin önüne, 

Mart 2014 tarihli fotoğrafa bakıldığında çiçek saksılığı koymak amacıyla ahşaptan 

bir yer zemin yerleştirildiği görülmektedir. Yolun sağında kalan ve öncesinde 

üzerinde çizimler bulunan duvarın boyandığı ve yanında bulunan evin duvar 

sıvasının sökülmeye başlandığı görülmektedir. Anket katılımcılarının birçoğunun 

Ağustos 2013 Mart 2014 
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belirttiği gibi, restorasyon çalışmalarının evlerin özgün mimarisine yönelik 

yapılmadığı bu fotoğraflarda da dikkat çekmektedir. 

Değişimler arasında kültürel yapıyla uyumlu nitelikte olmayan bir diğer 

uygulama ise  Şekil 4.41’de görülmektedir.  

 

 

 
Şekil 4.41. Kaleiçi’nde inşaatı yeni tamamlanmış bir ev   

Aralık 2014 

Mart 2014 
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Proje uygulama süreci içerisinde yapımı devam eden konutun örnek teşkil 

edecek bir yapıda inşa edilmesi gerekirken, Aralık 2014’teki fotoğrafa bakıldığında, 

Kaleiçi evleri özgün dokusu ile uyumsuz birtakım niteliklere sahip olduğu dikkat 

çekmektedir. Çatıda bulunan güneş enerjisi, klima üniteleri ve borularının tamamen 

yapının dış yüzeyinde olmasının yanı sıra balkon korkuluklarının krom malzemeden 

seçilmiş olması da kültürel yapı ile oldukça tezat bir görüntü oluşturmaktadır.  

Şekil 4.42’de açıkça görüldüğü gibi orijinali taş yapı olan binalar sıva ile 

kaplanmıştır.  

 

 
 Şekil 4.42. Sokak sağlıklaştırma faaliyetleri  
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 Kaleiçi’nde yapılan yenileme çalışmaları sonucunda kısmen farklı görünüşte 

yapılar ortaya çıksa da, bu çalışmaların temelde sakinşehir ölçütlerini sağlamaya olan 

katkısı açıkça görülmektedir (Şekil 4.43). 

 

 

 
Şekil 4.43. Kaleiçi’nde yenilenen ev ve sokaklardan örnekler                                                                                                             

 

Kaleiçi’nde tamamlanan sağlıklaştırma projesinin yanında, genel olarak 

Sığacık Mahallesi’nin tamamında bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Yeni 

yapılan ve yapılacak binalarda da genel bütünlüğe uygun olacak düzenlemeler tercih 

edilmektedir. Örneğin, Şekil 4.44’te Mart 2014 ile Aralık 2014 tarihli fotoğraflar 

karşılaştırıldığında, binanın sarı olan dış cephe boya renginin Kaleiçi evlerinde 

olduğu gibi beyaza boyandığını ve daha önceden ahşap olan pencere pervazlarının da 

kahverengi tonlarında bir renge boyandığı dikkat çekmektedir. 
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Şekil 4.44. Sığacık Mahallesi’nde yapılan yenileme çalışmaları-1 

Ağustos 2013 

Mart 2014 

Aralık 2014 
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Yaklaşık 2 yıl arayla çekilmiş fotoğraflarda da görüldüğü gibi (Şekil 4.45) 

Sığacık Mahallesi’nde altyapı çalışmaları detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

   

 
Şekil 4.45. Sığacık Mahallesi’nde yapılan yenileme çalışmaları-2 

 

2012 yılında çekilmiş fotoğrafta hem kaldırım taşları hem de Kale kapısı 

görülürken, 2014’teki fotoğrafta kaldırım yenileme çalışmalarıyla birlikte Kale 

kapısının da sökülmüş olduğu dikkat çekmektedir (Şekil 4.46).  

 

 
Şekil 4.46. Sığacık Mahallesi’nde yapılan yenileme çalışmaları-3 

 

Şekil 4.47’de görülen 2 yıl arayla çekilmiş fotoğraflarda, öncelikle yer 

kaplamasının ve belediyeye ait çöp kutusunun kaldırılmış olduğu görülmektedir. 

Yolun sol tarafında bulunan yapının boyandığı ve çatısının yapılmış olduğu, 

Mart 2014 Haziran 2012 

Mart 2014 Haziran 2012 
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öncesinde beyaz olan çerçevelerin renginin kahverengiye dönüştürüldüğü dikkat 

çeken değişimler arasındadır.  

 

 
Şekil 4.47. Sığacık Mahallesi’nde yapılan yenileme çalışmaları-4 

 

· Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların 

iyileştirilmesi ve/veya oluşturulması 

Seferihisar’da bu kapsamda yapılan en önemli çalışmalardan ilki Sığacık’ta 

12 dönüm yeşil alanın yenilenmesidir. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi 

ile yapılan ortak bir çalışma kapsamında ilçe merkezinde ‘‘Dutlaraltı Meydanı’’ 

adında bir meydan projesi yürütülmektedir(Şekil 4.48). Seferihisar’da kent 

sakinlerinin ve ziyaretçilerin rekreasyonel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

oluşturulan bu alanların yayalara uygun hale getirilmesi, yenilenebilir enerji 

kaynaklarıyla aydınlatılması ve sakinşehre uygun kent mobilyalarıyla donatılması 

konularına önem verilmektedir. 

Mart 2014 

Haziran 2012 Mart 2014 



4.BULGULAR VE ARAŞTIRMALAR                 Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN 
 

161 

  

 
Ş 

Şekil 4.48. Seferihisar Dutlaraltı Meydanı Projesi 

 

19 Mayıs Parkı yapılan yeniliklerle Çocuk Hakları Parkı ismini almıştır (Şekil 

4.49). 2013 yılında hayata geçen projede parkın tasarımı çocuklar tarafından 

yapılmış ve oyuncakların nereye konacağını da çocuklar belirlemiştir (Anonim, 

2014f).  

  
Şekil 4.49. Çocuk Hakları Parkı’ndan bir görünüm  
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· Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması 

Hiç şüphesiz sakinşehir ölçütlerinin her birinin sağlıklı bir şekilde 

uygulanmasını sağlayarak kentsel yaşanabilirliğin arttırılması sağlanabilir.  Bu 

sebeple Seferihisar’ın sakinşehir ilan edilmesinden sonra gerçekleşen tüm gelişmeler 

kentin yaşanabilirliğini artırmıştır denilebilir.  

Sadece diğer bölümlerde yer almayan gençlere yönelik gelişmelere yer 

vermek yeterli olacaktır. Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve 

Kent Konseyi'nin çalışmaları kapsamında gençlere yönelik eğlence ve spor 

faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürülebilmesi için Seferihisar Belediyesi'nin desteği 

ile Gençlik Merkezi kurulmuştur. Bu merkez gençlerin eğitim süreçlerine olduğu 

kadar sanatsal ve spor alanlarında da kendilerini geliştirmelerine imkân 

sağlamaktadır. 

Akarca mavi bayraklı plajda FİFA standartlarında bir plaj futbolu sahası 

yapılmıştır (Şekil 4.50). Plaj futbolunda Türkiye şampiyonu olan Seferihisar Plaj 

Futbolu takımının yeni sahasında 1500 kişilik oturma kapasitesi, engelli rampaları, 

canlı yayın kamera bölümleri ve kum sulama sistemi bulunmaktadır (Anonim, 

2014g).  

 

 
Şekil 4.50. Plaj futbolu sahası 

 

· Vatandaşlara götürülen hizmetler (belediye hizmetlerinin internet vb. üzerinden 

duyurulması, vatandaşlar için internet tabanlı bir belediye ağı oluşturulması ve 

vatandaşların bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri) için planlar yapmak. 
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Emlak vergisi, kira ödemesi, çöp toplama vergisi, evrak takibi ve benzeri 

işlemler e-belediye çalışmasıyla internet üzerinden vatandaşa ulaşmaya başlamıştır 

(Anonim, 2012b). 

· Kentin internet ağına sahip olması  

Seferihisar’da kablosuz ve kablolu internet erişimi mevcuttur. Ancak tüm 

kente hizmet eden bir kablosuz bağlantı mevcut değildir. 

· Tele çalışmanın geliştirilmesi  

Seferihisar’da özellikle ev hanımlarına yönelik açılan kurslar sonucunda 

bireysel üretimler artmış ve bayanların internet üzerinden satış yapabileceği ürünler 

hazırlaması sağlanmıştır.  

· Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların 

iyileştirilmesi ve/veya oluşturulması 

  Bu kapsamda Seferihisar’a özel bir çiçek olan ve ilgisizlik nedeniyle soyu 

tükenme aşamasına gelen "Kum Zambağı" koruma altına alınmıştır. Bu bitkinin 

tanıtılması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar devam etmektedir (Anonim, 2012b). 

İlçeye özgü mandalin bahçeleri “Mandalin Parkı” projesine dönüştürülmüştür. 

Kocaçay Mevkii’nde gerçekleştirilen bu proje oyun parkları, yürüyüş yolları, bisiklet 

yolları gibi kullanımlarla zenginleştirilecektir. Parkta özellikle Seferihisar’a özgü 

Satsuma türü kullanılmaya çalışılacaktır(Anonim, 2014h). 

·  Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması  

Seferihisar’da bu konuda gerçekleştirilen en önemli projelerden biri 

Narenciye İşleme ve Paketleme Tesisi’nin satın alınmasıdır. 1991 yılında kurulan bu 

tesis, 2012’de Seferihisar Belediyesi tarafından satın alınarak Seferihisar Mandalina 

Üretici Birliği kurulmuştur. Birlik tarafından bahçelerden kesilen ürünler, birlik 

binasında toplanıp kasalanarak İstanbul, Bursa, Ankara, İnegöl başta olmak üzere iç 

pazara satılmaktadır. Az miktarlarda olsa da Rusya ve Almanya olmak üzere yurtdışı 

satışı yapılmaktadır.  

Üyelerden alınan malların satışı peşin yapılmakta, yapılan masraflar 

düşüldükten sonra üyelere kilo bazında ödeme yapılmaktadır. Birliğin açılmasıyla 

birlikte ilçede fiyat yükselişi görülmüştür. Böyle bir birliğin kurulması için en az 50 

üye şartı bulunmaktadır. 80 üyeyle faaliyete başlayan birlik 3. senesinde 100 üyeye 
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ulaşmıştır. 2012 yılında 2800 ton, 2013 yılında 4200 ton ve son olarak 2014 yılında 

4500 ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir. Seferihisar Mandalina Birliği Türkiye’de 

fabrikası olan ilk birlik olma özelliği taşımaktadır (Şekil 4.51).   

 

 

 

 

 
Şekil 4.51. Mandalina birliğine ait narenciye işleme ve paketleme tesisinden 

görünümler 
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Birlik bünyesinde mumlama, sarartma odaları, 1 drencher ve 3 kamyon 

bulunmaktadır. 250’si tarımsal, 60’ı fabrika olmak üzere yaklaşık 300 çalışanı olan 

tesise Selçuk, Turgutlu ve Söke’den her gün geliş gidiş yapan işçilerin yanında 

Torbalı, Kayseri, Afyon, Manisa’dan dönemlik olarak gelip çalışan çok sayıda işçi 

olduğu belirtilmiştir. Seferihisar’dan çok fazla çalışma talebi gelmediği ve yaklaşık 

30 Seferihisarlının çalıştığı belirtilmiştir. Birlik ekim, kasım, aralık, ocak ve şubat 

aylarında olmak üzere toplam 5 ay tam kapasite çalışmaktadır.  Kalan 7 ay süresinde 

ise birlikte sadece 3 kişi çalışmaktadır.  

Seferihisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Seferipazar” projesi ile 

birlikte Türkiye’nin ilk sanal pazarı kurulmuştur (Şekil 4.52). Bu internet sitesinin 

kurulmasıyla, Seferihisar’da satışı gerçekleşmekte olan tarhanadan yöresel Armola 

peynirine, zeytinyağından Şevket-i Bostan otuna kadar üretilen tüm ürünlere 

Türkiye’nin her yerinden rahatça ulaşım sağlanmıştır (Şekil 4.53)(Anonim, 2014i). 

 

 
Şekil 4.52. Türkiye’nin ilk sanal pazarı kapak sayfası 
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Şekil 4.53. Seferipazar’ın internet üzerinden tanıtımı 
 

· Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması – doğal/yerel alışveriş 

merkezlerinin yaratılması  

  Seferihisar’da özellikle yerel ürünlerin pazarlandığı ekolojik pazarlar, yerel 

ürünlerin tanıtılması ve ekolojik ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi ile yerel halkın 

kalkınmasına kısmen fayda sağlamıştır. Özellikle, Seferihisar’ın çevre köylerinden 

gelen yerel halk doğal ortamda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri, ev yapımı turşu ve 

reçelleri ve de yöresel lezzetleri bu pazarlarda satışa sunmaktadır. Pazar günleri 

Kaleiçi’nde kurulan köylü pazarlarına (Şekil 4.54) Seferihisarlıların yanı sıra 

İzmir’den ve çevre ilçelerden de oldukça yoğun bir ilgi olmaktadır.  
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Şekil 4.54. Seferihisar’da kurulan ekolojik pazardan görünümler 
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Şekil 4.54’ün devamı 
 
  Pazarların yanı sıra Ulamış Mahallesi ve Doğanbey Köyü’nde Seferihisar 

Belediyesi Kadın Emeği evleri açılmıştır. Kadın Emeği Evleri sayesinde ilçe 

kadınları üretmeye ve el emeklerinin karşılığında para kazanmaya başlamıştır. Açılan 
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31 meslek edindirme ve beceri kursuna 1000 kişinin üzerinde katılım sağlanmıştır 

(Anonim, 2014a). 

  Açılışı 15 Haziran 2013’te yapılan Seferihisar %100 Ekolojik Pazar’da satılan 

ürünlere Seferihisar Belediyesi ve Buğday Derneği ortaklığında yürütülen zirai ilaç 

kalıntı analizleri yapılmaktadır. İlki açılıştan 4 hafta sonra yapılan uygulamada, dört 

farklı üreticiden alınan numuneler akredite bir laboratuar olan MRL Merkez 

Araştırma ve Kontrol laboratuarında zirai ilaç kalıntı analizine tabi tutulmuş ve 

sonuçlar temiz çıkmıştır. 

 

Tarımsal, Turistik, Esnaf ve Sanatkarlara Dair Politikalar 

 

· Agroekolojinin geliştirilmesi  

  Agroekoloji; sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerini inceleyen bilim dalı ve 

aynı zamanda çevreye zarar vermeyen tarım tekniklerinin ve sistemlerinin 

araştırıldığı alan olarak tanımlanabilir (Anonim, 2015j).  

  Seferihisar Belediyesi Türkiye'de 2006 yılında çıkan yerli tohumun satışının 

yasaklanmasını öngören yasaya karşı 2011 yılından itibaren yerli tohumun yok 

olmaması için Tohum Takas Şenlikleri düzenlemektedir. En sonuncusu 28 Şubat 

2015 tarihinde düzenlenen bu şenliklerin amacı, tüm Yarımada ve İzmir’deki 

üreticileri bir araya getirerek ellerinde olmayan (korunmuş) tohumların takas 

edilmesi ve birbirleri ile iletişim halinde kalmaları için bir kayıt sistemi 

oluşturabilmesidir (Şekil 4.55) (Anonim, 2014j). Seferihisar’ın yanı sıra çevre il ve 

ilçelerden gelen yoğun bir katılımın olduğu şenliklerde yerel tohumların yaşaması ve 

kültür, doğa, sağlık, üretici ve tüketicinin korunması amaçlanmıştır (Anonim, 2014i). 

 İZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek programı çerçevesinde yürütülen bu 

faaliyetler kapsamında Seferihisar´da çiftçilerle çeşitli toplantılar ve alan 

uygulamaları yapılmış ve organik tarım hakkında bilgiler verilmiştir. Eğitimleri 

başarı ile tamamlayan kişilere organik tohum dağıtılmıştır. 
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Şekil 4.55. Tohum Takas Şenliği’nden görünümler 

 

  Tarım Bakanlığı'nın 2012 Organik Tarım Programı kapsamına alınmasına 

yönelik olarak İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından, Seferihisar Belediyesi'nin 

desteği ile "Organik Tarım, Organik Bal ve Bal Evi Projesi" sunulmuştur. Bu 

kapsamında ileriki tarihlerde Seferihisar'ın Ulamış Mahallesi’ndeki mandalina 

üretiminde organik tarımcılığının geliştirilmesi ve bir bal evi kurularak organik bal 

üretilmesi planlanmıştır.  

 2012 yılı Tarım Bakanlığı Organik Hayvansal Üretim Projeleri kapsamında 

"Organik Sakız Koyunu Yetiştiriciliği Projesi ve Organik Yumurtalık Tavuk 

Yetiştiriciliği Projesi" İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından sunulmuştur (Anonim, 

2012b). 

· Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması  

Seferihisar Beyler Köyü sakinleri tarafından üretilen örme sepetlerin 

kalitesinin arttırılması amacı ile sepet sektörünün öncü isimleri Seferihisar'a 

getirilerek sepetlerin daha dayanıklı ve uzun süre kullanılabilir olması sağlanacaktır 

ve Türk Standartları Enstitüsü'ne başvurularak Kalite Uygunluk Belgesi alınacaktır. 
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Bölge halkının ürettiği bez bebek, seramik işleri ve deri kaplama sanatının 

desteklenmesi için Kent Konseyi tarafından programlar açılacak ve üretimlerin 

devam etmesi sağlanacaktır (Anonim, 2012b).  

 ‘‘Agroekolojinin geliştirilmesi’’ başlığı altında da değinildiği gibi, bölge 

halkı tarafından yapılan göçer arıcılık yöntemlerinin yok olmasını önlemek ve 

geliştirilmesini sağlamak amacı ile İl Tarım Müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı'na 

Organik Bal ve Bal Evi adlı projeler sunulmuştur (Anonim, 2012b).  

· Kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb) yerel, mümkünse organik 

ürünlerin kullanılması  

 Bölge halkı tarafından üretilen çeşitli sebze, meyve ve tahıl ürünlerinin 

restoranlarda ve kafeteryalarda kullanılmasını sağlamak ve yerel üretimi korumak 

amaçlı Köy Pazarı ve Sığacık Pazarı kurulmakta, bölge üretici ve tüketicisi bir araya 

getirilmektedir (Anonim, 2012b). 

Seferihisar Belediyesi, Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği ve İzmir Ekonomi 

Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü’nün katkılarıyla Hıdırlık 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından “Seferihisar’ın Geleneksel Mutfağı 

Projesi” hazırlanmış ve Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu 

almaya hak kazanılmıştır. Bu kapsamda yerel ölçekte kadın emeğini markalaştırma 

ve yaygınlaştırma üzerine çalışmalar yapmak ve kurs vermek için Seferihisarlı 

kadınların, eğitim alarak bilgi ve deneyimlerini ziyaretçilere aktarabilecekleri 

Sefertası Lokantası kurulmuştur (Şekil 4.56). Geleneksel yemekler sunan bu 

lokantada sadece yaşlıların hatırladığı yemeklerin hazırlanmasına özen 

gösterilmektedir (Anonim, 2014l). 
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Şekil 4.56. Sefertası Lokantası 

 

Aynı zamanda Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluşturduğu sebze 

bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiştiriciliğini öğretmektedir. Çapa yapma, fide 

dikimi ve sebze yetiştiriciliği gibi eğitimler alan öğrenciler aynı zamanda kendi 

yetiştirdikleri ürünlerden hazırlanan yemekleri yemektedir. Seferihisar Belediyesi ve 

İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Seferihisar'daki okullara organik ürünler 

hakkında eğitimler verilmiş olup öğrenciler farklı organik meyve ve sebzeleri tatma 

ve organik süt içme fırsatını yakalamıştır (Anonim, 2012b). 

· Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması  

Seferihisar’ın yöreye özgü Satsuma türü mandalinasının tanıtımı ve 

pazarlanması için 2009 yılından itibaren her yıl düzenlenen "Seferihisar Mandalina 

Şenliği"nin 15.si 16 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda en iyi 

mandalina üreticisi, en kaliteli mandalina, mandalinalı tatlılar ve bayanlar tarafından 

üretilen mandalina reçelleri ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur. Özellikle 

Seferihisar’ın sakinşehir seçilerek tanınırlığını arttırması sonucunda yerli ve yabancı 

birçok turist bu bölgede yapılan organizasyonlara ilgi göstermektedir. Birçok tur 

şirketi de hem şenliğe katılma hem de bölgenin tanıtımı amacı gözeten turlar 

düzenlemektedir.  

Seferihisar´da unutulan ve unutulmaya yüz tutan gelenekler ve kültürel 

etkinliklerin tespit edilmesi için "75 Yaş Yemeği" düzenlenmiştir. Bu etkinlik 

kapsamında Seferihisar’da yaşayan yaşlılarla röportaj yapılarak yerel el sanatları ve 

yerel yemeklerin taraması gerçekleştirilmiştir. 
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Seferihisar'ın Beyler Köyü’nde her yıl geleneksel olarak Hıdırellez Şenlikleri 

yapılmaktadır. Köyde imece usulü gerçekleştirilen şenlikte hanımlar tarafından yerel 

yemekler yapılmakta ve yerel kültürü yansıtan aktiviteler düzenlenmektedir.  

İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Seferihisar Belediyesi 

tarafından hayvancılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak ve üretici-tüketici 

buluşmasını sağlamak amacı ile 2010 tarihinden bu yana her yıl Damızlık Koyun-

Keçi Panayırı düzenlenmektedir. Sakinşehir ölçütlerinde yerel değerlerin 

korunmasının büyük bir önem teşkil etmesi ve Seferihisar'ın yerel değerlerinden biri 

olan hayvancılık sektörünün korunması ve geliştirilmesi açısından bu panayırlar 

büyük önem taşımaktadır. Sonuncusu 20-21 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenen bu 

panayırın geleneksel hale getirilmesi planlanmaktadır. 

· Otel kapasitelerin arttırılması  

 Seferihisar’ın sakinşehir ilan edildiği 2009 yılından sonra ilçedeki tüm 

turistik işletmelerde yatak kapasitesi 2 katına çıkmıştır. Son yıllara ait otellerin yatak 

kapasiteleriyle ilgili net sayılar olmamasına rağmen, ilçenin belediye başkanı 30 

yıldır 1500 olan yatak kapasitesinin 2013 yılında yaklaşık 3000’e ulaştığını 

belirtmiştir. Hedef yatak kapasitesi ise 6000 olarak belirlenmiştir (Anonim, 2015l).  

· Tarımda GDO kullanımının yasaklanması 

  “Agroekolojinin geliştirilmesi” başlığı altında da değinildiği gibi, Seferihisar 

Belediyesi Türkiye'de 2006 yılında çıkan yerli tohumun satışının yasaklanmasını 

öngören yasaya karşı 2011 yılından itibaren yerli tohumun yok olmaması için Tohum 

Takas Şenlikleri düzenlemektedir. En sonuncusu 28 Şubat 2015 tarihinde düzenlenen 

bu şenliklerin amacı, tüm Yarımada ve İzmir’deki üreticileri bir araya getirerek 

ellerinde olmayan (korunmuş) tohumların takas edilmesi ve birbirleri ile iletişim 

halinde kalmaları için bir kayıt sistemi oluşturabilmesidir (Şekil 4.55) (Anonim, 

2014k). Seferihisar’ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen yoğun bir katılımın 

olduğu şenliklerde yerel tohumların yaşaması ve kültür, doğa, sağlık, üretici ve 

tüketicinin korunması amaçlanmıştır (Anonim, 2014l). 

İZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek programı çerçevesinde yürütülen bu 

faaliyetler kapsamında Seferihisar´da çiftçilerle çeşitli toplantılar ve alan 
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uygulamaları yapılarak organik tarım hakkında bilgiler verilmiştir. Eğitimleri başarı 

ile tamamlayan kişilere organik tohum dağıtılmıştır. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, Tarım Bakanlığı'nın 2012 Organik Tarım 

Programı kapsamına alınmasına yönelik olarak İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından, 

Seferihisar Belediyesi'nin desteği ile "Organik Tarım, Organik Bal ve Bal Evi 

Projesi" sunulmuştur. Proje kapsamında ileriki tarihlerde Seferihisar'ın Ulamış 

Mahallesi’ndeki mandalina üretiminde organik tarımcılığının geliştirilmesi ve bir bal 

evi kurularak organik bal üretilmesi planlanmıştır. 

İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından 2012 yılı Tarım Bakanlığı Organik 

Hayvansal Üretim Projeleri kapsamında "Organik Sakız Koyunu Yetiştiriciliği 

Projesi ve Organik Yumurtalık Tavuk Yetiştiriciliği Projesi" sunulmuştur (Anonim, 

2012b). 

 

Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim için Planlar 

 

· İyi karşılama  

Dokuz Eylül Rotary Kulübü ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda 

Mühendisliği Bölümü ile birlikte bu kapsamda açılan kursta "Toplu Beslenme 

Yapılan Yerlerde Sağlıklı ve Güvenli Gıda Üretimi" eğitimi verilmiştir.  

Bu konuda yapılan diğer bir çalışma ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 

Seferihisar’da Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu açmasıdır. Bu okulda Turizm 

ve Otel İşletmeciliği, Marina İşletme ve Lojistik programlarında eğitim 

verilmektedir. Turizm Bakanlığı’nın Doğanbey çevresini ‘Turizm Bölgesi’ ilan 

etmesi, Seferihisar’da sakinşehir nitelikleriyle örtüşen bir turizm sektörünün gelişimi 

için oldukça önemlidir (Anonim, 2014j). 

Teos Antik Kenti’ne bilgilendirme tabela ve panoları; Sığacık Kalesi’ne ise 

kalenin tarihi hakkında kısa bir bilgi veren bir tabela yerleştirilmiştir (Anonim, 

2012b). 

· Esnafın ve operatörlerin farkındalıklarını arttırmak  

Sakinşehir olmanın amaçları, prosedürü, sakinşehir statüsünün Seferihisar'a 

katacakları ve dünyanın farklı ülkelerindeki sakinşehir örneklerinin paylaşılmasına 
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yönelik Seferihisar Kongre Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı; Seferihisar'ın farklı 

mahallelerindeki 12 kahvede ise "Kahve Toplantısı" düzenlenmiştir. Bunun yanında, 

aynı amaçla Kent Konseyi ve Seferihisar'daki Siyasi Parti İlçe temsilciliklerine 

yönelik toplantılar düzenlenerek ilçenin yeni statüsü her boyutu ile anlatılmaya 

çalışılmıştır. 

· Yavaş güzergahların mevcut olması  

Seferihisar´ın çeşitli noktaları arasında yer alan yaklaşık 20 adet güzergâh 

tespit edilmiştir. İlk aşamada yaya olarak veya bisikletle gezilebilecek nitelikte 

belirlenen, farklı uzunluklara ve zorluk seviyelerine sahip 17 güzergah, ziyaretçilerin 

Seferihisar’ı daha iyi tanımalarını sağlamak için hem spor amaçlı hem kültür amaçlı 

geziler göz önünde tutularak hazırlanmıştır (Anonim, 2013b). 

Tüm bu güzergâhlar üzerinde bulunan tarihi binalar, kültürel değeri olan 

merkezler ve ziyaretçiler tarafından görülmesi gereken diğer turistik çekim 

merkezleri hakkında broşürler, internet siteleri, ana sayfalar aracılığı ile bilgi 

verilmiştir (Anonim, 2012a). 

· Yöre halkına Cittaslow’un anlamı hakkında sistematik ve kalıcı eğitim vermek  

Seferihisar’ın Uluslararası Sakinşehirler Birliği’ne üyelik işlemleri sürerken 

başlayan bilgilendirme çalışmaları, ilçenin sakinşehir statüsünü elde etmesinin 

ardından da artarak devam etmiştir. ‘‘Esnafın ve operatörlerin farkındalıklarını 

arttırmak’’ başlığında da değinildiği gibi, sakinşehir olmanın amaçları, prosedürü, 

sakinşehir statüsünün Seferihisar'a katacakları ve dünyanın farklı ülkelerindeki 

sakinşehir örneklerinin paylaşılmasına yönelik Seferihisar Kongre Merkezinde 

bilgilendirme toplantısı; Seferihisar'ın farklı mahallelerindeki 12 kahvede ise "Kahve 

Toplantısı" düzenlenmiştir. Bunun yanında, aynı amaçla Kent Konseyi ve 

Seferihisar'daki Siyasi Parti İlçe temsilciliklerine yönelik toplantılar düzenlenerek 

ilçenin yeni statüsü her boyutu ile anlatılmaya çalışılmıştır. 

· Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığı 

“Seferihisar Gönüllü Takımı” ilçenin sakinşehir olmasından sonra kurulan ve 

üye sayısı her geçen gün artan bir sivil toplum kuruluşudur. 2013 yılının Eylül 

ayında kurulan STK, proje yazma eğitimleri ile Ekim ayından itibaren faaliyetlerine 

başlamıştır. Bu kapsamda Yaşar  Üniversitesi ile ortak yürütülen ‘‘Bilim Dükkanı 
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Projesi’’ geliştirilmiştir. Mahalle Örgütlenmesi çalışmaları ise Tepecik 

Mahallesi’nde pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Seferihisar’da marka kimliğinin 

oluşturulması için çalışmalar yapan STK’nın faaliyetleri devam etmektedir. 

Yine bu kapsamda Ankara Gönüllü Takımıyla birlikte Seferihisar’da bir yaz 

kampı düzenlenmiş ve bu süreç içerisinde proje eğitimlerine devam edilmiştir.  

· Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi  

Seferihisar Belediyesi, ilçedeki sivil toplum temsilcileri ve yerel halkın bir 

araya gelmesiyle Ağustos 2009'da Seferihisar Kent Konseyi kurulmuştur. Kent 

Konseyi kapsamında Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Engelli Meclisi, Gençlik ve 

Emekli Meclisi oluşturulmuştur. Kent Konseyi çalışma programını sakinşehir 

olmanın amaçlarını ve ölçütlerini göz önünde tutarak oluşturmaktadır.  

Aralık 2009 tarihinde Cittaslow ve Slow Food faaliyetlerini yaygınlaştırmak 

için kurulan ve merkezi Ankara'da bulunan Sakin Yaşam Girişimi Derneği'nin 

(SAYGİD) İzmir Şubesi, Seferihisar'da Cittaslow kapsamında gönüllü çalışma 

yürütmek isteyen kişileri bir araya getirmek için kurulacaktır (Anonim, 2012b). 

Cittaslow Projesi resmi kurumlardan çok sivil inisiyatifin sahiplenmesi 

gereken bir projedir. Seferihisar’ın geleceği için atılan adımların siyasetin 

dalgalanmalarından etkilenmemesi için bu projenin Seferihisar tarafından 

sahiplenilmesi gerekmektedir. Cittaslow Seferihisar’ın resmi sitesinde yayınlanan 

gönüllü formunu ilk aşamada 300 kişi doldurmuş ve Cittaslow gönüllüsü olmuştur. 

Gönüllüler Cittaslow çerçevesinde kurulan kurullarda çeşitli çalışmalar yürütmeye 

başlamıştır (Anonim, 2013b). 

 

Sosyal Uyum 

 

· Engelli kişilerin entegrasyonu 

Seferihisar Belediyesi’nin hayata geçirmiş olduğu bir diğer önemli proje ise 

engelli vatandaşların çalışmasına imkân sağlayacak bakım merkezi projesi 

niteliğindeki “Korumalı İş Yeri Projesi” dir. 25 dönüm arazide 25 villadan oluşan 

tesisin adı “Özel Engelli Kumrular Konakları Bakım Merkezi” dir (Şekil 4.57). 53 

kişinin kaldığı tesiste tüm hastalar aktif olarak maaşlı çalışmaktadır. Ayrıca tesiste 2 
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dönüm arazide 30 engelli vatandaş sebze ve meyve üretmektedir. Bu proje 

kapsamında sadece çalışan engelliler değil, belli görevlere sahip tüm hastaların 

iyileşmesinde önemli gelişmeler kaydedildiği bildirilmiştir (Anonim, 2013c).  

 

 
Şekil 4.57. Engelli bakımında gerçekleştirilen faaliyetler 

 

Engelli vatandaşlar için gerçekleştirilen bir diğer önemli proje ise Seferihisar 

Engelliler Kimsesizler Alternatif Su Sporları Derneği'nin (SEKADER) düzenlediği 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programları merkez başkanlığı tarafından 

onaylanan  “Joining the Handicapped People in Social life by Means of Alternative 

Water Sports” adlı projedir. Bu kapsamda Moldova, Estonya, Mısır, Ukrayna, Çek 

Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 29 katılımcıyla serbest dalıştan 

yüzmeye, kültürel safariden sörfe birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.58). Bu 

gibi etkinlikleri gerçekleştiren SEKADER 4 yılda 1800 engelli vatandaşın bu tür 

aktivitelerden ücretsiz olarak yararlanmasına olanak sağlamıştır (Anonim, 2014k). 

Ayrıca Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve Kent 

Konseyi'nin çalışmaları kapsamında Seferihisar'daki 22 fiziksel engelliye tekerlekli 

sandalye dağıtılmıştır. 
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Şekil 4.58. Engelli vatandaşlara yönelik spor faaliyetleri 

 

· Çocuk bakımının desteklenmesi 

Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi'nin 

çalışmaları kapsamında Seferihisar’da doğan her bebeğe hoş geldin paketi 

gönderilmekte ve ihtiyacı olan ailelere mama yardımı yapılmaktadır.  Ayrıca 

öğrencilere yönelik dershane hizmeti de verilmektedir.  

· Yoksulluk 

Seferihisar Belediyesi’nin bütçe olanakları dahilinde “Can Simidi Fonu” 

adında Seferihisar’da ihtiyaç sahiplerine sürekli yardım sağlayacak bir kaynak 

oluşturulmuştur. Başlangıç olarak 400 bin TL bütçeye sahip bu fondan ihtiyaç 

sahiplerinin çağdaş bir şekilde yararlanabilmesi, bu sistemi ayrıcalıklı kılan 

özelliklerin başında gelmektedir. Bu fon dâhilinde gerçekleşen uygulamalardan biri 

de “SeferiKart” tır (Şekil 4.59).  

 

 
Şekil 4.59. Belediyenin SeferiKart Uygulaması 
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SeferiKart uygulaması ile ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların hızlı ve çağdaş 

bir biçimde yardım almasının sağlanması amaçlamaktadır. Bu kartlara yüklenen 

paraları ihtiyaç sahipleri belediyenin önceden belirlemiş olduğu yerel esnaf 

dükkânlarında kullanabilmektedir. İhtiyaç sahibi 1000 üzerinde haneye düzenli 

yardım sağlanması hedeflenmektedir. Bu kartla aynı zamanda Seferihisar’ın birçok 

noktasında oluşturulacak bisiklet parklarından belirli sürelerde ücretsiz bisiklet 

alınabilecek; Seferihisar Belediyesi'nin  işleteceği otoparklara indirimli ücretlerle, 

plajlara ise ücretsiz girilebilecek ve e-belediye işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.  

Bu yardımlara ek olarak Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri 

Müdürlüğü ve Kent Konseyi'nin çalışmaları kapsamında geliri düşük olan kişilere 

bayramlarda düzenli olarak erzak yardımı yapılmaktadır. Seferihisar’daki yaşlılara 

ilaç yardımında bulunulmuş, ihtiyacı olan kişilerin evlerinde küçük tadilatlar 

yapılmış ve bahçeleri düzenlenmiştir. Kronik rahatsızlığı olan kişilere ev eşyası ve 

giysi yardımı yapılmış, evleri ve bahçeleri ilaçlandırılmıştır (Anonim, 2012b).  

· Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluşların mevcudiyeti 

“Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığı’’ başlığı 

altında da değinildiği gibi, “Seferihisar Gönüllü Takımı” ilçenin sakinşehir 

olmasından sonra kurulan ve üye sayısı her geçen gün artan bir sivil toplum 

kuruluşudur. 2013 yılının Eylül ayında kurulan STK, proje yazma eğitimleri ile Ekim 

ayından itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda Yaşar  Üniversitesi ile 

ortak yürütülen ‘‘Bilim Dükkanı Projesi’’ geliştirilmiştir. Mahalle Örgütlenmesi 

çalışmaları ise Tepecik Mahallesi’nde pilot uygulama olarak başlatılmıştır. 

Seferihisar’da marka kimliğinin oluşturulması için çalışmalar yapan STK’nın 

faaliyetleri devam etmektedir. 

Yine bu kapsamda Ankara Gönüllü Takımıyla birlikte Seferihisar’da bir yaz 

kampı düzenlenmiş ve bu süreç içerisinde proje eğitimlerine devam edilmiştir.  

· Farklı kültürlerin entegrasyonu 

İtalyan Sivil Toplum Kuruluşu Ricerca E Cooperazione’nun Seferihisar’da 

yürüttüğü ‘‘Türkiye ve Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Projesi II’’ 

kapsamında hazırlanan Nisan 2012 bülteninde yer alan etkinlik kapsamında özellikle 

bölge mutfağına katkı sağlanmıştır.  
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· Belediyenin kamu konut yatırımı 

Sakinşehir statüsü elde edildikten sonra Seferihisar Belediyesi’nin 

gerçekleştirmiş olduğu en önemli sosyal tesislerden biri Çocuk Belediyesi’dir. 

UNİCEF’in başlattığı ‘‘Çocuk Dostu Kent Projesi’’ kapsamında kurulan Çocuk 

Belediyesi’nin 2011 yılında hayata geçirilmesiyle birlikte kültürel ve sosyal pek çok 

alanda kurslar ve aktiviteler gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  

Ayrıca son yıllarda faaliyete geçen Doğa Okulu, Seferihisar için çok önemli 

bir değerdir. Doğa Derneği, Seferihisar Belediyesi, Orhanlı Köyü Derneği gibi 

kurumlar, Orhanlı ve Seferihisar halkı, Anadolu’nun farklı yerlerinde doğayla bir 

arada yaşayan Alakır Nehri Kardeşliği gibi topluluklar, pek çok sanatçı, araştırmacı, 

düşünür ve gönüllü Seferihisar Doğa Okulu’nun gövdesini oluşturmuştur. Doğa 

Derneği’nin 2006 yılından beri hayalini kurduğu bu proje, Citta Slow hareketini 

başlatması nedeniyle Seferihisar’da gerçekleşmiştir. Okulun araştırma binası 

Seferihisar’ın Orhanlı köyünde altı dönümlük bir zeytinlik ve makiliğin içinde yer 

almaktadır. Buradaki Eski Orhanlı ilkokulu özel bir restorasyon çalışmasıyla Doğa 

Okulu’nun araştırma binası haline getirilmiştir (Şekil 4.60). Bu binanın restorasyonu 

Seferihisar Belediyesi’nin insan kaynakları ve maddi olanakları ile gerçekleşmiştir. 

Restorasyon süreci Haziran 2013’te tamamlanan okul 2014 Şubat ayında faaliyete 

geçmiştir (Anonim, 2015k). 

 

 
Şekil 4.60. Seferihisar Doğa Okulu 
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Ortaklıklar 

 

Bu başlık altında bulunan “Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları için destek 

vermek, doğal ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile 

desteklemek, Eşleştirme projelerini desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin 

Cittaslow ve Slowfood felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak şekilde gelişmeleri 

için işbirliği yapmak” alt başlıkları altında yapılmış olan faaliyetler aşağıda detaylı 

şekilde anlatılmıştır. 

Teos Bağ ve Şarap Çalıştayı 23 - 24 Eylül 2010 tarihlerinde Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından Seferihisar Belediyesi´nin desteği ile Seferihisar´da 

düzenlenmiştir. Amacı Türk şarapçılığının ve geleneksel yemeklerin turistik ürün 

olarak katma değerinin belirlenmesi olan çalıştayda kamu kurumları, yerel 

yönetimler, sivil toplum kuruluşları, şarap sektörü ve akademik çevreler bir araya 

gelerek Türkiye bağcılığının ve şarapçılığının sorunlarını tartışmıştır. 

25-26 Eylül 2010 tarihinde ise Uluslararası Cittaslow Festivali 

düzenlenmiştir. Festivalin teması "Yerli Yaşamak" olup festival kapsamında yerel 

kültürü yaşatmak ve yerel üretimi desteklemek amacıyla, Yavaş Yaşamak, Yavaş 

Yemek, Şarapçılık üzerine farklı atölye çalışmaları düzenlenmiş, katılımcılar 

ülkelerindeki iyi uygulamaları paylaşma fırsatı bulmuştur. 

31 Temmuz-1 Ağustos 2010 tarihlerinde Seferihisar Belediyesi ve Ege Açık 

Deniz Yat Kulübü tarafından Uluslararası Yelken Yarışı düzenlenmiştir. Yarış öncesi 

ve sonrası çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikte sakinşehir kapsamında 

yerel ürünlerin yapıldığı ve satıldığı tezgahlar kurulmuş, yerel ürünlerden ve ev 

yapımı şaraplardan oluşan bir konsept ile açılış kokteyli ve kapanış ikramları 

yapılmıştır (Anonim, 2012a’dan geliştirilerek). 

Seferihisar’da 2010 yılında Slow Food Teos Birliği kurulmuştur. Slow Food 

hareketinin dünyada 120 ülkede, 172 bin üyesi bulunmaktadır. Toplam 1150 etkinlik 

ile ‘‘Terra Madre’’ (İtalyancadan çevrildiğinde ‘‘Toprak Ana’’) Haftası 

Seferihisar’da da kutlanmıştır. Şenlikler Slow Food Merkezi tarafından resmi 

‘‘Toprak Ana Günü’’ ilan edilen 10 Aralık günü gerçekleşmiştir. Seferihisar 

Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın, hem bu kutlamayı gerçekleştirmek, hem de 
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ilçenin sakinşehir ünvanı almasını kutlamak amaçlı bir etkinlik düzenlemiştir. 

Belediye'ye ait 19 Mayıs Düğün Salonu'nda bir araya gelen kadınlar, ilçenin 

unutulmaya yüz tutan nohutlu mantı, balıklama, samsades, kuzu dolması gibi 

yemeklerini pişirerek, konuklara ikram etmiştir. Bu lezzetlerin yaygınlaşması için 

gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında projeler geliştirileceği bildirilmiştir (Anonim, 

2012b).  

Daha önce “Tarımsal, Turistik, Esnaf ve Sanatkarlara Dair Politikalar” başlığı 

altında detaylı şekilde yer verildiği gibi, tipik yerel bölge ürünlerinin desteklenmesi 

amacı ile Seferihisar Belediyesi Köy Pazarı, Sığacık Pazarı ve Ulamış Kadın Emeği 

Evi kurulmuştur. Ayrıca Seferihisar Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarhana, 

erişte, mandalina reçeli üretmekte ve bu ürünlerin satışı gerçekleştirilmektedir. 

Bunun yanında, Seferihisar yerel yemeklerinin envanterinin çıkarılmasının ardından, 

bu yemeklerin yapımı ile ilgili bir eğitim düzenlenmiştir (Anonim, 2012b). 

 

4.5.Anket Çalışması 

 

Araştırma kapsamında kent sakinlerine uygulanan anket çalışması (Ek-1), 

aşağıda sıralanan konular hakkında kent sakinlerinin bilgi ve farkındalık düzeylerini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir: 

- Sakinşehir kavramının algılanma düzeyi, 

- Sakinşehir konusundaki olumlu veya olumsuz görüşler, 

- Sakinşehir statüsünün ilçeye kazandırdığı değerler, 

- Seferihisar’daki tarımsal faaliyetlerin niteliği ve zaman içerisindeki değişimi, 

- Sakinşehir kapsamında yapılan çalışmalar hakkında görüşler.  

17 sorudan oluşan anket formu 3 anketör tarafından yüz yüze görüşme 

tekniğiyle kent merkezi ve yakın çevresinde yaşayan 250 kişiye uygulanmıştır. Anket 

çalışması ile ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir. 
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4.5.1. Evren ve Örneklem 

 

Çalışmanın evrenini Seferihisar kent merkezinde yaşayan kent sakinleri 

oluşturmaktadır. Evrendekilerin tamamına erişmek mümkün olmadığından, veriler 

evreni temsil eden örneklemden toplanmıştır. Kentte hem sosyo kültürel ve 

ekonomik seviyenin, hem de mekânsal planlama açısından homojenitenin olmaması 

nedeniyle, örneklemin kentin tüm mekânlarını temsil edecek nitelikte belirlenmesine 

dikkat edilmiştir.  

 

4.5.2. Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması 

 
Örneklemin, alındığı evreni temsil etmesi önemlidir. Bu durumda hangi 

büyüklükteki bir örneklemin evreni temsil edeceği sorusunun cevaplanması 

gerekmektedir. Yeterli bir örneklem, güvenilir sonuçlar sağlayacak kadar denek 

kapsayan örneklemdir (Young ve Schmid, 1968; Bailey, 1987; Balcı, 2005). En 

uygun örneklem büyüklüğü, araştırmanın amaçlarına ve mevcut sınırlandırıcı 

faktörlere göre değişir. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi konusunda 

araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla bazı formüller geliştirilmiştir (Yamane, 

1967; Özdamar, 2003; Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004; Aksoy, 2010). 

Evren birim sayısı 10000’in üzerinde olduğu durumlarda genellikle aşağıdaki 

formüller uygulanmaktadır. 

n=(σ2.Z2α) / d2 

n= (P.Q. Z2α) / d2   (Evren standart sapması (s) bilinmiyorsa) 

n : Örneklem büyüklüğü 

P : Evrendeki X’in gözlenme oranı,  

Q (1-P): X’in gözlenmeme oranı 

Z : 0.05, 0.01, 0.001 için 1.96, 2.58 ve 3.28 değerleri 

d : Örneklem hatası 

σ : Evren standart sapması 
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Araştırmacılara kolaylık olması bakımından α = 0.05 anlamlılık düzeyinde 

(güven düzeyi 1- %95), ±0.03, ±0.05 ve ±0.10 örnekleme hataları için farklı evren 

büyüklüklerinden çekilmesi gereken örneklem büyüklükleri Yazıcıoğlu ve Erdoğan 

(2004) tarafından hesaplanarak Çizelge 4.32’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.32. = 0.05 anlamlılık düzeyi için örneklem büyüklükleri (Yazıcıoğlu ve 
Erdoğan,2004; Aksoy, 2010) 

 ±%3 (d) ±%5 (d) ± %10 (d) 
Hedef Kitle 
Büyüklüğü (N) 

p= 0.5 
q= 0.5 

p=0.8 
q= 0.2 

p=0.5 
q= 0.5 

p=0.8 
q= 0.2  

p=0.5 
q=0.5 

p=-0.8 
q= 0.2 

100 902 87 80 71 49 38 
250 203 183 152 124 70 49 
500 341 289 217 165 81 55 
750 441 358 254 185 85 57 
1.000 516 406 278 198 88 58 
2.500 748 537 333 224 93 60 
5.000 880 601 357 234 94 61 
10.000 964 639 370 240 95 61 
25.000 1023 665 378 244 96 6! 
50.000 1045 674 381  245 96 61 
100.000 1056 678 383 245 96 61 
1.000.000 1066 682 384 246 96 61 

 
 

Bu çalışmada 0,05 anlamlılık düzeyi ve %95 güven düzeyi, d=±0.05 

örnekleme hatası, kabul edilmiştir. Örneklemi oluşturan bireylerin homojen 

olmaması ve çok farklı özellikler göstermesi nedeniyle p=0.8/q=0.2 kabul edilmiştir. 

Bu istatistiksel varsayımlara karşılık gelen örneklem büyüklüğü 244’dür. Bu nedenle, 

Seferihisar kent merkezinde ve ilçeye bağlı Sığacık Mahallesi’nde yaşayan toplam 

250 katılımcıya anket uygulanmıştır. 

 
4.5.3. Seferihisar Anket Çalışmasının Sonuçları 

 
Yukarıda da belirtildiği gibi çalışma kapsamında Seferihisar ilçe merkezinde 

ve ilçeye bağlı Sığacık Mahallesi’nde toplam 250 katılımcının sosyo-ekonomik 

durumlarının belirlenmesi amacıyla katılımcılara öncelikle cinsiyet, yaş, eğitim 

durumu, gelir düzeyi ve meslek grupları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Şekil 4.61’de 

de görüldüğü gibi ankete %45 oranında kadın, %55 oranında ise erkek katılımcı yanıt 
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vermiştir.  Katılımcıların %41’i 41-55, %38’i ise 26-40 yaş aralığındadır. Anket 

%79’lık bir oranla 26-55 yaş aralığındaki kesime uygulanmıştır. 

 

 
Şekil 4.61. Anket katılımcılarının cinsiyet ve yaş dağılımları 

 

  Ankete katılanların eğitim düzeyleri incelendiğinde (Şekil 4.62) %18’nin 

lisansüstü, %50’sinin üniversite, %22’sinin ise lise mezunu; ilkokul ile ortaokul 

mezunu katılımcıların ise sadece %10’luk bir payı olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle, ankete katılanların genel olarak eğitim düzeylerinin yüksek olduğu 

söylenebilir.  

 

 
Şekil 4.62. Anket katılımcılarının eğitim düzeyleri 
 

Sonuçların geniş ve gerçekçi bir bakış açısına ulaşabilmesi amacıyla anket 

çalışması farklı kesimlerden seçilen katılımcılar ile yürütülmüştür.  Şekil 4.63’te 

katılımcıların meslek gruplarının dağılımları verilmiştir. Görüldüğü gibi, %21’lik bir 

oranla memurlar, %14’lük bir oranla esnaflar ve %13’lük bir oranla öğrenciler 

ankete en yoğun katılımda bulunan kesimlerdir. Bunun yanında, birbirine yakın 

Kadın
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oranlara sahip olan emekliler, mühendisler ve ev hanımlarının da ankete katılımının 

fazla olduğu görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.63. Anket katılımcılarının meslek dağılımları 

 

Şekil 4.64’te anket katılımcılarının ek bir gelire sahip olup olmadıkları ve ek 

geliri olanların bu duruma yönelik memnuniyet düzeyleri detaylı bir şekilde 

gösterilmiştir.  

 

   

 
Şekil 4.64. Anket katılımlarının ek gelir durumları ve memnuniyet düzeyleri 
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Anket sonuçları incelendiğinde, katılımcıların %10’unun ek gelire sahip 

olduğu görülmektedir. İlçe turizm bölgesinde yer almasına rağmen, katılımcılar 

arasında ek gelirini turizmden elde eden bulunmadığı, tüm oranın tarım sektörüne ait 

olduğu belirlenmiştir. Bu amaçla kullanılan tarım arazilerinin %33’ünü zeytin, 

%67’sini ise mandalina bahçeleri oluşturmaktadır. Katılımcıların büyük bir 

çoğunluğunun ortalama 30 yıldır tarımla uğraştığı göz önüne alınarak, bu arazilerin 

miras yoluyla elde edildiği sonucuna varılmaktadır. Tarımdan elde ettikleri gelirden 

memnun olup olmadıklarının sorulduğunda %58’i memnun olmadığını ifade etmiştir. 

Daha önceki yıllarda tarımdan elde ettikleri gelir ile geçimlerini sürdürebildiklerini 

belirten katılımcılar, günümüz koşullarında bu gelir düzeyiyle geçimlerini 

sağlayamadıkları için tarımsal verimliliği olan alanları ek gelir elde etmek amacıyla 

kullanmakta,  temel gelir kaynağı olarak ise başka bir işte çalışmayı tercih 

etmektedir. 

  Anket dâhilinde aranan yanıtlardan bir diğeri ise, sakinşehirde yaşayanların 

eline bir miktar para geçtiği takdirde bu parayı nasıl değerlendirecekleridir. Bu soru 

ile amaçlanan, Seferihisar’ın sakinşehir olmasının ardından ilçede, ilçe sakinleri 

tarafından dikkat çeken “yükselen değerleri” tespit etmektir. Şekil 4.65’te ayrıntılı 

şekilde görünen yanıtların oranlarına göre katılımcıların %46’sı elindeki parayı 

gayrimenkule yatıracağını belirtirken, %14’ü işyeri açmanın daha doğru bir yatırım 

olacağını, %11’i ise tarım alanlarına yatırım yapabileceğini ifade etmiştir. Ardından, 

katılımcılara verdikleri yanıtın ilçenin sakinşehir olmasıyla ilgili olup olmadığı 

sorusu yöneltilmiştir ve yüksek bir oranla (%76) evet yanıtı alınmıştır.  Konuyla ilgili 

en objektif bakış açısına Seferihisar halkının sahip olduğu göz önüne alınarak, ilçede 

yükselen en önemli değerin gayrimenkul olduğu ortaya çıkmaktadır. İş yeri açmanın, 

başka bir ifadeyle ticaretin de yüksek oranda düşünülebilmesinin temel nedeni, ilçeye 

olan yoğun turizm talebidir. İlçenin sakinşehir statüsü kazanmasının ardından 

özellikle yaz aylarında yoğun turizm baskısı altında olan ilçe, yılın her döneminde 

yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri konumuna gelmiştir.  
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Şekil 4.65. İlçe sakinlerinin yatırım yapmayı düşündükleri alanlar ve yanıtlarının 

sakinşehir statüsüyle bağlantısı 
 

  Seferihisar halkının sakinşehir farkındalığını ölçmek amacıyla sorulan 

sakinşehrin katılımcılar için ne ifade ettiği sorusuna verilen yanıtlar genel başlıklar 

altında Şekil 4.66’da görülmektedir. Birbirine yakın yanıtlar verilmesinin yanında en 

büyük oran “sakinlik ve kalabalıktan uzakta olmak” ifadesine aittir. Doğal yaşam 

alanlarının varlığı, geleneksel özelliklerin korunması, huzurlu bir ortam ve trafik 

probleminin olmaması gibi özelliklerin sakinşehir kavramıyla ilişkili olduğunu 

düşünen katılımcılar ayrıca altyapı problemlerinin yaşanmamasını da yanıtlar 

arasında ifade etmiştir. 

 

 
Şekil 4.66. ‘‘Sakinşehir nedir?’’ sorusuna verilen yanıtlar 
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  Sakinşehir statüsünün Seferihisar’ın gelişimine sağladığı katkılar, ilçede 

gerçekleştirilen projeler ve bu projeler sonucunda alınan başarılarla ilgili bilgiler 

“Seferihisar’ın Sakinşehir Ölçütlerine Uyum Süreci” bölümünde detaylı bir şekilde 

irdelenmiştir. Seferihisar genelinde 250 katılımcıya uygulanan bu anketle, ilçede 

yapılan projelerin genel yansıması ve ilçe sakinleri tarafından algılanma düzeyinin 

tespit edilmesi sakinşehir olgusunun bir yerel kalkınma modeli olarak savunulması 

açısından oldukça büyük önem taşımaktadır.  

  Katılımcılardan sakinşehir olmanın Seferihisar üzerindeki olumlu etkilerinden 

ilk 3 tanesini belirtmeleri istenmiş ve alınan yanıtlara göre derlenen sonuçlar Şekil 

4.67’de verilmiştir. Katılımcıların %32’lik bölümü ilçedeki en olumlu gelişmeyi, 

turizm yoğunluğunun artışı olarak belirtmiştir. Ekonominin canlanması, ilçenin 

tanınırlığının artması ve ev hanımlarına yönelik kurslar ilçede en çok dikkat çeken 

gelişmeler arasındadır. Tarımsal faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte özellikle organik 

tarımın desteklenmesi, pazarların açılması ve sürekliliğinin sağlanması, ilçedeki 

yerel değerlerin korunmasına yönelik yapılan plan ve projeler Seferihisar halkının 

farkında olduğu diğer olumlu gelişmeler olarak sıralanabilir.  

 

 
Şekil 4.67. Sakinşehir olmanın Seferihisar’a katkıları 
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Bir yaşam alanındaki gelişmişlik, o bölgedeki ekonomik refah düzeyiyle 

doğrudan ilişkilidir. Ekonomik refah düzeyine ulaşmış bir toplum yerel ve çevresel 

farkındalıklarını artırıp gerekli koruma ve kullanma dengesini sağlayabilir. 

Sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli olarak savunulan sakinşehir olgusunun, 

Seferihisar örneğinde ekonomik olarak en çok etkilediği kesim, bu değerlendirme 

açısından oldukça önemlidir. Katılımcılara bu amaçla yöneltilen soru ile elde edilen 

yanıtlar sonucunda esnaf, turizm sektörü çalışanları ve ev hanımlarının ekonomik 

gelir artışının en fazla düzeyde gözlendiği kesimler olarak belirlenmiştir. Şekil 

4.68’de görüldüğü gibi çiftçiler, Sığacık Mahallesi halkı, emlak sektörü çalışanları ve 

pazarcılar etkilenen diğer kesimler olarak dikkat çekmektedir.  

 

 
Şekil 4.68. Ekonomik olarak en çok etkilenen kesim 
 

İlçede korunan değerlerin tespit edilmesi amacıyla yöneltilen soruya 

katılımcıların %35’lik büyük çoğunluğu tarihi dokunun korunması yanıtını vermiştir. 

Tarihi dokunun korunmasının yanında yerel yemeklerin ve mandarin bahçeleri olarak 

tarım alanlarının da bölgede korunan yerel değerler olduğu belirtilmiştir.  Şekil 

4.69’da da görüldüğü gibi bu yanıtları kültürel değerlerin, Teos Antik Kenti’nin ve 

kaleiçinin korunması yanıtları takip etmektedir. Açık uçlu olarak yönetilen bu soruya 

verilen yanıtlar, Teos Antik Kenti’nin ve kaleiçinin korunan değerler olarak ifade 

edilmesinin tarihi dokunun korunmasını temsil ettiği düşünülerek genellendiğinde, 

katılımcıların %48’lik bir çoğunluğunun bu soruya tarihi dokunun korunması yanıtını 

verdiğini söylemek mümkündür.  
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Şekil 4.69. Seferihisar’ın korunan değerleri 
 

Seferihisar’ın sakinşehir olmasının öncesi ve sonrası düşünüldüğünde 

katılımcıların en olumlu gelişme olarak gördükleri konuları belirtmeleri istenmiştir. 

Şekil 4.70’de görüldüğü gibi ilçenin tanınırlık düzeyinin artması %23’lük kesim 

tarafından ilçede karşılaşılan en olumlu gelişim olarak gösterilmiştir. Katılımcıların 

geri kalan kesimi birbirine yakın oranlarda Seferihisar’daki kadınların ekonomik 

gelir elde etmesi, pazarların artmasıyla genel ekonominin de bundan etkilenerek 

canlanması, turizmin artması ve tarihi dokunun korunmasının ilçedeki olumlu 

gelişmeler arasında olduğunu belirtmiştir. 

 

 
Şekil 4.70. Seferihisar’ın sakinşehir olmasının öncesi ve sonrasında gerçekleşen en 

olumlu gelişme 
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Sakinşehir olgusunun Seferihisar’a sağladığı olumlu etkilerin yanında bazı 

olumsuz etkiler de bulunmaktadır. Katılımcılardan Seferihisar’da gözlemledikleri 3 

olumsuzluğu belirtmeleri istenildiğinde verilen yanıtlar arasında trafik sorunu 

öncelikli sırada gelmektedir (Şekil 4.71). Trafik sorununu kalabalığın ve 

yapılaşmanın artması takip etmektedir. 

 

 
Şekil 4.71. Sakinşehir olmanın olumsuz etkileri ve statünün sürekliliği 
 

Genel olarak sakinşehir statüsüne yönelik memnuniyeti ölçmek için bu 

statünün devamlılığıyla ilgili düşünceleri sorulan katılımcıların %81’lik büyük bir 

çoğunluğu bu statünün devam etmesini istediklerini belirtmiştir.  

 

Sonuç ve Değerlendirmeler 

 
  Seferihisar’ın sakinşehir statüsü kazanmasının ardından gerek ilçenin sahip 

olduğu fiziksel, sosyal, yerel ve kültürel değerler düşünüldüğünde gerekse bu 

statünün devamlılığını sağlamak amacıyla bölgede gerçekleştirilen plan ve projeler 

incelendiğinde bölgede önemli bir gelişme kaydedildiği görülmektedir. Değişen ve 

gelişen birçok yerleşimde olduğu gibi, Seferihisar örneğinde de en önemli konu yerel 

halkın bu statüyü sahiplenme durumudur. Sakinşehir statüsünün sürdürülebilir bir 

yerel kalkınma modeli olarak savunulabilmesi öncelikle bu statünün bölge halkı 

tarafından doğru bir şekilde algılanması ve özümsenmesiyle mümkün olacaktır. Bu 

nedenle, Seferihisar genelinde 250 kişilik bir anket çalışması yapılmış ve Ek-1’de 

görüldüğü gibi, katılımcıları yönlendirmemek amacıyla sorular çoğunlukla açık uçlu 

olarak hazırlanmıştır.  
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 Katılımcılara yöneltilen benzer amaca yönelik sorular Çizelge 4.33’te 

görüldüğü gibi gruplar halinde değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme 

sonucunda ise verilen yanıtların birbiriyle tutarlılığının doğrulanması ve anketin çıkış 

noktası olan ‘‘sakinşehir statüsünün Seferihisar örneğinde yerel bir kalkınma modeli 

olarak ele alınması’’nın yerel halk üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Sakinşehir statüsünün ardından Seferihisar’da gözlenen 3 olumlu gelişme ile kentin 

bu statüyü kazandığı 2009 yılı sonrasındaki en olumlu değişimleri belirledikleri 

yanıtlar önem sırasında göre sıralanmıştır. Bu gelişmelerden özellikle ekonomik 

olarak olumlu yönde en çok etkilenen kesimler önem sırasına göre esnaflar, ev 

hanımları ve turizm sektörü çalışanları olarak ifade edilmiştir (Şekil 4.68). Bu 

yanıtların doğruluğunu tespit etmek ve sakinşehir olgusunu yerel bir kalkınma 

modeli olarak önermek amacıyla katılımcıların vermiş olduğu bu yanıtlara 6’dan 1’e 

kadar birer katsayı belirlenmiştir.  

 

Çizelge 4.33. Sakinşehirdeki olumlu gelişmeler ve katsayıları 
 Sakinşehir statüsünün ardından 

Seferihisar’da gözlenen 3 olumlu 
gelişme (Şekil 84) 

2009 yılının sonrasındaki en 
olumlu değişimler (Şekil 87) 

6 Turizmin artması Reklam artışı 
5 Ekonominin canlanması Ev hanımlarının ekonomik gelir 

elde etmesi 
4 Reklam artışı Pazarlar 
3 Ev hanımlarına yönelik kurslar Ekonominin canlanması 
2 Organik tarımın gelişmesi-Pazarlar Tarihi dokunun korunması 
1 Yerel değerlerin korunması Turizmin artması 

 

Her bir kesim için etkilendiği olumlu faktörler belirlenmiş ve bu faktörlere ait 

katsayıların toplamı sonucunda etkilenme düzeyleri sayısal olarak tespit edilmiştir. 

Şekil 4.72’de görüldüğü gibi esnaflar turizmden, ev hanımlarının gelir artışına kadar 

birçok alanda gerçekleşen gelişmelerden etkilenmektedir. Bu gelişmelere ait 

katsayıların toplamında 36 puan alan esnafların Şekil 4.68’de de ifade edildiği gibi 

sakinşehir gelişmelerinden en fazla etkilenen kesim olduğu sonucuna varılmaktadır.  

 

 



4.BULGULAR VE ARAŞTIRMALAR                 Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN 
 

194 

 

 
Şekil 4.72. Esnafları özellikle ekonomik yönden etkileyen olumlu gelişmeler 
 

Şekil 4.68’de de görüldüğü gibi gelişmelerden 2. derecede etkilenen kesim 

olarak ifade edilen ev hanımlarını olumlu etkileyen faktörler dikkate alındığında ve 

bu faktörlere ait katsayılar toplandığında (Şekil 4.73), 31 puan elde edilmektedir. 

Anketin genelinde de katılımcılar tarafından ifade edildiği gibi, ev hanımlarının gelir 

artışında sakinşehir statüsü oldukça etkili olmuştur. 

 

 
Şekil 4.73. Ev hanımlarını özellikle ekonomik yönden etkileyen olumlu gelişmeler 
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  Son olarak,  Şekil 4.68’de ifade edildiği gibi sakinşehir gelişmelerinden 3. 

derecede etkilenen kesim olan turizm sektörü incelenmiştir. Bu incelemeye göre 

turizm sektörünü etkileyen faktörler Şekil 4.74’te görüldüğü gibi belirlenmiş ve bu 

faktörlerin katsayıları toplandığında bu sektörün 28 puan aldığı görülmüştür.  

 

 
Şekil 4.74. Turizm sektörünü özellikle ekonomik yönden etkileyen olumlu gelişmeler 
 

Tarımsal alanlara yönelik bir değerlendirme yapabilmek için, ek gelir olarak 

sahip oldukları mandarin ve zeytin bahçelerinden kazanç sağlayan, 25 katılımcının 

görüşleri dikkate alınmıştır. Katılımcıların %80’e yakını 20 yıldan fazla bir süredir 

bu işle ilgilendiklerini belirtirken, yaklaşık %50’si sağladığı gelirden memnun 

olduğunu ifade etmiştir. Sakinşehir statüsü kapsamında korunması ve sürdürülebilir 

gelişiminin sağlanması gereken en önemli konulardan biri olan tarımsal uygulamalar 

ve yerel halkın bu alanlarda yaptıkları yatırımlardan memnuniyeti oldukça önemlidir. 

Bu konuyu irdelemek amacıyla diğer sorularda tarımsal alanlara yönelik oranları 

incelemek gerekmektedir. 

Katılımcılara yönlendirilen sorular dâhilinde mandarin bahçeleri, korunan 

değerler içerisinde sadece %17’lik bir orana sahiptir. Olumsuz değişimler konusunda 

%27 oranında yapılaşmanın artmış olması ifade edilirken, bu değişimlerden olumlu 

etkilenen kesimler sorusunda da çiftçiler sadece %9’luk bir orana sahiptir. Sakinşehir 

statüsünün katkılarına yönelik sorularda ise organik tarımın ve tarımsal faaliyetlerin 

gelişimi yanıtları toplamda sadece %10’luk bir orana sahip olabilmiştir. Bu oranlara 
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ek olarak, anket katılımcılarının sadece %12’si ellerine geçecek toplu bir para 

olduğunda tarımsal alanlara yatırım yapacaklarını belirtmiştir.  

Tüm bu değerlendirmeler dikkate alındığında, tarımsal alanların ve bölgede 

gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin Seferihisarlılar için çok önemli bir değer 

olmadığı ortaya çıkmaktadır.  

 Bu değerlendirmeyle şu amaçlara ulaşılması hedeflenmiştir; 

· Gerçekleştirilen anketin doğruluğu yapılan sağlamalarla ortaya çıkarılmıştır. 

· Türkiye’nin ilk sakinşehri olan Seferihisar’da tespit edilen en önemli değişimler 

sıralandığında; 

-Seferihisar reklamlarının, kısacası ilçenin tanınırlığının uluslararası düzeyde 

artmış olması, 

-Turizm yatırımlarının artması ve yapılan reklamlarla ilçenin turistler için 

cazip bir turizm merkezi haline gelmesi, 

-Yerel ve organik pazarların kurulması ve desteklenmesi, 

  -Ev hanımlarına yönelik açılan kurslar ve ev hanımlarının bu kurslarda 

öğrendikleri yöntemlerle ürettikleri ürünleri ve yerel yemekleri pazarlama imkânı 

bulabilmeleri,  

  -Tüm bu değişimlerin ekonominin canlanmasını sağlayarak ilçedeki refah 

düzeyini arttırmış olması Seferihisar halkının en büyük memnuniyetlerinden birini 

oluşturmaktadır.  

  

4.6. SWOT Analizi Sonucu Seferihisar’ın Sakinşehir Ölçütleri Açısından Güçlü, 

Zayıf, Fırsat ve Tehditleri 

 
SWOT Analizi herhangi bir değerlendirmedeki güçlü(strength) ve 

zayıf(weaknesses) yönler ile fırsat ve tehditleri analiz eden bir stratejik planlama 

yöntemidir. 

SWOT(GZFT) analizinin terimleri şu şeklide açıklanabilir: 

· Güçlü Yönler: Hedeflere ulaşabilmesi için avantaj sağlayacak öznitelikleridir. 

· Zayıf Yönler: Hedeflere ulaşabilmesinde dezavantaj olan öznitelikleridir. 

· Fırsatlar: Hedeflere ulaşılabilmesinde yardımcı olacak dış çevre koşullarıdır. 
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· Tehditler: Hedeflere ulaşılabilmesinde performans düşüşüne neden olacak olan dış 

çevre koşullarıdır. 

SWOT analizi mevcut durumu sınıflandırma yöntemi olarak 

değerlendirilebilir. Planlama yaparken, sorunların tanımlanması ve çözümlemesinde, 

yeni stratejiler oluştururken ve analitik kararlar vermede kullanılmaktadır. 

Planlamada güçlü yönleri ön plana çıkarıp koruma altına alırken zayıf yönleri 

giderebilecek tedbirler almak SWOT analizinin hedeflerindendir. Fırsatlar sayesinde 

planların yönleri belirlenir, altyapılar oluşturulur ve stratejiler güçlendirilir. Tehditler 

ise kaçınılması gereken durumlardır. SWOT analizi, bir planın geliştirilmesi veya bir 

sorunun çözümü amacıyla, bir kurumun veya durumun güçlü yanlarını belirleyerek 

bunları en uygun fırsatlarla eşleştiren, zayıf ve tehdit edici yönleri azaltmayı 

hedefleyen sistematik bir planlama (stratejik planlama) aracı olarak da ifade 

edilebilir.  

 Araştırmada yapılan SWOT analizi için veriler aşağıda sıralanan faaliyet ve 

çalışmalardan elde edilmiştir:  

1) Araştırmanın ikinci aşamasında yürütülen Seferihisar’ın mevcut durum 

analizinden (doğal yapı, sosyo-ekonomik yapı, kirlilikler, arazi örtüsü) elde edilen 

bulgular. 

2) Araştırmada yürütülen anket çalışmalarının sonuçları. 

3) Seferihisar Belediye Başkanı ve diğer belediye çalışanları ile yapılan görüşmeler 

ve toplantılar. 

4) Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Seferihisar 

Belediyesi’nin ortaklığında AB COST-TU1002 Aksiyonu kapsamında yürütülen 

TÜBİTAK 112Y010 no’lu proje ekibiyle yapılan görüşmeler ve toplantılar. 

5) Seferihisar Belediyesi, diğer devlet kurum temsilcileri, alanda faaliyet gösteren 

sivil toplum kuruluşları ve TÜBİTAK 112Y010 no’lu proje ekibinin yer aldığı 

çalıştaylar. 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilmiş olan SWOT analizinin amacı, 

Seferihisar’da mevcut olan zayıf yanları ve tehditleri, ilçenin güçlü yanları ve sahip 

olduğu fırsatlar doğrultusunda iyileştirme yoluna gitmektir (Çizelge 4.34). Bu 

kapsamda yapılan saptamalar ise şöyledir: 
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Çizelge 4.34. Seferihisar SWOT Analizi 
GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR 

ü İlçenin merkezi bir konumda bulunması, 
ü Yerel yönetimin yerli üreticinin yanında 

olması, yerel pazarların kurulması gibi 
fırsatlar yaratarak üreticiye destek 
vermesi, 

ü Teos antik kentinin bölgede bulunması, 
ü Alanda doğallığını koruyan koyların 

bulunması, 
ü Hava, su ve toprak kirliliğinin 

bulunmaması, 
ü Kentsel sit niteliğindeki kaleiçi evlerinin 

bulunması, 
ü Bölgeye özel bir mandalina çeşidinin 

bulunması(Satsuma) 
ü Yörede yerel mutfağın gelişmiş olması, 
ü Mavi bayraklı plajların bulunması, 
ü Bölgede SİT ve askeri alanların büyük bir 

alan kaplaması sonucunda doğal yapının 
korunması, 

ü Yerel halkı destekleyen 
organizasyonların (festival, şenlik vb.) 
yapılması. 

ü İlçenin turistik ve ilgi odağı olan 
noktalarının bulunduğu Sığacık’ın ilçe 
merkezine uzak olması, 

ü Ulaşım imkanlarının yetersiz olması, 
ü Bölgenin tanıtımının yeterince 

yapılamaması, 
ü Öneri ulaşım alanları için mülkiyet 

sorununun çözülemiyor olması. 
 

FIRSATLAR TEHDİTLER 
ü Bölgeyle ilgili tanıtım, reklamın artması, 
ü Turizmin gelişmesi, 
ü Mandalin üretim tesisinin açılması 
ü Ev hanımlarına yönelik açılan kurslar ve 

eğitimler 
ü Sanatsal ve kültürel aktivitelerin artması 
ü Çocuk Üniversitesinin açılması 
ü Yerli ürünlerin internet üzerinden satışı 

ve tanıtımı için sanal pazar kurulması, 
ü Yerel yönetimin ekonomik, sosyal ve 

kültürel yönden ilçe halkını desteklemesi,  
ü Köylü pazarlarının kurulmasıyla yerli 

üreticinin desteklenmesi 
ü Trafikten kaynaklanan gürültüyü 

azaltmaya yönelik planların yapılması, 
trafik azaltıcı uygulamaların uygulanıyor 
olması, 

ü Yenilenebilir enerji alternatiflerinin 
değerlendirilmesi ve yerel yönetim 
tarafından projelerle desteklenmesi, 

ü Bisiklet yollarının yapılıyor olması 
ü Tarımsal ve hayvansal organik üretime 

destek verilmesi, 
ü STK kurulmuş olması (Seferihisar 

Gönüllüler Takımı) 
ü Kırsal alanlara yönelik ulaşım 

imkanlarının artırılması, 
ü Doğa Okulunun açılması, 
ü Meslek Yüksekokulunun açılması. 

ü Genç nüfusun bölgeden göç etmesi, 
ü Yurtiçi ve yurtdışından yerel halk 

dışında, bölgenin yerel ve kültürel 
yapısına uygun olmayan nitelikteki 
insan göçünün artması, 

ü Tarımla uğraşan halkın topraklarını 
devretmesi ya da başka sektörlere 
kayması, 

ü Özellikle kentsel sit konumundaki 
Kaleiçi evleri olmak üzere bölgedeki 
mimari yapıların bakım ve onarımıyla 
ilgili herhangi bir yöntem veya 
yönetmelik bulunmaması, 

ü Kitle turizmine yönelik yatırımların 
yapılması, 

ü Rant artışı sonucunda yapılaşmanın 
artması, 

ü Yaşlı nüfusun bölgeye göç etmesiyle 
birlikte nüfusun artması, 

ü Talebin çok üzerinde konut yapılması, 
ü Tarım arazilerinin yok olması, 
ü Alanın bitki örtüsü ve iklimsel 

koşullarından dolayı yangına meyilli 
olması, 

ü Seferihisar İzmir-Kuşadası çevreyolu 
üzerinde bulunmasından dolayı yoğun 
gürültü kirliliğine maruz kalması ve bu 
kirliliğin kontrol edilememesi. 
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· Özellikle son yıllarda ilçeyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetleri hız kazanmış 

olsa da bu girişimler yeterli değildir. Yapılan tanıtım faaliyetlerinin Seferihisar’ın 

özgün değerlerini ortaya çıkaracak nitelikte olması, bölgeye gelen yerli ve yabancı 

ziyaretçi niteliğini de etkileyecektir. Yapılan tanıtımlarda Çizelge..’da yer alan güçlü 

yanlara dikkat çekilmelidir. 

· Genç nüfusun bölgeden göç etmesi ilçede yaşanan işsizlik, eğitim alanındaki 

yetersiz altyapı, sosyal ve kültürel yetersizlikler gibi çeşitli nedenlerin ortaya 

çıkardığı bir sonuçtur. İlçenin sahip olduğu fırsatlarda da yer verildiği gibi son 

yıllarda hayata geçen birçok proje bu olumsuzluğu giderebilecek niteliktedir. Meslek 

yüksekokulunun ve doğa okulunun açılması, sanatsal ve kültürel aktivitelerin 

artması, ilçenin tanınırlığının artmasıyla birlikte turizm sektöründeki hareketliliğin 

artması ve iş olanaklarının artması, bölgeye yapılan turizm yatırımlarının yerel halk 

için iş fırsatı niteliğinde olması göç tehdidini bölgede azaltacak niteliktedir. 

· Özellikle İzmir-Kuşadası çevreyolundan kaynaklanan yoğun gürültü 

kirliliğine karşı Seferihisar Belediyesi tarafından özel proje ekipleri ve STKlara 

yaptırılan trafikten kaynaklanan gürültüyü azaltmaya yönelik hazırlatılan plan ve 

projelerin uygulamaya geçiriliyor olması da ilçe için önemli bir gelişme olarak 

kaydedilebilir.  

· Tarımla uğraşan halkın topraklarını devretmesi ya da farklı sektörlere 

kayması, bölgede artan rantın da neden olduğu bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yerel yönetim yerli pazarları kurulmasına sağladığı imkânlar, ürünlerin internet 

üzerinden pazar bulmasını teşvik edici yaptırımlar, organik üretimi destekleyici proje 

yardımları ve teşvikler, son yıllarda faaliyete geçirdiği mandalina üretim tesisiyle 

üreticileri destekleme politikasını sürdürmektedir. 

· Seferihisar’ın merkezi bir lokasyona sahip olmasına rağmen en büyük 

sıkıntılarından biri ulaşım imkânlarının yetersiz olmasıdır. Özellikle son yıllarda 

kırsal alanlara yönelik ulaşım imkânları arttırılmış olsa da kent içinde ve özellikle 

Sığacık Mahallesine ulaşım yönünde girişimler arttırılmalıdır. Ayrıca ilçede alternatif 

ulaşım olanaklarına fırsat tanınmaya başlanmış, özellikle Akkum yolunda yapımı 

tamamlanan bisiklet yollarının ilçenin devamında da yapılması konusunda yerel 

yönetimin destekleri sürmektedir. Ek olarak TÜBİTAK 112Y010 no’lu “İzmir-
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Seferihisar’da Sakinşehir (Cittaslow) Kıstaslarına Uygun Alan Kullanım Önerilerinin 

Geliştirilmesi ve Bu Kapsamda Farklı Ulaşım Seçeneklerinin Değerlendirilmesi” 

konulu proje kapsamında ilçede uygulanabilecek ulaşım seçenekleri de detaylı 

biçimde incelenmiştir.  Bu girişimler doğrultusunda ulaşım sorunu da büyük ölçüde 

hafifletilebilecektir.  

· Bölgede turizme yönelik yatırımlar artmıştır. Fakat bu yatırımlar ilçenin 

sosyal ve kültürel yapısına uygun olmayan nitelikte özellikle kitlesel turizm 

yatırımları yönünde olmuştur. Seferihisar gibi korunan, hatta restorasyonlarla 

düzenlenen Kaleiçi evleri gibi değerlere sahip bir yerleşim yerinde bu tür yatırımların 

yapılması ve bu yatırımlara izin verilmesi, ilçenin sahip olduğu potansiyel değeri 

azaltıcı yöndedir. Daha önce de konu edildiği gibi ilçe hakkında yapılacak 

tanıtımların Seferihisar’ın sosyal ve kültürel yapısını doğru olarak tanıtacak nitelikte 

olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde bir yönlendirmeyle ziyaretçilerin kitle 

turizmi yerine kültür turizmi yapabilecekleri bir alan olarak algılamaları sağlanabilir.  
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Sürdürülebilir yerel kalkınma ilkeleri sosyal açıdan insanların kültürel, maddi 

ve manevi ihtiyaçlarını adil yollardan karşılayabilecek, ekonomik açıdan gelirleri 

kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olacak, ekolojik açıdan sürdürülebilir ve uzun 

vadede canlılığını sürdürecek ekosistemleri desteklemeyi amaçlar (Dalal-Clayton ve 

Ark., 1994). 

Sürdürülebilir yerel kalkınma stratejilerinin sahip olması gereken temel 

ilkeler OECD (2001)’den geliştirilerek aşağıda sıralanmıştır. Bu ilkeler aynı 

zamanda, sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan yerel yönetimlerin uygulamaları için 

öncelikli hedefleri de oluşturmaktadır.  

· İnsan merkezli olmalıdır; 

İnsan merkezli bir yaklaşım fakirlik gibi marjinal ve dezavantajlı gruplar 

üzerindeki olumsuzlukları uzun vadede olumlu olarak geliştirmek için etkili bir 

strateji sağlamaktadır. 

· Uzun vadeli kararlar hakkında fikir birliğine varılmalıdır; 

Stratejik planlama çerçevesinde paydaşların görüş birliğine vardıkları net bir 

zaman diliminde uzun vadeli bir vizyona dayalı sürdürülen stratejilerle başarılı olma 

olasılığı oldukça yüksektir.  

· Geniş kapsamlı ve bütünleşik olmalıdır; 

Stratejiler ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerle bütünleşik çalışmalıdır. 

Entegrasyon sağlanamayan durumlarda ise karar vericilerle müzakere etmek gerekir. 

Gelecek kuşakların olası ihtiyaçları ve hakları bu süreçte hesaba katılmalıdır.  

· Net bir bütçe ile hedeflenen öncelikler belirlenmelidir; 

Plan hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir kalkınma stratejisi mevcut bütçe 

süreçlerine entegre edilmelidir. Bütçelerin içerikleri net bir tanımlama ile öncelikleri 

ortaya koymalıdır.  

· Kapsamlı ve güvenilir analizlere dayanmalıdır; 

Önceliklerin belirlenmesi, mevcut durumun kapsamlı bir analizine dayalı 

olmalıdır. Öngörülen eğilimler ve riskler yerel, ulusal ve küresel sorunlarla bağlantılı 

olmalıdır. Küreselleşme veya küresel iklim değişikliği etkileri gibi ülke üzerinde 
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bulunan dış baskılar gözetilmelidir. Mevcut durum analizlerinin sağlıklı ve güvenilir 

bir şekilde gerçekleştirilmesi için yerel kapasiteler tam olarak kullanılmalı ve karar 

vericiler arasındaki görüş ayrılıkları ve farklı algılamalar yansıtılmalıdır. 

· İzleme, öğrenme ve sürekli iyileştirme birlikte düşünülmelidir; 

İzleme ve değerlendirme süreci net göstergelere dayanma ihtiyacı hisseder. 

Süreçleri yönlendiren, ilerlemeyi izleyen taraflar, değişiklik gereken durumlarda 

uyarılarda bulunabilecek stratejiler inşa etmelidir.  

· Ulusal düzeyde sahiplenilmiş olmalıdır; 

Geçmiş dönemlerdeki stratejiler genellikle dış baskı ve kalkınma ajansı 

gereklilikleri ile sonuçlanmıştır. Ülkelerin inisiyatiflerini kullanarak kendi 

stratejilerini geliştirmeleri daha etkin ve kalıcı sonuçlar elde etmek açısından oldukça 

önemlidir. 

· Üst düzey hükümet taahhüdü ile kaynaklar garanti altına alınmalıdır; 

Uzun vadede politika ve kurumsal değişikliklerin meydana gelmesi 

durumunda özellikle mali kaynakların taahhüdü ile uygulama için net bir sorumluluk 

alınmalıdır. 

· Mevcut süreç ve stratejiler üzerine inşa edilmelidir; 

Sürdürülebilir kalkınma için üretilecek bir strateji yeni bir planlama süreci 

olarak düşünülmemelidir. Faklı planlama çerçeveleri ve politikaları arasında 

bağlayıcılık, tutarlılık ve tamamlayıcılık sağlamak gerekmektedir. Bu süreçlerin 

koordinasyonunu sağlamak ve olası çakışmaları engellemek için iyi bir yönetim 

gerekir. 

· Etkili katılım sağlanmalıdır; 

Geniş çapta bir katılım, yeni fikir ve bilgi kaynaklarına ulaşmak için yardımcı 

olur. Ele alınması gereken konuları açığa çıkararak sorunların, ihtiyaçların ve 

tercihlerin ifade edilmesini sağlar. Merkezi hükümetin özellikle mali kaynakların 

tahsisi ve teşviklerin şekillenmesi için süreçte yer alması gerekir, fakat aynı zamanda 

süreçte çok paydaşlı katılım sağlanmalıdır. Merkezi olmayan durumlarda süreçte 

sivil toplum örgütleri, özel sektörler ve marjinal gruplar yer almalıdır. Şeffaflık ve 

hesap verebilirlik mekanizması üzerine yerleşmiş bir iletişim ve bilgi mekanizması 

gerektirir.  
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· Yerel ve ulusal düzeyde bağlantılar kurmalıdır; 

Stratejiler ulusal ve yerel düzeyde birbirini tamamlayıcı özellikte olmalıdır. 

Temel stratejik ilkeler ve yönlendirmeler merkezi düzeyde ayarlanmış olmalıdır. 

Fakat detaylı planlama, uygulama ve izleme süreçleri kaynakların ve yetkinin 

transferi ile merkezi olmayan yerel düzeyde gerçekleştirilmelidir.  

· Mevcut kapasite geliştirilmelidir; 

Bir strateji sürecinin başlangıcında, potansiyel devlet, piyasa ve sivil toplum 

katılımcılarının siyasi, kurumsal, insani, bilimsel ve mali kapasitesini değerlendirmek 

önemlidir. 

 

5.1. Sürdürülebilir Yerel Kalkınma İndikatörlerinin Seçimi  

 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler (BM) 

ve Avrupa Birliği (AB) tarafından kullanılan uluslararası sürdürülebilirlik 

indikatörleri, özellikle gelişmiş ülkelerde ulusal ve bölgesel sistemlerin oluşturulması 

için önemli bir referans olarak ortaya çıkmıştır. 1992 ve 2002 yıllarında 

gerçekleştirilen Gündem 21 ve Johannesburg Uygulama Planlarında yer alan ilkeleri 

temel alan göstergeler aynı zamanda Binyıl Kalkınma Hedefleriyle de örtüşmektedir 

(UN DESA, 2001). 

OECD tarafından belirlenmiş olan temel sürdürülebilirlik ilkeleri, BM ve AB 

tarafından kullanılan sürdürülebilir kalkınma indikatörleri, bu çalışma kapsamında 

incelenen sürdürülebilirlik modelleri (Briassoulis, 2001; IUCN, 2001; IUCN, 2006; 

Hamedani, 2014; Anonim, 2015a; Anonim, 2015f), belirli kurum ve kuruluşlar 

tarafından oluşturulan indikatör setleri, temel akademik çalışmalar (Valentin ve 

Spangenberg, 2000; AtKisson, 2012; Zengin ve Ark., 2014; Miller ve Ark., 2015; 

Şentürk, 2015) dikkate alınarak, yerel bir kalkınma modeline temel oluşturması 

gereken sürdürülebilirlik ilkeleri belirlenmiştir. Bu çalışmada indikatör setinin 

hazırlanmasında kullanılan kaynaklar Çizelge 5.1’de verilmiştir. Bu kaynakların 

incelenmesi sonucunda; sürdürülebilir kalkınmayı dört ana başlık  (Çevre, Sosyal, 

Kurumsal ve Ekonomik) altında toplamak mümkündür. Araştırma kapsamında 

sakinşehir kavramının yerel bir kalkınma modeli olarak incelenmesi amacıyla, 
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öncelikle sürdürülebilir yerel kalkınma indikatörleri de bu dört başlık altında 

sınıflandırılmıştır (Çizelge 5.2). 

 

Çizelge 5.1.Çalışmada kullanılan indikatör seçimlerinde yararlanılan kaynaklar 
  1. Sustainable Calgary State of Our City Report, 1998 

2. Sustainable Calgary State of Our City Report,2001 
3. Sustainable Calgary State of Our City Report,2004 

4. Sustainable Calgary State of Our City Report,2011 “Sustainability in 
Generation” 

5. Report of the United Nations Conference on Sustainable Development, Rio de 
Janeiro, Brazil 20–22 June 2012 

6. Models of Sustainability and Sustainable Development,Mark Diesendorf, 
2001 

7. Towards Sustainable Development, Indıcators to Measure Progress, 
Proceedings of the OECD Rome Conference, 2000 

8. OECD Environmental Indicators, 2001, Towards Sustaınable Development 

9. Developing Indicators of Sustainabilty Community: Lessons from Sustainable 
Seattle, Alan AtKisson, 1996 

10. Assessing Sustainable Development, Principles in Practice, IISD, 1997 

11. Indicators of Sustainable Development:Guidelines and Methodologies, Third 
Edition, United Nations, 2007 

12. Creating Indicators of Sustainability, A social approach, IISD, 2007 

13. Sustainable Development Indicators, Overview of relevant FP-funded research 
and identification of further needs, European Commission, 2009 

14. Sustainability Indicators and Sustainability Performance Management, Alyson 
Warhurst, 2002 

15. An Indicator-based Approach to Measuring Sustainable Urban Regeneration 
Performance: Part 1, Conceptual Foundations and Methodological Framework 

16. Measuring Urban Sustainability, Marina Alberti 
17. National Sustainable Development Strategy(Serbia),20074 

18. If 'Smart' is 'Sustainable'? an analysis of smart growth policies and its 
successful practices, Fei Yang, 2009 

19. 3 Sütun Modeli 
20. Yumurta Modeli 

21. Sustainable Development and its Indicators: Through a (Planner’s) Glass 
Darkly, Helen Briassoulis, 2001 

22. Indicators Of Sustainable Development: Framework And Methodologies, 
Department of Economic and Social Affairs, 2001. 

23. Framework and suggested indicators to measure sustainable development, 
UNECE, 2013 

24. The Benefits of Sustainable Community Planning Principles, City of Kirkland 
Planning and Community Development, 2014 

25. A Framework for Sustainability Indicators at United States Environmental 
Protection Agency (EPA), 2012 
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İndikatör setinin (Çizelge 5.2) oluşturulmasında ve sınıflandırılmasında; her 

bir indikatörün Çizelge 5.1'de incelenen 25 adet kaynakta doğrudan ya da dolaylı 

olarak ifade edilme durumları dikkate alınmıştır (Çizelge 5.3). Seçilen indikatörlerin, 

çalışma kapsamında incelenen kaynaklarda yer alma durumu, seçilen indikatörlerin 

uluslararası bağlamdaki önem durumlarını ifade etmektedir. Çizelge 5.3’te ise seçilen 

indikatörler birinci sütunda, değerlendirilen 25 kaynak (Çizelge 5.1) ise birinci 

satırda yer almaktadır. 

 

Çizelge 5.2. Sürdürülebilir bir yerel kalkınma örneğinde sağlanması gereken 
indikatörler 

DOĞAL ÇEVRE SOSYAL ÇEVRE 
ü Hava ü Eşitlik 
ü Su ü Güvenlik 
ü Yenilenebilir enerji kaynakları ü Sağlık hizmetleri 
ü Tarım alanları ü Kent kimliği 
ü Atık yönetimi ü Kültürel miras 
ü Sürdürülebilir orman yönetimi ü Refah ve yaşam kalitesi 
ü Biyoçeşitlilik ü Ulaşım 
ü Hassas ekosistemlerin ü Eğitim 
 ü Kırsal yaşam 

EKONOMİK ÇEVRE KURUMSAL YAPI 
ü İşsizlik ü Halkın katılımı 
ü Yerel üretim ü Altyapı hizmetleri 
ü Ticaret ü STK’ların rolü 
ü Kooperatifleşme/Örgütlenme ü Bütünleşik karar verme 

 ü Kurumsal hiyerarşi ve yasal 
 

Çizelge 5.4'te verilen matriste ise çalışma kapsamında seçilen indikatörlerin 

hangi sakinşehir ölçütleri ile örtüştüğü görülmektedir. Matrisin birinci satırında 

sakinşehir ölçütlerinin ana başlıkları yer almaktadır. İkinci satırda ise sakinşehir 

ölçütleri (Giriş Bölümü, Çizelge 1.5) yer almaktadır.  
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Çizelge 5.3. Seçilen sürdürülebilir yerel kalkınma indikatörleri ve incelenen 
kaynaklarda yer alma durumu       
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Çizelge 5.4. Sakinşehir ölçütlerinin yerel kalkınma indikatörlerini sağlama matrisi 
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Çizelge 5.4 incelendiğinde 3 sonuç ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç 1. Seferihisar’ın sakinşehir ölçütlerini sağlama durumu 

En üst satırda yer alan ölçütler, Seferihisar’ın 2009 yılında en az %50 

uyumluluk sağlayarak dâhil olduğu sakinşehir üyelik ölçütleridir. Çalışma süresince 

Seferihisar’da yapılan anketler, kamu ve özel sektörlerden toplanan veriler, arazi 

ziyaretleri, medya takibi vb. incelemelerin sonucunda, 2015 yılı Ekim ayına kadar 

Seferihisar’da gerçekleştirilen ölçütleri kapsamaktadır. Yeşil ile işaretlenen ölçütler, 

ölçütün Seferihisar’da sağlandığı, bu kapsamda bazı projelerin hayata geçirildiği 

veya geçirilmekte olduğu anlamını taşımaktadır. Turuncu ile işaretlenen ölçütler ise 

ilçede herhangi bir girişimin olmadığı ölçütleri ifade etmek için kullanılmıştır. Sonuç 

olarak 71 ölçütten 50 adeti ilçede sağlanmış olarak görülmekte ve bu durum 

Seferihisar’da sakinşehir ölçütlerinin %70 oranında sağlandığını ifade etmektedir. Bu 

sonuç göstermektedir ki; kent 2009 yılından bu yana yapmış olduğu faaliyetlerle 

uyum düzeyini önemli bir oranda arttırmıştır. 

Sonuç 2. Sakinşehir ölçütlerinin kendi içlerinde ağırlıklandırılması 

 Sakinşehir ölçütleri tek bir kalkınma indikatörünü ifade ettiği gibi birçok 

indikatörü de içerebilmektedir. Örneğin, kentsel kalite teknolojileri ve tesisleri 

başlığında incelenen 16 nolu ölçüt, “atölyelerin korunması ve değerlerinin 

arttırılması-doğal/yerel alışveriş merkezlerinin yaratılması” konusunu birden fazla 

indikatörle ilişkilendirmek mümkündür. Bu ölçütün sağlanmasıyla üreticiler arası 

eşitlik ilkesinin sağlanması, işsizliğin azaltılması, yerel üretimin korunması ve 

arttırılması, yerli halkın bu süreçlere etkin katılımıyla yerel kalkınmanın sağlıklı bir 

şekilde sağlanacağı ortadadır. Özetle tek bir ölçüt tek bir indikatörü ifade etmediği 

için oluşturulan matriste de görüldüğü gibi tüm kalkınma indikatörleriyle ilişkili 

olduğu ortaya çıkan kentsel kalite teknolojileri ve tesisleri başlığı altında yer alan 

“kentsel yaşanabilirliğin arttırılması” ölçütüdür. Bu ölçüt temiz enerji kullanımından 

güvenli bir ortamda yaşama hakkına, eşit ve adil bir sağlık sistemi kullanmaktan, 

yeterli altyapı hizmeti almaya kadar pek çok indikatörleri içerdiği için önem düzeyi 

yüksek bir ölçüt seçilmiştir. Yine kentsel kalite teknolojileri ve tesisleri başlığı 

altında bulunan “atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması-doğal/yerel 

alışveriş merkezlerinin yaratılması” ile tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair 
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politikalar başlığı altındaki “kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini 

arttırarak kırsal bölgelerin değerini arttırmak” ve “kamuya ait restoranlarda (okul 

kantinleri, aş evleri vb) yerel, mümkünse organik ürünlerin kullanılması”  ölçütleri 

de belirlenen 12 indikatörden 6’sıyla eşleştirilmiş ve önem arz eden diğer ölçütler 

arasında yer almıştır (Çizelge 5.5). 

 

Çizelge 5.5. Sakinşehir ölçütlerinin eşleştiği sürdürülebilir yerel kalkınma indikatör 
sayısı 

Sakinşehir ölçütleri 
Sağladığı 
indikatör 
sayısı* 

Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması 12 
Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması-doğal/yerel alışveriş 
merkezlerinin yaratılması 6 

Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini arttırarak kırsal bölgelerin 
değerini arttırmak 6 

Kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb) yerel, mümkünse 
organik ürünlerin kullanılması 6 

Tele çalışmanın geliştirilmesi  5 

Sosyal altyapıyı desteklemek 5 
Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması  5 
Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin 
arttırılması  5 

Tarımda GDO kullanımının yasaklanması 5 
*Beş ve daha fazla eşleşen sakinşehir ölçütleri sıralanmıştır. 

 

Sonuç 3. Sürdürülebilir yerel kalkınma indikatörlerinin kendi içlerinde 

ağırlıklandırılması 

 Çizelge 5.4’te verilen matrise göre sakinşehir ölçütleriyle en çok 

ilişkilendirilen indikatör “eşitlik”tir. 71 ölçütün 29’unda, yani ölçütlerin %41’inde 

eşitlik ilkesinin etkisi olduğu söylenebilir. Diğer önemli indikatörler ise altyapı 

hizmetleri ile işsizliktir. Altyapı hizmetleri sakinşehir ölçütlerini %31 oranında 

sağlarken işsizlik %30 oranında sağlamaktadır. 
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5.2. Mekânsal Kullanım Önerilerin Geliştirilmesi 

 

Merkezi İtalya Orvieto’da bulunan Uluslararası Sakinşehirler Birliği’nin 

hazırladığı sakinşehir ölçütleri; bir kentin yönetim sürecini etkileyecek nitelikte olup, 

uygulanması farklı kesimlerin katkı koyacağı çok katılımlı bir süreç niteliğindedir. 

Dünyadaki sakinşehirlerin tarihsel gelişimleri incelendiğinde; sakinşehir ölçütlerinin 

sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli olarak kent yönetimiyle içselleştirildiği ifade 

edilebilir.  

Ülkemizde son beş yılda 9 adet yerel yönetim sakinşehirler birliğine üye 

olmuştur. Bu kavramın kısa sürede tanınması ve kabullenilmesini kentleşme 

süreciyle ilişkilendirmek mümkündür. Ülkemizde kentleşme süreci, mekânsal ve 

toplumsal açıdan çok hızlı gelişmiş, farklı dinamiklerin de etkisiyle kentlerin 

yönetimi çoğu zaman bu süreçte etkisiz kalmıştır. Özellikle kıyı bölgelerimizdeki 

turizm alanları, kısa bir zaman dilimi içerisinde merkezi ve yerel yönetimlerin 

uyguladığı politikaların etkisiyle kimlik ögelerini yitirme tehlikesiyle karşılaşmıştır. 

Türkiye’nin ilk sakinşehiri Seferihisar, öncelikle hem sahip olduğu doğal ve kültürel 

değerlerini korumak, hem de bu statünün gerekliliklerini yerine getirmek için 

projeler üretmekte ve uygulamaktadır. İlçedeki mevcut alan kullanımları ile ilgili 

harita ve hesaplamalar bölüm 4.1.8’de Şekil 4.16 ve Çizelge 4.11’de detaylı olarak 

verilmiştir. Buna göre ilçedeki temel alan kullanımları Şekil 5.1’de görüldüğü gibi, 

yapılacak öneriler kapsamında yeniden düzenlenmiştir. Şekildeki temel alan 

kullanımlarına yönelik öneriler ise Şekil 5.2’de verilmiştir. Alansal hesaplamalar ve 

yüzdelik dağılımlar ise Çizelge 5.6’daki gibi önerilmiştir. 
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Şekil 5.1. Araştırma alanında mevcut temel kullanımlar 
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Şekil 5.2. Araştırma alanında öneri alan kullanımları 
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Çizelge 5.6. Araştırma alanında öneri kullanımların alansal dağılımları 
Alanlar Toplam (ha) % 

Konut Alanları 755.63 7.17 

Makilik 2755.39 26.16 

Tarım Alanları 2041.89 19.39 

Orman Alanları 1584.80 15.05 

Ticari Alanlar 100.17 0.95 

Turizm Tesisleri 75.18 0.71 

Otopark 0.94 0.01 

Deniz 3219.18 30.56 

Toplam 10533.18 100 

 

Şekil 5.2 ve Çizelge 5.6’daki önerilerin geliştirilmesinde, değerlendirmeye 

alınan konular aşağıda detaylı olarak verilmiştir: 

Tarım Alanları: Araştırma alanındaki mevcut tarım alanlarının %14,05’ten 

%19,39’a çıkartılması önerilmiştir. 561,46 hektarlık bu alansal büyüme büyük 

oranda araştırma alanına yayılmış parçalı yapıdaki tarım alanlarının lekesel olarak 

birleştirilerek öneri tarım alanları olarak belirlenmesinden kaynaklanmıştır.  

Özellikle Cumhuriyet Caddesi ve Sığacık Aksının her iki yanında yer alan mandalina 

bahçelerinin devamı sağlanmalıdır. Bu geliştirilen karar için gerekçeler aşağıdaki 

gibi sıralanabilir: 

 

· Tarım, kentin en önemli ekonomik sektörlerinden biridir. Tarım sektörü 

içerisinde mandalina üretimi de ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca, bu 

tarımsal faaliyet kentin yerel kimlik ögesi durumundadır. Yapılan anket 

sonucunda da tarımsal ek gelire sahip olan katılımcıların %67’sinin 

mandalina bahçesinin olduğu ve mandalina bahçelerinin kentin simgesi 

olarak algılandığı görülmektedir. 

· Mevcut dikili alanlar, tarımsal üretim için uygun olup halihazırda sulama 

altyapısına da sahiptir. 

·  Kentin sakinşehir olmasının ardından ekonomik sektörlerdeki değişime 

paralel olarak, tarımsal alanların diğer kullanımlara, özellikle yapısal alanlara 
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dönüştüğü gözlenmiştir. Dolayısıyla, kentin tarım alanlarının imar planlarında 

alınacak mekânsal kullanım kararlarıyla emlak rantının karşısında kısmen 

korunması sağlanmalıdır. 

 

Konut Alanları: Alanın geneline bakıldığında parçalı bir konut dokusu 

gözlenmektedir. Mevcut yapı öbekleri dikkate alınarak, konut gelişme alanları da bu 

yapı öbeklerinin çevresinde önerilmiştir. Sığacık bölgesinin sahip olduğu arkeolojik, 

doğal ve kentsel sit statüleri göz önüne alınarak (Şekil 4.25, Sf. 113) bu bölge için 

yeni konut alanları önerisinde bulunulmamıştır. Alanın güney batısında yer alan 

Akarca Kıyılarında ise seyrek bir konut dokusu mevcuttur ve bu yapının aynı seyrek 

yapıda gelişimi önerilmiştir. Seferihisar kent merkezinde, sık ve çekirdek yapıyı 

çevreleyen yapılaşmanın devamı sağlanmıştır. Kent merkezinde mevcut yapıların 

özellikle ana akslara bakan cephelerin kentsel tasarım ölçeğinde düzenlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, kentin güneyinde Kuşadası yolu çevresinde de yeni konut 

alanları önerilmiştir. Sonuç olarak mevcut olarak 479,3 hektar alan kaplayan konut 

dokusunun 755,63 hektara kadar çıkarılması önerilmiştir.  

Ticari Alanlar: Ticari alanlar, kent merkezinin kuzeyinde İzmir-Kuşadası 

karayolunun kenarında önerilmiştir. Kent merkezi içerisinde küçük ölçekli ticari 

işletmelerin kentin konseptine uygun olarak devamı sağlanmalıdır. Bu geliştirilen 

karar için gerekçeler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 

·  Kentin sakinşehir statüsü göz önüne alındığında, ticari alanların kent 

dokusunun dışında olması tercih edilmelidir. 

· Kent merkezinde önemli bir ulaşım ve trafik sorununu mevcuttur. Ticari 

alanların kent merkezinin dışında yer alması, bu trafik sorununun çözümünü 

kolaylaştıracaktır. 

· Mevcutta Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi’nde yoğunlaşmış ticari 

işletmeler, kentin sahip olduğu konsepte uygun olarak yeniden küçük ölçekli 

işletmeler olarak düzenlenmelidir. 
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Yürüme Bölgesi: Halihazırda kentin merkezi durumunda olan Cumhuriyet 

Meydanı’nın yaya bölgesi olmasına karar verilmiştir. Ayrıca İzmir Kuşadası 

karayolunun Sığacık yolu ve Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği kavşaktan itibaren 

Cumhuriyet Caddesi yaya yolu olarak meydana bağlanmıştır. Kentin bu bölgesinde 

sakinşehir konseptine uygun çekim merkezi yaratılmaya çalışılmıştır. Ek-2’de bu 

alanla ilgili tasarım önerileri sunulmuştur. Yürüme Bölgesinin oluşturulmasına 

yönelik gerekçeler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

· Seferihisar kent merkezinde taşıtlardan tamamen arındırılmış yaya aksları ya 

da meydanları bulunmamaktadır. 

· Ana akslarda özellikle Atatürk Caddesi’ndeki mevcut trafik yoğunluğu kentin 

sakinşehir statüsüyle tezatlık oluşturmaktadır. 

· Kent içinde taşıt ve yaya ulaşımı Cumhuriyet Caddesi’nde birbirini kesintiye 

uğratmakta, ayrıca güvenli ve konforlu bir yaya trafiği açısından sorunlara 

neden olmaktadır. 

· Kentin ana girişi niteliğindeki Cumhuriyet Caddesi, yaya ve araç trafiği için 

fonksiyonel işlevinin yetersizliğine ek olarak estetik niteliklerden de 

yoksundur. Özellikle kentin ana girişi olarak sakinşehrin kimliğini yansıtacak 

düzenlemelere gereksinim vardır. 

 
Ulaşım: Araştırma alanındaki ulaşım önerilerinin oluşturulmasında aşağıda sıralanan 

konular göz önüne alınmıştır: 

 

· Araştırma alanının geneline hakim ulaşım ağı değerlendirildiğinde, 

devamlılık arz etmeyen, birbirini karşılamayan özel mülkiyet konut ve 

arazilerde tıkanmış bir yapıya sahip olduğu ifade edilebilir. Düzenli bir 

sirkülasyonun sağlanamadığı ulaşım ağında yolların kademelendirilmesi de 

mümkün değildir. Ana ulaşım akslarının ve bağlantı yollarının tanımlanması 

kent için bir ihtiyaçtır. 

· Anket bölümünde katılımcıların %45’inin Seferihisar’ın en önemli sorunu 

olarak ifade ettikleri trafiğin, kentin en önemli sorunlarının başında 
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gelmesinin temel nedenlerinden biri, ilçedeki parçalı ve düzensiz 

yapılaşmalardır. Alana ait güncel uydu görüntüsünden yararlanılarak 

sayısallaştırılan alandaki yapısal doku daha önceki bölümlerde verilmiştir 

(Bkz. Şekil 4.21). Buna göre kent merkezi, kent merkezine 5 km uzaklıkta 

bulunan Sığacık Mahallesi, alanın güney batı kıyılarında (Akarca) bulunan 

yazlık siteler ulaşım ağı içerisinde birer yapı öbeği oluşturmaktadır. İlçenin 

sahip olduğu sakinşehir statüsü de düşünülerek, bu yapı öbekleri arasındaki 

sirkülasyonun sağlıklı bir şekilde, doğaya dost ve insanların alternatif ulaşım 

seçeneklerini kullanmaya yönlendirildikleri bir çerçevede çözülmesi 

sağlanmalıdır. 

 

Çalışma alanında kademeli bir ulaşım ağı önerilmiştir. Araştırma alanını 

kuzey güney yönünde ikiye bölen İzmir-Kuşadası karayolu, alandaki en önemli 

ulaşım aksıdır ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yetki ve denetimindedir. Birinci 

sınıf araç trafiğine sahip bu yol, dört kavşakla ilçe merkezine bağlantılıdır. Atatürk 

Caddesi-Sığacık Aksı ile de Sığacık’a bağlanmaktadır. Şekil 5.2’de verilen öneri 

planda görüldüğü gibi, trafik sorununun kısmen azaltılması yönünde, kente girişin üç 

kavşaktan gerçekleştirmesi önerilmektedir. Atatürk Caddesi’nden olan ana girişin 

yaya alanı olması planlandığı için Sığacık-Atatürk Caddesi Kavşağında otopark alanı 

önerilmiştir. 

Araştırma alanındaki yolların kademelendirilmesinde ikinci sınıf araç yolları, 

alandaki ana aksları oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Sığacık-Atatürk Caddesi 

Aksının, Sığacıktan geçen ana aks olarak Akarca kıyılarına kadar ulaşması 

sağlanmalıdır. Gerek kent merkezi, gerekse Sığacık’ta trafik yükünü azaltmak için 

ana aks olarak önerilen yollara yakın belirli noktalarda otoparklar önerilmiştir. 

Seferihisar kent merkezinin mevcut konut yapısı ve ulaşım ağı düşünüldüğünde araç 

trafiğine ek olarak önerilebilecek tek ulaşım seçeneği yaya ulaşımıdır. Kent merkezi 

için trafik düzenlemesi ve yaya alanlarının arttırılması vatandaşlar tarafından da 

kabul görür seçeneklerin başında gelmektedir. Seferihisar merkezi dışında ise 

Sığacık kavşağından başlayarak Sığacık merkeze kadar olan bölgede bisiklet yolu 

önerilmiştir. Kentin sakinşehir olma özelliklerinin önemli bir bölümünü taşıyan ve 
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nüfus artışının belirli dönemlerde yoğunlaştığı bir bölge olan Sığacık’ta bisiklet gibi 

alternatif ulaşım tiplerinin önerilmesi ve uygulanması daha olası görülmektedir.  

Şekil 5.3’te, Sığacık için Baykan (2015)’in ulaşım önerilerini de içeren alan 

kullanım önerileri sunulmuştur. Buna göre, Sığacık’ın tarihi dokusunu oluşturan ve 

kentsel sit niteliği taşıyan Kaleiçi bölgesi yaya bölgesi olarak önerilmiştir. Ayrıca bu 

tarihi dokunun çevresinde yer alan ve açık yeşil alan olarak önerilen mekânlar da 

trafiğe kapalı bölgeler olarak düzenlenmektedir. Bu alana ulaşım, bisiklet ve ring 

servisi gibi alternatif ulaşım tipleriyle çözülmelidir. Alana gelen araç trafiği ise öneri 

otopark alanlarıyla kontrol altına alınmalıdır.  
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Şekil 3. Sığacık için öneri ulaşım seçenekleri (Baykan, 2015’den geliştirilerek) 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

01/01/1983 yılında Mersin’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini 

Mersin’de tamamladı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

Bölümü’nü 2006 yılında bitirdi ve aynı yıl yüksek lisans öğrenimine başladı. Yüksek 

lisans öğreniminin bir yılında İspanya’da CIHEAM (The International Centre for 

Advanced Mediterranean Agronomic Studies) -Gelişmiş Akdeniz Tarım Çalışmaları 

Uluslararası Merkezi’nde Kırsal Kalkınma ve Çevre Planlaması (Integrated Planning 

for Rural Development and Environmental) konusunda Lisansüstü Uzmanlık 

(Postgraduate Specialization) eğitimi aldı. Yüksek lisansını “Kentsel Gelişme 

Planlarının Doğal Yapı Üzerindeki Etkisinin Adana Kent İmar Planı Örneğinde 

İrdelenmesi” konulu tezi ile tamamlamış ve 2009 yılında doktora eğitimine başladı. 

GIS Eğitimlerinden ‘Introduction to ArcGIS I and II’, ‘3D Analyst and Spatial 

Analyst’ Sertifikaları ile SoundPLAN Sertifikası bulunmaktadır. Ayrıca Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen “Coğrafi 

Bilgi Sistemleri ve GPS'in Tarımda Kullanımı” kursunda 2010-2014 yılları 

arasındaki 5 dönemde yardımcı eğitmenlik yapmıştır. 

TÜBİTAK 107Y147, ZF2007BAP27, ZF2007BAP40 Ulusal projelerinde ve 

EU-COST Action TU602 (Land Management for Urban Dynamics) kapsamındaki 

TÜBİTAK 108Y330, EU-COST Action TU1002 (Accessibility instruments for 

planning practice in Europe) kapsamındaki TÜBİTAK 112Y010 no’lu Uluslararası 

projelerde proje asistanlığı yapmıştır. Ayrıca EU COST TU1002 “Accessibility 

Instruments for Planning Practice in Europe” aksiyonu kapsamında oluşturulan 

Junior Researcher Network (JRN) çerçevesinde organize edilen yaz okulu ve 

çalıştaylarda görev alarak bu kapsamda çıkarılan “Applying Accessibility Tools to 

Adress Urban and Transport Planning” adlı kitapla birlikte,  “Urbanization, Land 

Use, Land Degradation and Environment” ve “Strategic Environmental 

Assessment&Planning” kitaplarında bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. Evli ve bir 

çocuk annesidir.  
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EK 1 
 
Anket Formu 
 
Sayın katılımcı, bu anket çalışması Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda yürütülen ZF2013D13 no’lu “Bir Yerel 
Kalkınma Modeli Olarak Sakin Şehir (Cittaslow)  Kavramının İzmir-Seferihisar 
Örneğinde Araştırılması Ve Mekânsal Kullanım Önerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı 
doktora çalışması kapsamında yürütülmektedir. Katılım tamamen gönüllülük esasına 
bağlıdır. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.  
 

1-Cinsiyet: ( )Kadın  ( )Erkek   

2-Yaş:  ( )18-25 ( )26-40    ( )41-55 ( )55-70 ( )70 üstü 

3- Öğrenim Durumu: ( )İlkokul      ( )Ortaokul    ( )Lise   ( ) Üniversite  ( )Lisansüstü   

4- Mesleğiniz nedir?....................................................................................................... 

5. Başka gelir kaynağınız var mı?................................................................................... 

6. Tarıma ne zaman başladınız?...................................................................................... 

7. Bu meslekten beklentiniz nedir? Tarımı bırakmayı düşünüyor musunuz? 

…………………………………………………………………………………………. 

8. Elinizde belli bir miktar para olsa ne yapardınız, paranızı nasıl değerlendirirdiniz? 

………………………………………………………………………………………… 

9.Sakin şehir nedir? 

………………………………………………………………………………………… 

10. Sakin şehir olmanın Seferihisar’a kazandırdığı olumlu katkıları önem sırasına 

göre sıralayınız.  

………………………………………………………………………………………… 

11. Seferihisar’ın sakin şehir olması ekonomik olarak en çok hangi kesimi olumlu 

etkilemiştir?   

………………………………………………………………………………………… 

11. Seferihisar’ın Sakin şehir olması, hangi yerel değerlerin korunmasını sağlamıştır? 

………………………………………………………………………………………… 
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12. Seferihisar’ın sakin şehir olmasının öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında yapılan 

uygulamalardan en başarılı bulduklarınız nelerdir? 

………………………………………………………………………………………… 

13. Sakin şehir olmanın Seferihisar’da ortaya çıkardığı olumsuz gelişmeleri önem 

sırasına göre sıralayınız. 

………………………………………………………………………………………… 

14. Seferihisar’ın sorunlarını önem derecesine göre sıralayınız. 

………………………………………………………………………………………… 

15. Seferihisar’ın sakin şehir statüsü sizce devam etmeli mi? 

………………………………………………………………………………………… 
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EK 2 

 

Kentsel Tasarıma İlişkin Değerlendirmeler ve Öneriler* 
 Sakinşehir statüsüne sahip olan kentlerde olması gereken en önemli özellik, 

kendine özgü bir yapısal bütünlüğe, başka bir deyişle kentsel bir kimliğe sahip olma 

durumudur. Seferihisar ilçesinin en büyük eksikliklerinde biri de bütünsel bir yapıya 

sahip olmamasıdır. Oysa bu bütünlüğü sağlamak, yerel yönetimin yapılacak yeni 

binalarda ve restorasyon işlerinde kullanılmasını zorunlu kılan bir ek yapı denetim 

belgesi hazırlamaktan geçmektedir. Bu uygulamanın en güzel örneğini 

Seferihisar’dan sonra, 2011 yılında sakinşehir ilan edilen Muğla’nın Akyaka 

ilçesinde görmek mümkündür. İlçede yapılan tüm inşaatlar gerekli tüm yapısal 

zorunlulukların yanında, ilçe kimliğini ortaya koyan faktörleri de barındırmak 

zorundadır. Çatı ve baca şekilleri, binaların kat yükseklik sınırlamaları, dış cephe 

renkleri ve sundurma özellikleri ve boyutuna kadar tüm detaylar ayrıntılı şekilde 

ortaya koyulmuş ve bu şartları sağlamayan yapıların ruhsat alabilmelerinin önü 

tıkanmıştır. 

Akyaka örneğinde de olduğu gibi özellikle sakinşehir statüsü kazanmış 

yerlerde gerekli bütünlüğün sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, Seferihisar 

ilçesine ait mevcut durumun değerlendirilmesiyle “kentsel donatı elemanları”, 

“Seferihisar-Sığacık karayolu”, “Sığacık pazarı-kale içi” ve “Atatürk Caddesi olmak 

üzere dört ana başlık altında çeşitli geliştirme stratejileri üretilmiş ve önerilen 

stratejilerin uygulanabilirliğini ortaya koymak amacıyla mekâna özel tasarım 

önerilerine yer verilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan tasarım önerilerinin; araştırma 

alanının sakinşehir kimliğini ön plana çıkartmasına, kente özgü simgesel ögeleri 

bünyesinde barındırmasına, uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasına, kent genelinde 

ortak bir dil oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca kentin araç egemen yapısının 

kırılarak gerek kent halkı gerekse de kente dışarıdan gelen ziyaretçiler için daha 

yaşanabilir, yaya odaklı bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmiştir.  

1. Kentsel donatı elemanları 

                                                           
* Bu bölümde verilen tasarım önerileri, TÜBİTAK 112Y010 no’lu proje kapsamında, Dr, Hatice 
SÖNMEZ TÜREL ve Prof.Dr. Erhan KÜÇÜKERBAŞ tarafından geliştirilmiştir.   
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Kent genelindeki donatı elemanları incelendiğinde; gerek kent merkezinde 

gerekse kent yakın çevresinde dış mekânlarda kullanılan donatı elemanlarının genel 

olarak nitelik ve nicelik yönünden yetersiz olduğu saptanmıştır (Şekil 1-5).  

  

Şekil 1. Atatürk Caddesi’ndeki farklı durak örnekleri. 

  

Şekil 2. Seferihisar – Sığacık karayolu üzerindeki durak örnekleri. 
 

  

 

Şekil 3. Araştırma alanında bulunan çöp kutuları örnekleri. 

Şekil 4. Araştırma alanında bulunan bilgi panosu ve yönlendirme levhası örnekleri. 
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Şekil 5. Araştırma alanında bulunan bisiklet park elemanı örneği. 
 
 Tüm bu örnekler dikkate alındığında özellikle sakinşehir statüsü kazanmış bir 

ilçe için oldukça yetersiz ve niteliksiz şekilde kullanılan bu donatı elemanları için 

tasarım önerileri geliştirilmiştir. Bu öneriler ise aşağıdaki gibidir (Şekil 6-8):  

 

 
 
Şekil 6. Öneri otobüs durağı ve oturma elemanı 
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Şekil 7. Öneri yönlendirme levhası ve çöp kutusu  
 

   
Şekil 8. Öneri bisiklet parkı 

 Geliştirilen örneklerde donatı elemanlarının kaplamalarının özellikle doğal 

malzemelerden seçilmesi ve üzerlerine Seferihisar’ın simgesi niteliğindeki mandalina 

figürünün işlenmiş olması, donatı elemanlarının Seferihisar’a özgü kullanımını ön 

plana çıkarmaktadır. Yönlendirme levhası ve bisiklet parkı önerilerinde ise 

sakinşehir simgesi ve renklerinin kullanımına öncelik verilmiştir.   

2. Seferihisar – Sığacık Karayolu 

 Yaklaşık 4.5 km. uzunluğunda olan yol, Seferihisar kent merkezi ile kentin 

önemli tarihi ve turistik noktalarından biri olan Sığacık Mahallesi arasındaki ulaşımı 

sağlamaktadır. Tek şeritli gidiş - dönüş olarak kullanılan yolun her iki yanında özel 

konutlar, ticari işletmeler ile mandarin bahçelerinin çoğunlukta olduğu tarımsal 

üretim alanları yer almaktadır (Şekil 9). 
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Şekil 9. Seferihisar – Sığacık karayolu. 

Özellikle hafta sonları ve yaz aylarında artan araç trafiği ve yer yer daralan yol 

genişliğiyle güvenlik sorununun sıkça yaşandığı bir yapı sergilemektedir. Tek şeritli 

yolda trafik akışını düzenleyici tabela ve yol çizgilerinin yetersiz olduğu, 

sinyalizasyon sisteminin olmadığı, yol üzerinde bulunan otobüs duraklarının 

bakımsız bir yapı sergilediği, yönlendirme ve bilgi-iletişim panolarının bulunmadığı 

belirlenmiştir. 

 Bu nedenlerden yola çıkarak bu karayolunun daha nitelikli ve işlevsel bir 

yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Öncelikli olarak yolun genişletilmesi, gidiş-

dönüş ikişer şeritten oluşacak yolun her iki yanında da yaya ve bisiklet yolu 

uygulanması önerilmiştir (Şekil 10). Kent genelinde, sakinşehir statüsüne de yakışır 

biçimde bisiklet kullanımının özendirilmesi ve kullanıcılara bisikletle ulaşım 

olanağının sağlanması Seferihisar için çok önemli bir gelişme olacaktır.  

Araştırma kapsamında özgün olarak tasarlanan kentsel donatıların, kentin bu 

bölümünde de devamlılığı sağlanmış olup yol üzerinde bulunan otobüs durakları tek 

tipleştirilmiş, akan trafiğin aksamaması için yolcu indirme-bindirme cepleri 

oluşturulmuştur.  
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Şekil 10. Öneri Seferihisar-Sığacık karayolu. 
 
3. Sığacık Pazarı - Kaleiçi  

Sığacık Limanı’nın kuzeydoğusunda Liman Caddesi üzerinde bulunan ve 16. 

yüzyılda inşa edilmiş olan Sığacık Kalesi; iç kale (koğuş) ve dış kale adı verilen iki 

bölümden oluşmakta, dış kale sınırları içerisinde tek ya da iki katlı yapılardan oluşan 

Sığacık evleri bulunmaktadır.  

Haftada bir gün (Pazar günleri) hizmet veren Sığacık pazarı; Sığacık evleri 

arasında kalan sokaklar üzerinde, yerel halkın ürettiklerini satmak amacıyla, kendi 

imkânlarıyla kurdukları satış stantlarından oluşmakta olup ev yapımı yöresel 

lezzetlerin ve gıda maddelerinin yanı sıra, el yapımı hediyelik eşyalara kadar geniş 

bir ürün yelpazesine sahiptir.  

İç kale bölümü ise meyve – sebze pazarı işlevini üstlenmekte ve bu bölümde de 

yine yerel halkın kendi üretimi olan tarım ürünleri satışı yapılmaktadır. Söz konusu 

pazar, kent halkına hizmet vermenin yanı sıra kente dışarıdan gelen büyük bir 

ziyaretçi kitlesine sahip olmakla birlikte özellikle yaz aylarında kentin önemli çekim 

noktalarından birisi haline gelmektedir. 

Sakinşehir felsefesinin en önemli eylemlerinden biri olan yerel ürünlere, 

yöreye özgü zanaatlara ve yöre esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi amacının 

bu mekânda yer bulduğu gözlenmiş olup mekanın kalitesini ve kullanılabilirliğini 

etkileyen saptamalara aşağıda yer verilmiştir.  
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Sokak sağlılıklaştırma projesi kapsamında restore edilmiş olan dış kale 

bölümünde var olan bütünlük, pazarın kurulduğu günlerde satış stantlarının belirli bir 

düzen ve standarda sahip olmamasından dolayı ziyaretçiler üzerinde olumsuz bir etki 

bırakmaktadır (Şekil 11,12). 
 

     
Şekil 11. Sığacık evleri-Dış kale bölümü 
 

 
Şekil 12. Sığacık pazarı-1. 

 

 
 

 

 
 

Şekil 13.Sığacık pazarı-2. 
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 Pazarda dikkat çeken bir diğer olumsuzluk ise özellikle dış kale bölümünde 

bazı sokakların kesişim noktalarındaki sokakların darlığı nedeniyle sıkışıklıklar 

yaşanmasıdır (Şekil 13). İç kale bölümünde ise sebze-meyve pazarının olduğu alan 

yer almakta ve düzensiz yapı ziyaretçileri rahatsız etmektedir (Şekil 14). Kale içiyle 

ilgili bir diğer sorun ise pazarın kurulmadığı ve konser, tiyatro gibi özel 

organizasyonların olmadığı günlerde mekânının potansiyelinin kullanılamamasıdır 

(Şekil 15). 

 

  

Şekil 14. Sığacık pazarı-3. 
 

 
Şekil 15. İç kale bölümü ve yakın çevresi 

Saptanan sorunlar çerçevesinde Sığacık pazarı ve Kaleiçi bölgesinin daha 

efektif bir yapıya kavuşturulmasına ilişkin stratejiler ve kentsel tasarım önerileri 

geliştirilmiştir.  

Öncelikle tamamlanan dış kale bölümü restorasyonu, Sığacık evlerinin 

tamamına uygulanmalı ve sonrasında kent genelindeki tüm özgün mimari yapılara da 
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uygulanarak ortak mimari bir dil oluşturulmalıdır. Pazar tezgâhları, tenteleri, 

şemsiyeleri ve bunların konumlandırılması ve sokakların kesişim noktalarında stant 

açılmasını önleyici tedbirler alınarak (bu bölümlere bitki kabı, oturma elemanı vb. 

donatıların getirilmesi şeklinde olabilir) yoğun kalabalığın olduğu zamanlarda 

yaşanan sıkışıklığın giderilmesi sağlanmalıdır. 

Genel olarak haftanın bir günü aktif olarak kullanılan iç kale bölümünün 

haftanın diğer günleri de aktif şekilde kullanılabilmesi amacıyla el sanatları, yöresel 

yemekler, hediyelikler gibi tematik pazarlara da ev sahipliği yapabilmesi amacıyla 

tasarım önerileri geliştirilmiştir. Ayrıca geliştirilen öneri ile kalenin tarihi dokusuna 

zarar vermeyecek ve yasal sınırlara bağlı kalmak koşuluyla oturma-dinlenme mekanı 

olarak da kullanılabilecek bir alan tasarlanmıştır(Şekil 16,17). 

 
Şekil 106. Öneri iç kale bölümü-1. 

 
Şekil 17. Öneri iç kale bölümü-2. 
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4. Atatürk Caddesi 

Yaklaşık 450 m. uzunluğundaki cadde, batıda İzmir – Kuşadası yolu ile 

Sığacık yolu kavşağına açılırken, doğuda Hükümet Caddesi ve Pazar Caddesi’ni dik 

kesen konumda yer almaktadır. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan mekânda, 

çoğunluğu 3 – 4 katlı yapılardan oluşan konutlar ile söz konusu konutların özellikle 

zemin katlarında yoğunlaşan alışveriş ve yeme – içme mekânları, eczane, banka, 

dershane vb. çok çeşitli ticari birimler yer almaktadır. İçerdiği çok çeşitli ticari 

birimlerin yanı sıra yakın çevredeki resmi kurumlarla olan organik bağı nedeniyle 

caddede günün hemen her saatinde yoğun bir araç ve yaya trafiği yaşanmaktadır. 

Caddede gözlenen en önemli sorunlardan birini de otopark yetersizliği 

oluşturmaktadır. Ayrıca gürültü kirliliğinin incelendiği bölüm 4.3.1’de de görüldüğü 

gibi cadde üzerindeki yoğun otomobil ve motosiklet kullanımından kaynaklanan 

ciddi bir gürültü kirliliği sorunu bulunmaktadır(Şekil 18). 

 

Şekil 18. Atatürk Caddesi-1. 
 
 Caddedeki yaya kaldırım genişliklerinin farklılık gösterdiği, bazı bölgelerde 

standart genişliğin çok altına düştüğü ve yaya kaldırımına taşan bazı dükkân 

tezgâhlarının kaldırımı daraltarak yaya erişimini kesintiye uğrattığı belirlenmiştir. 

Ayrıca diğer cadde ve sokaklarla dik kesiştiği yol ayrımlarında yaya erişiminin 

kesintiye uğradığı, söz konusu bu noktalarda sinyalizasyon sisteminin ya da herhangi 

bir güvenlik tedbirinin bulunmaması nedeniyle yayalar için fiziksel yönden güvensiz 

ve psikolojik açıdan da konforsuz bir durum oluştuğu gözlenmiştir (Şekil 19). 
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Şekil 19. Atatürk Caddesi-2. 
 
 Cadde üzerinde bulunan çok katlı yapıların dış cephe kaplamalarının özellikle 

renk yönüyle birbirlerinden farklılıklar gösterdiği, bazı binalardaki pencerelerin 

sövelerinin turuncu ve mavi renklere boyandığı gözlenmiş ancak bu uygulamanın 

cadde genelindeki tüm yapılara yansıtılmadığı saptanmıştır (Şekil 20). 

    
 

Şekil 20. Atatürk Caddesi-3. 

 Çok katlı yapıların üst katlarında bulunan özel konutların balkonlarındaki 

çanak antenler, klimaların dış üniteleri, çamaşır ipleri, pencerelerden sarkıtılan 

halıların görsel kaliteyi azaltıcı bir etki oluşturmanın yanı sıra yoğun insan 

sirkülasyonunun yaşandığı caddede fiziksel güvenliği tehdit ettiği gözlenmiştir (Şekil 

21). 

  

Şekil 21. Atatürk Caddesi-4. 
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 Caddedeki ticari birimlerin tabelalarının belirli bir standarda sahip olmadığı ve 

çok çeşitli nitelik ve büyüklükteki tabelanın cadde genelinde görsel kirlilik 

oluşturduğu belirlenmiştir (Şekil 22). 

 

Şekil 22. Atatürk Caddesi-5. 
 

 Cadde üzerinde bulunan Necat Hepkon anısına dikilen heykel, Cittaslow 

simgesi olan salyangozun betimlendiği plastik eleman, Şehitler Çeşmesi ile Kent 

Belleği anı Evi mekândaki tarihi ve sanatsal değeri olan kültürel ögeler olarak 

belirlenmiştir. Cadde genel yapı itibariyle değerlendirildiğinde; kentin sakinşehir 

kimliğini ve karakterini yansıtacak özelliklere sahip değildir. Cadde özelinde daha 

önce başlanmış olan iyileştirme çalışmalarının tüm mekâna yayılamamış olması 

nedeniyle yarım kalmış izlenimi uyandırdığı, çok yoğun motorlu taşıt sirkülasyonu 

ve otopark alanı olarak kullanılıyor olması nedeniyle araç egemen bir yapı sergilediği 

ve yayalar için konforlu bir erişim olanağı tanımadığı, kentsel donatı elemanları 

yönüyle de bir bütünlük içermediği, ayrıca kente dışarıdan gelen ziyaretçiler 

açısından kentin merkezinde yaşanabilir, vakit geçirilebilir, kente yönelik ipuçları 

edinilebilir bir mekân vasıflarında olmadığı görülmüştür. Yapılan bu 

değerlendirmeler sonucunda Atatürk Caddesi’nin taşıt trafiğine kapatılarak yaya 

bölgesine dönüştürülmesine yönelik tasarım senaryosu, açıklamalarıyla birlikte 

aşağıda verilmiştir: 

· Kent içerisindeki konumu ve içerdiği olanaklar yönüyle ele alındığında yaya 

bölgesi potansiyeli taşıyan Atatürk Caddesi’nin, taşıt trafiğine kapatılması ve 

yaya odaklı bir mekana dönüştürülerek iyileştirilmesi durumunda, kent için 

önemli cazibe ve prestij merkezlerinden birisi haline geleceği, kentteki sosyal 

yaşamın canlanmasına katkı sağlayacağı ve bu sayede mekandaki ticari 

aktivitelerin daha da artacağı öngörülmüştür. Bu nedenle mekânın girişi 
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elektronik babalarla araç yolundan ayrılmış, acil durumlarda ambulans, itfaiye 

vb. araçlar ile dükkanlara berlirli gün ve saatlerde gelecek olan servis 

araçlarının girebilmesi için yolun her iki tarafında kesintisiz bir servis yolu 

düşünülmüştür. Mekanın İzmir-Kuşadası yolu tarafından girişi, ana giriş 

mekanı olarak kabul edilmiş, hem mekana gelen kullanıcılar hem de yoldan 

transit geçen ziyaretçiler için özel bir giriş tasarımı gerçekleştirilmiştir (Şekil 

23,24). 

 
Şekil 23. Öneri yaya bölgesi-1. 
 

 
Şekil 24. Öneri yaya bölgesi-2. 
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· Cadde üzerinde bulunan yapıların dış cephe kaplamalarını standardize edilmeli, 

bazı konutlarda halihazırda başlanmış olan söve ve balkon saksılığı 

uygulamalarını yapıların tamamına entegre edilmelidir (Şekil 25). Ayrıca 

konutların balkonlarında çanak anten, klima, çamaşır ipi vb. kent estetiğini 

bozacak eklentilerin bulundurulması önlenmeli, aksi uygulamalarda bulunanlar 

için gerekirse cezai yaptırım getirilmelidir. 

 
Şekil 25. Öneri yaya bölgesi-3. 

 
· Ticari birimler için özel bir tabela tasarımı geliştirilmeli, cadde üzerindeki bu 

tür mekânların aynı standartta tabela kullanması zorunlu hale getirilmelidir. 

· Caddede oturma elemanı, yönlendirme levhası, bilgi – iletişim panosu, çöp 

kutusu vb. kentsel yaşamı kolaylaştırıcı donatı elemanlarının eksikliği 

giderilmeli, var olanların ise daha nitelikli bir yapıya kavuşturulması 

sağlanmalıdır (Şekil 26). 

· Mekânın akşam saatlerinde de yoğun kullanımı göz önünde tutularak mekâna 

özel aydınlatma tasarımı yapılmalı, yüksek aydınlatmaların yanı sıra mekânı 

insan ölçeğine indirecek alçak aydınlatma elemanlarına da yer verilmelidir. 

· Mekândaki tarihi ve kültürel ögelerin korunması ve ön plana çıkarılması 

sağlanmalı ayrıca kenti simgeleyecek ve estetik değerini artıracak yeni plastik 

elemanların mekânda kullanılmasına özen gösterilmelidir. 
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Şekil 26. Öneri yaya bölgesi-4. 
 

· Caddede bulunan 9 adet palmiye ağacının korunması sağlanmalı, yapılacak 

olan yeni tasarımda mevcut bitki varlığının zenginleştirilmesine yönelik 

önerilere yer verilmelidir. 

· Mekânın tasarımında çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilenmeli, ayrıca engelli 

bireyler için de erişilebilir ve rahat kullanılabilir bir mekân yaratılmasına özen 

gösterilmelidir. 

· Kent içerisinde Atatürk Caddesi ile başlayacak olan yaya bölgesi uygulaması, 

zaman içerisinde caddeyi dik kesen diğer tali sokaklara da yayılmalı, bu sayede 

çağdaş dünya örneklerinde olduğu gibi kent merkezinin gerçek anlamda yaya 

odaklı bir bölge haline getirilmesi hedeflenmelidir. 

· Ticari birimlerin tabelaları için pastel tonlarda doğal renklerin seçildiği, ahşap 

görünümlü ve uygun yazı karakterinde bir tabela tipi tasarlanarak cadde 

üzerindeki tüm tabelalar tek tipleştirilmiş, bu sayede tabelaların yarattığı görsel 

kirliliğin bertaraf edilmesi hedeflenmiştir (Şekil 27). 

· Mekânın akşam saatlerinde de aktif kullanılabilmesi için mekana özel 

aydınlatma tasarımı gerçekleştirilmiş bu amaç çerçevesinde mekanda alçak 

aydınlatma elemanlarının yanı sıra zemin kaplaması üzerinde led 

aydınlatmalara yer verilmiştir (Şekil 28).  
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Şekil 27. Öneri yaya bölgesi-5. 
 

 
Şekil 28. Öneri yaya bölgesi-6. 

 

Araştırma kapsamında önerilen bu tasarım örneğine ek olarak çocuk oyun 

alanı, su öğesi, plastik öğeler vb. kentsel kaliteyi ve mekandaki aktivite çeşitliliğini 

artıracak diğer program elemanlarına yer verilmeli, söz konusu mekan her yaş ve 

cinsiyet grubundan kullanıcının rekreatif gereksinimlerini maksimum oranda 

karşılayabilecek zenginlikte kurgulanmalıdır. 
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