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ÖZET 
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İZMİR - ÖZDERE – KALEMLİK ÖRNEĞİNDE  

ORMAN İÇİ DİNLENME ALANLARININ  
REKREASYON POTANSİYELİNİN SAPTANMASI  

 
 

SAYMAN, Müveyla 
Doktora Tezi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 

Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Bahriye GÜLGÜN 
Haziran 2011, 175 sayfa 

 
Ülkemizde, sanayiye dayalı üretim biçiminin getirdiği, kırdan kentte yönelik 

bölgeler arası kitlesel göçlerle hızlı ve kontrolsüz gelişen kentlerde, rekreasyonel 

gereksinimlerini karşılayacak yeterli donanımı bulamayan kent insanı, ekonomik 

imkanı ve zamanı ölçüsünde kırsal rekreasyon alanlarına yönelmektedir. Böylece, 

günümüzde kırsal rekreasyon alanları çerçevesinde orman içi dinlenme yerleri,  

daha fazla önem kazanmıştır. 

Bu çalışmayla; İzmir İli ölçeğinde, kent insanının rekreasyonel 

gereksinimlerinin karşılanmasında önemli paya sahip, il genelindeki 17 adet 

orman içi dinlenme yerinden biri olan, Özdere-Kalemlik Orman İçi Dinlenme 

Yeri örneğinde, koruma-kullanma dengesi gözetilerek, gelecekteki çalışmalara 

altlık oluşturacak, rekreasyon potansiyelinin saptanması hedeflenmiştir. Özdere 

Beldesi kapsamında ele alınan, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin doğal ve 

kültürel potansiyeli ile sahada mevcut/olası aktiviteler, geliştirilen yöntem 

doğrultusunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri araçları kullanılarak, orman içi dinlenme 

yeri boyutunda sorgulanmıştır. Belirlenen doğal ve kültürel faktörlere göre 

uygunluk analizi ve derecelemesi yapılan Kalemlik Orman İçi Dinlenme 

Yeri’ndeki kullanım alanları, sahaya yönelik insan etkileşimlerinden kaynaklanan 

sorunları tespit etmek amacıyla yapılan, anket çalışması çıktılarıyla da 

ilişkilendirilerek genel değerlendirmede bulunulmuştur. 

Özelden genele doğru bir yol izlenerek, Özdere-Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yeri örneğinde saptanan sorunlar, ülke geneline taşınarak tartışmaya 

açılmış ve çözüm önerileri üretilmiştir. 
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ABSTRACT 
 

DETECTION OF RECREATIONAL POTENTIAL OF  
IN-FOREST RECREATIONAL AREAS IN THE CASE OF IZMIR-

ÖZDERE-KALEMLIK IN CONTEXT OF PROTECTION-
UTILIZATION BALANCE 

SAYMAN, Müveyla 
PhD in, Landschape Architecture 

Supervisor: Doç. Dr. Bahriye GÜLGÜN 
June 2011, 175 pages 

 
In our country, urban people without enough utilities to meet recreational 

needs in the cities developing rapidly and in an uncontrolled way with migration 

from rural to urban areas caused by productive style based on industry go to rural 

recreational areas. Thus, currently in-forest recreational areas have gained more 

importance in context of the rural recreational areas. 

Considering the protection-utilization balance, the present study aimed at 

determining recreational potential of in-forest recreational area in the example of 

Özdere-Kalemlik which is one of 17 in-forest recreational areas significantly 

possessing a big role in meeting recreational needs of urban people in Izmir City. 

Natural and cultural potential of Kalemlik In-Forest Recreational Area addressed 

in context of Özdere Town and present/possible activities on the area are 

questioned at dimension of in-forest recreational area using geographical 

information systems based on the developed method. A general review was made 

by relating the outputs of survey to detect the problems from human interactions 

with the area and utilization areas on the Kalemlik In-Forest Recreational Area 

suitability analysis and rating of which was made based on previously established 

natural and cultural factors.  

Following a path from special to common, the problems detected for the 

case of Özdere-Kalemlik In-Forest Recreational Area were opened to discussion 

by forwarding to the national level and recommendations were produced for 

solution.  

 

 

Keywords: Izmir, Recreational Areas, Recreational Potential. 
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1. GİRİŞ 
 
İnsan ihtiyaçlarını beş aşamalı hiyerarşik bir yapıda sınıflayan Maslow’un 

ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağında ki, kendini gerçekleştirme ihtiyacı 
kapsamında değerlendirilen rekreasyon hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır.  

 
Bireyin bedensel ve ruhsal yönden dinlenmesini sağlayan, toplumların 

sosyal yaşantıları kapsamında, yaratıcı ve geliştirici yönü ile kültürel yapılarına 
katkıda bulunan rekreasyon, tarihsel süreçte yaşanılan dönem ve içinde bulunulan 
toplumun ekonomik, sosyo-kültürel yapılarına göre şekillenerek hep var olmuştur.  

 
XIX’uncu Yüzyılda sanayi devriminin yarattığı endüstri uygarlığıyla 

ekonomik büyüme ve kalkınma politikalarının hayata geçirilmesinden sonra 
rekreasyon, insanoğlu için önceki dönemler ile kıyaslanmayacak kadar geniş ve 
farklı bir anlama kavuşmuştur. 

 
İlk olarak Avrupa’da başlayan sanayileşme, hızlı bir gelişmeye yol açarak 

tam bir ekonomik patlama yaratmıştır. Başlangıç dönemlerinde endüstrinin 
özellikle kömür havzalarında yoğunlaşması, nüfusunda bu bölgelere akmasına ve 
nüfus yoğunluğunun görülmemiş seviyelere çıkmasına sebep olmuştur (Töpfer, 
2006).  

 
Böylece, Avrupa’da endüstri devrimi süreciyle teknolojik ve bilimsel çapta 

yaşanan gelişmelere koşut olarak endüstri olgusu ve yapısal donanımı, bölgesel ya 
da ülkesel ölçekte sosyo-ekonomik hedeflere ulaşma yolunda giderek artan 
şekilde yer almaya başlamıştır. Bu sürece değin,  kültürel kullanımlara kaynaklık 
eden doğal ve kültürel potansiyelde hızlı değişmeler ve bozulmalar meydana 
gelmiştir. Yeni üretim şeklinin getirdiği insan davranış ve alışkanlıkları ile arazi 
kullanım modeli, arazi boyutunda yeni kullanım alternatiflerini ve yaşam 
biçimlerini ortaya çıkarmıştır (Odum 1971; Kaplan’dan,1996). 

 
Endüstri devrimi sonrasında, ileri sanayi toplumları, çok arzuladıkları 

ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerini tutturmuşlar, fakat doğal kaynakların 
tahrip edilmesiyle, ortaya çıkan küresel ölçekteki çevre sorunlarının tüm yerküreyi 
tehdit eder konuma gelmesiyle bedelini çok ağır ödemişlerdir.  

 
Ülkemizde 1950’li yıllardan itibaren sanayileşmeyle birlikte endüstri 

kollarındaki gelişmeler paralelinde sanayi tesislerinin belli bölgelerde 
yoğunlaşması, kırdan kente yönelik kitlesel göçlerin yaşanmasına sebep olmuştur. 
Kitlesel göçlerle şekillenen hızlı ve kontrolsüz kentleşme süreci; doğal kaynakları 
ve yeşil dokuları hızla tahrip edilen, yatay ve dikey düzlemde çarpık beton 
kitlelerle genişleyen kent ekosistemlerinin temelini atmıştır.  

 
Gün geçtikçe doğa ile ilişkisi giderek azalan kent insanı; çevre sorunlarının 

en üst seviyelerde hissedildiği, alt yapı yetersizliğinden dolayı doğal kaynakları 
tahrip edilen kent ekosistemlerinde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Yaşanan bu 
olumsuzluklar ile birlikte katı kalıpları ve insana göz açtırmayan hızı nedeniyle 
çalışma hayatının zorluklarıyla da mücadele eden kent insanı, kentsel değişim ve 
dönüşüm sürecinde kent kültüründe yeniden şekillenen toplumsal ilişkiler yumağı 
içinde sıkışıp kalmıştır. 



 
 

2

Corbin’e (1970) göre; sorumlulukların artarak, hayatın daha karmaşık ve zor 
bir hal aldığı dönemlerde, insanoğlunun içinde bulunduğu sıkıntıları onararak, 
çözen önemli bir ihtiyaç unsuru olarak nitelenen rekreasyon (Karaküçük, 1999), 
bu noktada; günümüz insanının hayata bakışını değiştiren, ruhen ve bedenen 
yenilenmesini sağlayan önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
Ülkemizde özellikle sanayiye dayalı üretim biçimleriyle hızlı ve kontrolsüz 

büyüyen metropollerde, kent yaşamının olumsuz baskılarına maruz kalan ve 
bulunduğu suni mekanlarda rekreasyonel gereksinimlerini karşılayacak yeterli 
donanımı bulamayan kent insanı, ekonomik imkanları ve zamanı ölçüsünde kırsal 
rekreasyon mekanlarına yönelmektedir. Bu doğrultuda, günümüzde toplum 
tarafından oluşturulan doğal eksenli rekreasyonel kullanım talebindeki artış 
paralelinde, doğal kaynak değerleri nedeniyle potansiyel sahalar olarak görülen 
orman alanları daha fazla önem kazanmıştır. Böylece, orman rejimine tabii 
sahalarda kontrolsüz ve düzensiz rekreasyonel kullanımları önlemek, toplumun 
artan rekreasyon gereksinimlerini karşılamak amacıyla, Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından, rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip orman 
alanları, orman içi dinlenme yeri olarak tescil edilerek, düzenlenmektedir.  

 
Ancak gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında, ülkemizde kentsel nüfus artışına 

paralel olarak artan kırsal rekreasyon talebini karşılayacak kırsal rekreasyon 
alanları, henüz istenilen boyuta ulaşmamıştır. Avrupa ülkelerinde kırsal alanların 
% 2’si rekreasyonel amaçlı kullanılırken, ülkemizde bu oran % 0,01 civarındadır 
(Türker vd., 2002). 

 
Ülkemizde sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel gelişmelerin yanı sıra, teknoloji 

alanındaki ilerlemelere koşut olarak hızla artan araç sayısı ve ulaşım imkanları, 
orman içi rekreasyon talebinde önemli ölçüde artışa neden olur iken, aynı 
zamanda toplumun rekreasyonel beklentilerini de değiştirerek, rekreasyon 
aktivitelerinin çeşitlenmesine yol açmıştır. Son yıllarda orman içi dinlenme 
yerlerinde yaşanan ziyaretçi yoğunluğu ve çeşitlenen rekreasyonel etkinlikler 
sebebiyle; orman alanlarının rekreasyonel kullanımlarına yönelik planlama, 
uygulama ve hizmet sunumundaki olanaklar yetersiz kalmaktadır. Böylece orman 
içi dinlenme yerlerindeki, ekolojik taşıma kapasitesi üzerindeki kullanımlar; doğal 
yapıyı, bitki örtüsünü, yaban hayatını tehdit ve tahrip eder boyutlara ulaşmıştır. 

 
Bir çevre koruma önlemi olarak nitelenen rekreasyonel kullanım, her ne 

kadar arazi kullanımları içerisinde ekolojik açıdan en zararsızı olarak kabul görse 
de, plansızlıktan veya planlamanın yönlendiği amaç ve kapsamdan kaynaklanan 
zararları olabileceği göz ardı edilmemelidir (Köseoğlu,1981).  

 
Bu olgular kapsamında, gerek ülkemizde yaşanan sanayileşme ve 

denetlemeyen hızlı kentleşme sürecinde gündelik çözümlerle üretilen yerel ölçekli 
fiziki planların etkinliğini kısa sürede kaybetmesi, gerekse toplumun doğal eksenli 
rekreasyonel talepleri doğrultusunda oluşturulan orman içi dinlenme yerlerindeki 
insan etkileşiminden kaynaklanan baskılar, orman içi rekreasyon alanlarının 
doğal-kültürel karakteristiklerinde bozulmalara neden olmaktadır. Bu bağlamda, 
orman içi dinlenme yerlerindeki farklı nitelik ve nicelikteki kaynak kullanımına 
yönelik taleplerin, ekolojik mekan sistemi bütününde ele alınıp, koruyarak 
kullanma ilkesi temelinde değerlendirilerek, irdelenmesi gerekmektedir. 



 
 

3

Bu çalışma ile yukarıda kısaca değinilen olgular çerçevesinde, genelden 
özele doğru bir yol izlenerek, koruma-kullanma dengesi kapsamında, ekolojik 
mekan bütünlüğü gözetilerek, Özdere-Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri 
örneğinde, çalışma konusu sahanın mevcut doğal-kültürel kaynak değerlerinin, 
mevcut veya oluşabilecek kullanım talepleriyle etkileşiminin irdelenmesi ve 
gelecekteki çalışmalara temel oluşturacak optimum alan kulanım kararlarının 
verilebilmesi için, rekreasyon potansiyelinin saptanması amaçlanmaktadır.  

 
Tez çalışması ana hatlarıyla aşağıda özetlenen, altı bölümden oluşmaktadır. 
 
Giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde, araştırma konusunu 

tanımlayabilmek, tezin amaç ve kapsamına açıklık getirebilmek için, rekreasyon 
ve rekreasyonel gereksinimleri etkileyen faktörler süreçler açıklanmış, tez konusu 
ile ilgili literatür bilgisi güncel örneklerle zenginleştirilmiş, açık hava rekreasyon 
alanları içerisinde yer alan orman içi rekreasyon mekanlarının; konumu, 
ülkemizdeki tarihsel gelişimi ile birlikte yasal altlıkları ve planlama esaslarına yer 
verilmiştir. 

 
Materyal ve yöntem bölümünde, genelde orman içi rekreasyon alanı,  özde 

ise ilişki içersinde olduğu farklı mekan birimleri bütününde Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri ölçeğine indirgenen bir yaklaşımla, yöntem çalışmasının temelini 
oluşturan, rekreasyonel talepler ve mevcut kullanımlar ile arazinin doğal, kültürel 
ve estetik özellikleri, beraberce ele alınıp irdelenmiştir. Çalışma alanında mevcut 
doğal ve kültürel kaynaklara yönelik kullanımlar temelinde ortaya konulan 
değerlendirme faktörleri, koruma-kullanma dengesi çercevesinde anket 
çalışmasıyla ilişkilendirilmiştir. 

 
Araştırma bulguları bölümünü, ekolojik mekan sistemi bütünlüğü 

gözetilerek, Özdere Beldesi kapsamında ele alınan, çalışma konusu Kalemlik 
Orman İçi Dinlenme Yeri’nin, doğal ve kültürel kaynak değerleri oluşturmaktadır. 

 
Araştırma bulgularını izleyen değerlendirme bölümünde, geliştirilen yöntem 

ile araştırma alanın doğal ve kültürel karakteristikleri, Özdere Beldesi bütününde 
analiz edilmiş, Coğrafi Bilgi Sistemleri araçları kullanılarak Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri boyutunda sorgulanmış ve yapılan anket sonuçlarıyla da 
ilişkilendirilmiştir. 

 
Tartışma ve sonuç bölümünde ise, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin 

fiziksel düzlemde yaşadığı sorunlar, bölge ve ülke boyutunda ele alınmış olup, 
üretilen çözüm önerileriyle çalışma tamamlanmıştır. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 
 

2.1 Rekreasyon İle İlgili Kavramlar ve Süreçler 
 
Rekreasyon, Latince recreatio kelimesinden dilimize yerleşen bir sözcük 

olup; yenileşme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına 
gelmektedir. Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde, boş zamanları değerlendirme 
olarak kullanılmaktadır. Bu ise, bireylerin ya da toplumsal kümelerin boş 
zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinlikleri 
kapsamaktadır (Ozankaya, 1980). Genellikle boş zaman değerlendirme faaliyetleri 
kapsamında tanımlanan, rekreasyon olgusunun açıklamasına geçmeden önce, boş 
zaman kavramının tanımlanması gerekmektedir. 

 
2.1.1 Boş zaman kavramı  
 
Zamanın çalışmakla ilgili bölümünün dışında kalan, serbest zaman dilimi 

içerisinde yer alan boş zaman, günümüzde çağdaş sanayi toplumunun yapısal bir 
özelliği olarak (Karaküçük, 1999), karşımıza çıkmaktadır. 

 
Nixon’a (1969) göre; çağdaş sanayi toplumlarının temel öğelerinden birini, 

çalışma yaşamı meydana getirmektedir. Çalışma, genelde bireyin yaşamının 
merkezinde yer alır ve toplumda iş çoğunlukla bir statü simgesi olarak 
değerlendirilir (Karaküçük, 1999).  

 
18’nci Yüzyıl sonlarında ortaya çıkan Sanayi Devrimi döneminde, 

çalışmaya büyük önem verilmiştir. Bu dönemde, bireysel ve toplumsal 
kalkınmanın sağlanması sonucunda, istenilen refah düzeyine erişilebileceği 
düşüncesiyle; çalışmaya, haftalık 70 saatin üzerinde bir süre ayrılmıştır (Abadan, 
1961). Disiplinli, kalıplaşmış ve monoton çalışma düzeni; yabancılaşma, işe 
uyumsuzluk, manevi tatminsizlik gibi kişisel ve toplumsal birçok sorunu da 
beraberinde getirmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası, sanayileşmiş Batı 
toplumlarında, sadece dinlenme ve yeniden işe dönme anlayışından uzak, eğlenme 
ve diğer moral etkinlerini de içeren, işten arta kalan boş zamanın arttırılması ve 
değerlendirilmesi yönünde yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır (Güler, 1978). 

 
Yapılan araştırmalar bireylerin sekiz saatin üzerindeki çalışmalarında, 

verimlerinin hızla düştüğünü, kanıtlamıştır (Mackenzie, 1987). Günümüzde de bu 
görüş kapsamında, gelişmiş ülkeler ile birlikte ülkemizde de günlük çalışma 
saatleri sekiz saate çekilmiştir. Böylece, bireylere çalışma zamanı dışında, çeşitli 
faaliyetlerle uğraşıp, dinlenebilecekleri daha fazla zaman tanınmıştır.  

 
İş için yani, hayatı kazanmak amacıyla bedensel ve düşünsel çabalar için, 

harcanan zorunlu zamanın dışında kalan zaman, çalışma dışı zaman olarak 
adlandırılır (Şahin,1991). Meyer’e (1970) göre; çalışma dışı zaman, biyolojik 
olarak yaşamak için yapılması gereken yemek, uyumak, kişisel ihtiyaçların 
karşılanması, işe gidiş-geliş süreleri, çocuk bakımı ile zorlama duygusunun en az 
olduğu serbest zaman dilimini ifade etmekte ve insanın kendi yargı ve seçimine 
göre, isteğe bağlı kullandığı boş zaman dilimini de kapsamaktadır (Karaküçük, 
1999). 
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2.1.2 Rekreasyon olgusu 
 
Son yılların önemli olguları arasında yer alan rekreasyon, bir çok disiplinin 

araştırma konusunu oluşturmuş ve pek çok tanımlaması yapılmıştır. Rekreasyon 
olgusunun tanımlanmasında iki hâkim görüşün varlığı algılanmaktadır. İlk görüşe 
göre, rekreasyon boş zamanların değerlendirilmesi ile özdeşleştirilmiştir. Boş 
zaman kavramı üzerine kurgulanan bu yaklaşımda, rekreasyon olgusunda yer alan 
boş zaman kavramının sorgulanması gerekmektedir. 

 
Demers (1977) rekreasyonu, insanların boş zamanları boyunca tam bir arzu 

ile katılma sırasında veya daha sonra tatmin duydukları faaliyetler olarak 
tanımlamıştır (Sağcan,1986). 

 
Akesen (1978) ise rekreasyonu, bireylerin beğenisi bakımından doyurucu, 

ruhsal ve bedensel yenilenme amacı taşıyan, aynı zamanda bireyin sosyal, 
kültürel, ekonomik ve fizyolojik olanakları ile bağımlı, boş zaman kullanımlarını 
içeren eylem ya da eylemlerin tamamı olarak ele almaktadır (Pehlivanoğlu, 1987). 

 
Gülez’e (1990) göre; dinlenmek ve yeniden canlılık kazanmak amacıyla 

genellikle boş zamanlar içinde yapılan etkinlikler rekreasyon olarak 
adlandırılmaktadır.  

 
Pehlivanoğlu (1976) rekreasyonu, genel olarak bireyin kendi istek ve 

içgüdüsüne göre olanakları ölçüsünde kullanabileceği boş zamanlarında yer alan, 
bedensel ve ruhsal dinlenme gereksinimlerini karşılayarak bireyi boşaltan ve 
yenileyen, çalışma ve yaşama istek ve gücünü ayakta tutan ve sürdürüldüğü 
sürece bireye zevk veren, gelir sağlama kaygısından uzak her türlü eylemi 
kapsayan davranışlar bütünü olarak tanımlamıştır. 

 
Rekreasyon olgusunun günümüzde kabul gören ikinci yaklaşımında ise; 

rekreasyon, yemek yemek, uyumak, sevmek, gibi sağlıklı ve verimli yaşam için 
zorunlu temel bir gereksinim olup, çoğunlukla boş zaman değerlendirmeyle özdeş 
olmadığı (Özkan, 2001), görüşüdür. 

 
2.1.3 Rekreasyonel aktivitelerin tarihsel gelişimi 
 
Bu kavramsal çerçeve içinde rekreasyon olgusu ve bireyleri rekreasyona 

ulaştıran rekreasyonel aktiviteler, tarihsel süreçte yaşanılan dönemin özelliklerine 
göre şekillenmiştir. Mevcut tarihi kalıntı ve belgelere göre; yaşadığımız topraklar 
da dahil olmak üzere, geçmiş kültürlerin hemen hepsinin rekreasyonel etkinliklere 
önem verdikleri görülmektedir (Özkan, 2001). Eski medeniyetlerin rekreasyonel 
aktivitelerinin biçimlenip, şekillendirilmesinde, sosyal, siyasal, ekonomik ve 
kültürel faktörler etkili olmuştur. 

 
Antik dönemlerde, örneğin Eski Mısır’da yapılan çeşitli spor gösterileri, 

harp oyunları, avlanma ve danslar, Asurlular’da yapılan toplu halk şenlikleri ve 
Eski İran’da Cennet adı verilen koruluklarda yapılan spor gösterileri belli başlı 
rekreasyonel aktiviteler olarak değerlendirilir. Yine Antik dönemde Ege 
Denizi’nin iki yakasında gelişen uygarlıklardaki, spor gösterileri, toplu gezintiler, 
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felsefe tartışmaları, bilim ve güzel sanatlarla ilgili uğraşlar rekreasyonel 
etkinlikler olarak göze çarpmaktadır (Pehlivanoğlu, 1976). 

 
Rönenans hareketleriyle birlikte deniz yollarının bulunması, hümanizma 

akımları ve yeni buluşların insan yaşamına getirdiği canlılık, kentlerin yapısal 
gelişimini hızlandırarak, eğlenceler, şiir gösterileri, edebiyat söyleşileri, felsefe ve 
teoloji tartışmaları gibi, düşünsel öğelerin ağır bastığı sanat olaylarını içeren 
eylemler, rekreasyonu şekillendirmiştir. Daha sonraları ise, Barok tarzı 
düzenlenmiş görkemli park ve bahçelerde sürdürülen şölenler, çeşitli görsel sanat 
uğraşıları rekreasyonel eylemler içinde yer almıştır (Pehlivanoğlu, 1976).  

 
Türk toplumun ki, rekreasyonel aktivitelerin zaman içerisinde değişip, 

şekillenmesinde; Anadolu öncesi Türk toplumlarının, Selçukluların, Bizans 
İmparatorluğunun, Osmanlı İmparatorluğunun ve Batılı toplumların büyük rolü 
vardır (Karaküçük, 1999). 

 
Anadolu öncesi Türk toplumlarında; çalışma zamanı dışında, özellikle at 

üzerinde oynanan oyunlar, topluca yemeklerin yenip, içkilerin ikram edildiği, 
düğünler şölenler, törenler gibi eğlenceler (Karaküçük, 1999), başlıca 
rekreasyonel etkinlikler kapsamında değerlendirilmektedir. 

 
Anadolu Selçuklu döneminde çalışma hayatı, ziraat, zanaat, ticaret ve bilim 

gibi ayrımlaşmış, şehirleşme belirginleşmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak boş 
zamanlar; yaylalara çıkma, içme ve kaplıcalara gitme şeklinde ve diğer pasif-aktif 
etkinliklerle örgütlenmeye başlamıştır (Karaküçük, 1999). 

 
Türklerin, XI. Yüzyılda İslamiyet’i benimsemesiyle birlikte yapılan; bayram 

ziyaretleri, ramazan eğlence ve şenlikleri, cami, türbe ziyaretleri vb. gibi 
faaliyetlerle de Türk toplumunun rekreasyonel yaşamı zenginleşmiştir.  

 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, rekreasyonel anlamda ki etkinlikler en 

üst düzeyde, İstanbul’da yaşanmıştır. Kahvelerde ve zengin evlerinde oynatılan 
gölge oyunu Karagöz, açık havada oynanan orta oyunları, meddahlar tarafından 
icra edilen taklitli hikâyeler daha çok ramazan gecelerine özgü eğlencelerdir. 
Bayram günlerinde bütün meydan ve bahçelerde salıncaklar kurulup, spor 
eğlenceleri düzenlenmiştir. Bunların en önemlileri atlı iki takım arasında oynanan 
cirit ve milli bir spor olan okçuluktur. Dönemin rekreasyonel etkinlikleri arasında, 
tertiplenen av partilerinin de özel bir yeri vardır. Ayrıca ordunun her sefere çıkışı, 
Padişah emriyle bayram ilan edilmiş ve toplar atılıp, davullar çalınarak, mehter 
takımı gösterilerinden oluşan merasimler düzenlenmiştir (Lewis, 1973). 

 
Taşrada ise Anadolu, Rumeli ve diğer eyaletlerde yaşayan toplulukların 

kendi örf ve adetlerine göre düzenledikleri hasat şenlikleri, düğün ve sünnet 
törenleri yapılmıştır. Bunların dışında Hıdrellez gibi bazı mevsimsel şenliklerde 
(Lewis, 1973), Osmanlı Döneminin önemli rekreasyonel aktiviteleri arasında yer 
almıştır. 

 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte, her alanda gerçekleştirilen 

devrimler sayesinde, Türk toplumunun geleneksel yaşam şeklinde ve rekreasyonel 
etkinliklerinde değişimler meydana gelmiştir. 



 
 

7

2.2 Rekreasyonel Gereksinimleri Etkileyen Faktörler 
 
İçinde bulunduğumuz yüzyıl, tarihsel süreç içerisinde insanlığın teknoloji ve 

nüfus bakımından en hızlı geliştiği yüzyıldır. Bu gelişmeler, hemen hemen 
yeryüzünün çeşitli kesimlerine dağılmış bulunan bütün toplumları, her yerde aynı 
derecede olmamakla beraber diğer tarihsel dönemlere oranla olağan üstü bir hızla 
geliştirmiş ve değiştirmiştir (Köseoğlu, 1982a). İnsanın üretim, yaşam ve 
rekreasyonel etkinliklerini sürdürdüğü fiziki çevre ve çalışma zamanı dışında yer 
alan serbest zaman dilimi de bu gelişme ve değişimlerden etkilenmiştir. 

 
XIX. Yüzyılda buhar kazanının keşfi ve endüstriye uygulanması sonucunda, 

Batı ülkeleri endüstri devrimini gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra elektrik ve dizel 
motorunun bulunuşu XX. Yüzyılda atomun parçalanması ve onu takip eden 
gelişmeler; endüstrileşme ve nüfus artışına paralel seyreden hızlı kentleşme, konut 
şartlarındaki değişmeler, serbest zamanların çoğalması, endüstri alanındaki 
uzmanlaşma ve otomasyon, teknolojik ve ekonomik gelişmeler (Bayraktar, 1975), 
bireylerin biyolojik ve psikolojik yapılarında değişime neden olmuştur. 

 
Genel olarak geçmişten günümüze insanoğlunun yaşadığı çevrede ve kendi 

yapısında meydana gelen olumsuz değişkenler, rekreasyonel gereksinimini 
arttırmaktadır. Bu değişkenlerin yanı sıra rekreasyonel aktivite çeşitliliği ve 
yaygınlığını olanak sağlayan, kültür-eğitim düzeyinin artması, ekonomideki 
olumlu gelişmeler, serbest zaman dilimindeki artış, moda ve alışkanlıkların 
değişmesi de rekreasyonel gereksinimi pozitif yönde etkileyen tali faktörlerdir 
(Özkan, 2001; Karaküçük, 1999). 

 
2.2.1 Yaşanılan çevrede meydana gelen değişimler 
 
2.2.1.1 Sanayileşme ve çevre sorunları 
 
İnsanoğlu, ilk çağlardan bu yana temel fiziksel çevre unsurları ile denge 

halinde olmuş ve bunlardan yararlandığı ölçüde sağlıklı ve mutlu olabilmiştir. 
 
İlkel toplumlarda, insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için, bir yandan 

yaşadıkları fiziki çevreye ilişkin bilgiler edinerek doğayı anlamaya çabalamışlar, 
diğer yandan toplayıcılık, avcılık gibi uğraşılar ile doğal kaynaklardan yararlanıp, 
toprağı işleyerek, doğaya egemen olmaya çalışmışlardır (Tırıl, 2007). 

 
1700’lerin ortalarında İngiltere’de ormanların yakıt ve inşaat için aşırı 

kullanılması ve tüketilmesinin yol açtığı kaynak kıtlığına bir tepki olarak ortaya 
çıkan Sanayi Devrimi, insan-doğa ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olmuştur. 
Bu dönemde, insanlar yakıt olarak kullandıkları odunun yerine, kömürü 
kullanmaya başlamışlardır. Teknolojik gelişmeler sonucunda, yeni icat edilen 
makineler de, petrol ve doğal gaz ile çalıştırılmıştır. Sanayi Devrimi ile temel 
enerji kaynağı olarak, yenilenebilir odun ve akarsuların yerini, yenilenemez fosil 
yakıtları (önce kömür, sonra petrol ve doğal gaz) almıştır. Fabrikaların şehirlerde 
yoğunlaşması, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu kırsal alanlarda yaşayan 
insanların, daha fazla gelir ve daha güvenilir yiyecek temini amacıyla, şehirlere 
göç etmesine neden olmuştur (Anonim, 2000). 
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Böylece aydınlanma ile birlikte düşünsel alanda gelişen insanın doğaya 
egemen olması, bilimin teknolojiye dönüşmesi ve üretim süreçlerine katılmasıyla 
sanayi devrimi yaşama geçirilmiştir (Tırıl, 2007). 

 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler 

paralelinde seri üretim tekniklerinin ortaya çıkması, ileri sanayi ülkelerinin 
temelini oluşturmuştur. İleri sanayi toplumlarında, petrol, doğal gaz, kömür vb. 
gibi yenilenemeyen kaynaklara ve sentetik malzemelere karşı giderek artan 
bağımlılık ile birlikte ulaşım, imalat, tarım, aydınlatma, ısıtma ve soğutma için 
harcanan enerji miktarında keskin bir artış meydana gelmiştir (Anonim, 2000). 

 
Endüstri uygarlığı, sanayileşmiş ülkelerin ekonomik büyüme hedefleri 

doğrultusunda üretim-tüketim ilişkilerindeki değişime bağlı olarak ortaya çıkan 
süreçte, bu sürecin egemen aktörlerinin başrol oynadığı, doğa karşıtı felsefelerin 
yaşam bulacağı ve gelişeceği bir ortam yaratmıştır (Tırıl, 2007). 

 
Doğa karşıtı felsefelerin hayata geçirilmesi ile ortaya çıkan çevre sorunları, 

20. Yüzyılın ikinci yarısında itibaren doğayı ve doğanın ayrılmaz bir parçası olan 
insanı, hatta tüm yaşamı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. 

 
Günümüzde ise yaşanan çevre felaketi, kıtaların ulusal sınırlarını çok aşan 

bir nitelik sergilemektedir. İklim değişimi ve türlerin yok oluşu, çölleşme ve 
genetik değişimler, kimyasallar ve tehlikeli atıklar gibi, insanın üretiminden ve 
tüketiminden kaynaklanan pek çok benzer sorun ve bunların doğurduğu olumsuz 
sonuçlar (Töpfer, 2006), çevre sorunlarının küresel nitelik kazanmasına neden 
olmuştur.  

 
Dünyanın her yerinde henüz tam anlamıyla yaşanmamış olsa da, küresel 

ısınma ekonomik, ekolojik ve sosyolojik sorunları beraberinde getirecektir. Bilim 
adamlarına göre; küresel ısınma ile birlikte, dünyanın belirli bir bölgesinde yoğun 
bir kuraklık, başka bir bölgesinde ise, şiddetli kasırga ve fırtınaların ardından 
gelen seller yaşanırken, bir diğer bölgede aşırı sıcaklıklar ve yangınlar baş 
gösterecektir (Doğan, 2005). 

 
Bilim dünyasında; küresel ısınma sonucunda ortaya çıkan yüksek yaz 

sıcaklıkları, orman yangınları, yağışların ve su kaynaklarının azalması, kuraklık 
ve çölleşme vb. gibi olumsuz değişimlerden, Türkiye’nin de içinde yer aldığı bazı 
ülkelerin etkileneceği görüşü hâkimdir (Doğan, 2005). 

 
Bu görüş doğrultusunda Karas (1998), ülkemizin 38º - 42º arasındaki riskli 

bölgede yer aldığını belirterek, ısınma ve evapotranspirasyon artışıyla daha da 
kuraklaşarak, yanlış arazi kullanımlarıyla erozyon ve tuzlanma, çoraklaşma 
artışının çölleşmeyi tersinemez şekilde hızlandıracağını ve epidemi, salgın 
artışıyla verimliliğin daha da düşeceğini bildirmiştir.  

 
Zaten ülkemizde son 30 yılda bilinçsiz tarımsal faaliyetler sebebiyle sulak 

alanların %60’ı, otlak ve çayırların büyük bir kısmı kaybedilmiştir. Her yıl 20.000 
ha. orman kaybı akabinde toprak erozyonu oluşmaktadır. Yapılaşma sonucu kıyı 
kumullarının % 80’i yitirilmiş (Demirayak, 2002), durumdadır. 
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Bilimsel çözümlemeler ve teknolojik gelişmeler ışığında, küresel boyut 
kazanan çevre sorunlarını sorgulamaya başlayan dünya toplumları, birbirinden 
kopuk olarak algılanan coğrafyaların ve ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, 
ekolojik konuların aslında çok sıkı etkileşim içersinde olduğunu artık kavramıştır. 
Ayrıca, yerküreyi tüm makro biyofizik nitelikleriyle ve bir bütün halinde 
incelemeye yarayan uzaktan algılama sistemleri de bu bilinçlenme sürecinin 
hızlanmasına neden olmuştur. İnsanoğlu, kimyasal kirlenmeleri sosyal yapıdan, 
erozyonu kültürel kısıtlamalardan, ormanların tahribini ekonomik niteliklerden, 
bağımsız olarak değerlendiremeyeceğini ve çevre sorunlarına dar çerçevede, dar 
coğrafyalarda ve birbirinden kopukmuş gibi çözüm üretemeyeceğini artık 
anlamıştır (Geray ve Akesen, 2005). 

 
Nitekim Stocholm’de 5-16 Haziran 1972 tarihleri arasında gerçekleşen 

“I.Dünya Çevre Konferansı’ında”  çevre sorunlarının uluslar arası işbirliği ile 
çözümlenebileceği ve çevre konusu dikkate alınmadan ekonomik kalkınmanın 
mümkün olmayacağı prensibi kabul edilmiştir (Serez ve Özpınar, 2001). 

 
Doğa ve insan gerçeği ihmal edilerek, denetimsiz ve hızlı yaşanan 

sanayileşme sürecinde; insanoğlu, sanayileşip teknolojiye kavuşmuş, ama bunun 
faturasını çok ağır ödemiştir (Sandal, 2007). Her ne kadar çevre ve doğal 
kaynakların korunması için ulusal ve uluslar arası düzeyde alınan önlemler ön 
koşulsuz uygulansa bile, küresel çevre sorunlarının olumsuz etkileri; insan ve 
içinde bulunduğu yer küre üzerinde artarak hissedilecektir.  

 
Özkan ve Kaplan’a (1992) göre; özellikle büyük kentlerde yoğunlaşan çevre 

sorunları ile birlikte zorlaşan kent koşullarının baskısına maruz kalan günümüz 
insanı; bedensel, psikolojik ve sosyal sorunlar ile mücadele etmek zorunda 
bırakılmıştır (Tütüncü ve Kuşluvan, 1997). 

 
Yaşadığımız dönemi tüm kurumlarıyla tanımlayan sanayileşmenin getirdiği 

toplumsal yapılanma ve ilişkilerin yanı sıra çevre sorunlarından kaynaklanan, 
insanda ve onun yaşadığı çevrede meydana gelen olumsuz değişim, çağdaş 
insanın rekreasyonel gereksinimlerinin artmasına yol açmıştır (Pehlivanoğlu, 
1979).  

 
Günümüz insanı tüm bu olumsuz değişimlere karşı tepkisini, zaman zaman 

rekreasyona ulaşmak amacıyla bir parçası olduğu, ancak koparıldığı doğaya geçici 
de olsa dönmenin yollarını arayarak ortaya koymaktadır (Pehlivanoğlu, 1979).  

 
Bu nedenle; olumsuz yöndeki çevresel değişim ve çevre sorunlarının, 

doğrudan veya dolaylı etkisi sonucu şekillenen rekreasyonel aktivitelerin, bu 
karşıtlık yönünde irdelenmesi gerekmektedir. 

 
Bu bilinç içerisinde çağdaş bir ilerlemenin ve sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanmasında, koruma-kullanma dengesi kapsamında oluşturulan rekreasyon 
alanlarının ayrı bir önemi bulunmaktadır. İnsanoğlunun içerisinde bulunduğu 
çağdaş bunalımdan kurtulabilmesi; rekreasyon alanlarının çoğaltılması, 
çeşitlendirilmesi ve de bu faaliyetlerin içerisinde yer alabileceği ekonomik gücü 
kendinde bulması ile mümkün olacaktır (Tütüncü ve Kuşluvan, 1997).  
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2.2.1.2 Göç hareketleri ve kentleşme  
 
Sanayileşme ve kentleşme birlikte ele alınması gereken kavramlardır. 

Çünkü çağımızda sanayileşmenin, kentleşme olgusunu ortaya çıkarması kadar, 
kentleşmenin de sanayileşmeyi tetiklediği aşikârdır. Tatlıdil’e (2009) göre; 
gelişme politikalarının çoğu, endüstrileşme, bunun sonucu olarak da kentleşme 
üzerine kurulmuştur. Özellikle gelişmekte olan dünyada yaşanan kırsal 
yerleşimlerden kentte yönelik bölgeler arası göçlerin temel nedeni; ekonomik 
büyüme ve kentleşme politikalarında önemli rol oynayan emek, sermaye, donanım 
ve bilgi dolaşımının yeterli ölçüde plan ve programa bağlanamamasıdır. Bu 
kapsamda, 1950’lerde gelişmekte olan dünya nüfusunun % 83’ü, 1975’ lerde 
%75’i kırsal alanlarda yaşarken, 1990’ların sonunda dünya nüfusunun yaklaşık 
%50’sinin, 2020’lerde ise 2/3’ünün kentlerde yaşayacağını işaret etmektedir. 

 
Türkiye’de 1950’ye kadar çok yavaş artış kaydeden ülke kent nüfusu, bu 

tarihten sonra özellikle kırsal alanlardaki yapısal dönüşümlerden kaynaklanan 
çözülme ile birlikte çok hızlı bir artış sürecine girmiştir (Işık, 2005).   

 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; ülkemizde 1975-2000 yılları 

arasında, göç eden nüfus büyüklüğü yaklaşık iki kat artmıştır. Bu dönemde, 
yerleşim yerleri arasında göç eden nüfus, iller arası göç eden nüfusa göre daha 
fazla artış göstermiştir (TÜİK, 2000), (Çizelge 2.1), (Şekil 2.1). 

 
Çizelge 2.1 1975-2000 Yerleşim yerleri ve iller arası göç eden nüfus (TÜİK, 2000) 
 

Dönem - Period 
Yerleşim Yerleri İller Arası 

Arası Göç Eden Nüfus Göç Eden Nüfus 
Sayı Sayı 

1975 - 1980 3584421 2700977 
1980 - 1985 3819910 2885873 
1985 - 1990 5402690 4065173 
1995 - 2000 6692263 4788193 
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Şekil 2.1 1975-2000 Yerleşim yerleri-iller arası göç eden nüfusun yüzdesel dağılımı (TÜİK, 2000) 
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1995-2000 dönemi net göç hızına göre en fazla göç veren ilk üç il, Ardahan, 
Bartın ve Sinop illeri olmuştur. 1975-1990 döneminde genel olarak net göç hızı en 
düşük olan iller ise, Tunceli ve Kars illeridir (TÜİK, 2000). 

 
Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarında meydana gelen 

değişimlere bağlı olarak, 1950’den sonra artan kırdan kente yönelik göçlerin 
şekillendirdiği hızlı kentleşme süreci, başlangıçta daha çok sanayi faaliyetlerinin 
geliştiği İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana gibi geleneksel merkezlerde ortaya 
çıkmıştır (Işık, 2005).   

 
1975-2000 döneminde en fazla göç alan ilk üç il sırasıyla İstanbul, Ankara 

ve İzmir İlleridir (Çizelge 2.2), (Şekil 2.2). 1995-2000 döneminde iller arası göç 
eden nüfusun yaklaşık beşte biri, İstanbul’a göç etmiştir (TÜİK, 2000). 

 
Çizelge 2.2 1975-2000 İstanbul, Ankara, İzmir İllerinin aldığı göç miktarı (TÜİK, 2000) 
 

    Türkiye Geneli  İstanbul İlinin Ankara İlinin İzmir İlinin 
Dönem İller Arası Göç Aldığı Göç  Aldığı Göç  Aldığı Göç  
Period Sayı Sayı Sayı Sayı 

1975 - 1980 2700977 557082 253407 203777 
1980 - 1985 2885873 576782 257516 194245 
1985 - 1990 4065173 995717 326301 276378 
1995 - 2000 4788193 920955 377108 306387 
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Şekil 2.2 1975-2000 İstanbul, Ankara, İzmir İllerinin aldığı göçün yüzdesel dağılımı (TÜİK,2000). 
 

Kaynağını kırsal alanın itici faktörleri ve kentlerin çekim özelliklerinden 
alan kentleşme sürecindeki hızlı kentsel nüfus artışının temelinde; özellikle 
tarımsal mekanizasyona ağırlık verilerek, yerel pazarlar için üretim yapılan bir 
yapıdan, ulusal ve uluslararası pazarlar için üretimi hedefleyen bir yapıya geçilmiş 
olmasının büyük payı vardır (Işık, 2005).  
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Tarımsal alanda ortaya çıkan bu değişimlerin yanı sıra tıp teknolojisinin 
yaygın halk sağlığı programlarında kullanılması ile düşen ölüm hızı, yüksek nüfus 
artışına sebep olmuştur. Böylece kırsal kesimde yaşanan hızlı nüfus artışı ve 
makineleşmenin etkisi ve toprak dağılımındaki dengesizlikler, 1950’den sonra 
kırsal nüfusu kentlere iten temel faktörler olmuştur (Peker, 1999). 

 
Kırsal kesimde ortaya çıkan bu gelişmelere karşılık, Türkiye’nin hızlı bir 

sanayileşme içine girmesi ve gerçekleştirilen sanayi yatırımlarının genellikle 
büyük kentlerde kurulması, kırsal nüfusun başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
gibi büyük kentlere göç etmesine neden olmuştur (Tümertekin, 1973). Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre (Şekil 2.3); ülkemizde iller arası göç eden 
nüfusun %20’sinin iş arama-bulma amaçlı, yaklaşık %13’ünün ise tayin ve atama 
nedeniyle göç ettiği (TÜİK, 2000), tespit edilmiştir. 

 

İş Arama / BulmaTayin-Atama

Hane Fertlerinden 
Birine Bağlı

Eğitim Evlilik

Deprem Güvenlik

Diğer

Bilinmeyen

Diğer

İş Arama / Bulma

Tayin-Atama

Hane Fertlerinden Birine Bağlı

Eğitim

Evlilik

Deprem

Güvenlik

Diğer

Bilinmeyen

 
 
Şekil 2.3 Göç etme nedenine göre iller arası göç eden nüfus oranı, 2000  (TÜİK, 2000). 
 

Ülkemizde kentsel yaşam deneyiminin daha çok yeni olması, kentsel 
yerleşim alanlarının alt yapı yetersizliği, sosyal kurumlarının oluşmaması, istem 
dışı büyük göç akınlarının baskısı altında kalması, kentleşme sürecine yeni 
sorunların eklenmesine neden olmuştur (Tatlıdil, 2009). 

 
Ülkemizdeki diğer metropollerde olduğu gibi, İzmir kentinin de büyüyüp, 

kalabalıklaşmasını tetikleyen etkenlerden biri; 1950’li yıllarda hızlanan iç göç 
sürecedir. İzmir kentinde yaşanan bu göçün yöneldiği başlıca alan sanayi ve 
ekonomik gelişmeye bağlı olarak kent merkezi olmuştur. Yaşanan bu süreçte 
anakent çevresini saran gecekondu mahalleleri ortaya çıkmıştır. 1980’li yıllardan 
itibaren metropol içindeki ekonomik rantların yükselmesi nedeniyle,  anakente 
bağlı mücavir alanların çevresindeki gelişmeye açık kent çeperleri göçün çekim 
merkezi haline dönüşmüştür (Kaygalak ve Mutluer, 2005). İzmir İlinde, 
1950’lilerden itibaren hızlanan kitlesel göçler paralelinde artan konut talebini 
karşılamak amacıyla yapılan, mevcut kentin dokusuna uyum sağlamayan imar 
değişikliklerinde; heyelan bölgeleri, tarım arazileri yerleşime açılmıştır. Koruma 
havzaların da ise plan dışı yerleşimler engellenememiştir (Pazarlıoğlu, 2007). 
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Anakent ve kent çeperlerinde, kontrol edilemeyen kentsel büyüme, başta 
ormanlar olmak üzere akarsu havzaları, sulak alan ve tarım arazilerini tahrip 
etmiştir.  

 
İzmir metropolü’nün plansız kentsel gelişim süreci, ulusal ve uluslar arası 

koruma statüleri ile koruma altında bulunan Gediz Deltası’nı da tehdit eder hale 
gelmiştir. Kentsel alanların Gediz Deltası’ndaki yayılımı; eski kent merkezi ve 
köylerin yayılımının yanı sıra bağımsız yeni yerleşim alanlarının oluşturulması ile 
başlamış, zaman içinde eski ve yeni yerleşim alanları birleşerek sulak alan 
aleyhine genişlemiştir (Tırıl, 2005). 

 
Göçlerle kontrolsüz gelişen kentlerin, yeni gelenlere konut sağlama 

konusundaki yetersizliği, kent merkezine yakın akarsu yataklarının kaçak 
gecekondular ile dolmasına neden olmuştur (Erman, 1998). 

 
Bu durum İzmir İl’inde yer alan akarsular içinde geçerlidir. Özellikle 1950- 

60’lı yıllardan itibaren, gecekondu tarzındaki konut ve sanayi tesisleri kent 
merkezinde yer alan akarsuların çevresinde yoğunlaşmıştır. Gecekonduların 
olduğu kesimlerde alanlar küçük mülkiyetlere bölünmüştür. Bu parçalanmış 
alanlarda yer alan düzensiz yapılaşmalar, kent dokusunda görsel kirliliğe neden 
olmuştur (Kılıçaslan, 2004). 

 
İzmir anakent sınırları içerisinde Bostanlı, Laka, Manda, Arap ve Meles 

dereleri, yıllarca açık kanal olarak çalışarak, atık suyu İzmir Körfezi’ne taşımıştır. 
Son yıllarda yapılan ıslah çalışmalarıyla atık su artık, arıtma tesisine 
taşınmaktadır. Kokunun kaynağını oluşturan dere yataklarındaki organik ve 
inorganik malzemeler ise dere dışlarına alınarak, kurutulmuştur. Ancak Bostanlı 
ve Laka derelerinde evsel atıklardan, Manda Deresi’nde de sanayi ve evsel 
atıklardan kaynaklanan su kirliliği devam etmektedir (Kılıçaslan, 2004). 

 
İzmir İlinde yaşanan kontrolsüz kentsel gelişim süreci ile doğal kaynaklarda 

meydana gelen tahribatın yanı sıra hava, su, gürültü kirliliği gibi çevre 
sorunlarının da ortaya çıkması, fiziki çevre kalitesinin düşmesine neden olmuş ve 
kent insanının yaşam konforunu olumsuz yönde etkilemiştir.  

 
Zaten kentler; toplumsal ilişkileri, günlük yaşamları, mesleki uğraşları 

bakımından yaşantısı zor olan mekânlardır. Kent yaşamı; iş hayatının katı 
kalıpları, insana göz açtırmayan hızı nedeniyle, kent insanının bedensel ve ruhsal 
yapısını çok çabuk yıpratmaktadır (Güler, 1978). 

 
Günümüzde büyük kentlerde ki bu zor yaşam koşullarına, kitlesel göç 

hareketinin getirdiği sosyo-ekonomik problemler de eklenmiştir. Pazarlıoğlu 
(2007), İzmir’e göç etmede en önemli faktörün, ekonomik nedenler olduğunu, 
ancak İzmir’e göç edenlerin yarıdan fazlasının yaşam kalitesini iyileştiremediğini 
tespit etmiştir. 

 
Doğa ve insan gerçeği ihmal edilerek hayata geçirilen, denetlenemeyen 

sanayileşme ve kontrolsüz kentsel gelişim sürecinde; doğal kaynakları tükenme 
noktasına gelen kentlerde, çevre sorunlarıyla da mücadele etmek zorunda kalan 
günümüz insanının, rekreasyonel ihtiyaçları büyük ölçüde artmıştır.  
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2.2.2 İnsanda meydana gelen değişimler 
 
Teknolojik gelişmeler ve otomasyonla monotonlaşan, mekanikleşen 

sanayiye dayalı üretim olgusunda yeniden yapılanan çalışma hayatı; çalışanların, 
emeğine yabancılaşmasına ve makineler karşısında kendilerini güçsüz 
hissetmelerine neden olmuştur (Tezcan, 1993). 

 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde; üretim artışı, yoğun ve verimli çalışma 

ile özdeşleştirilmiştir. Fertler ise gereksinimlerini karşılamak ve yaşam 
standartlarını yükseltmek adına, daha fazla çalışma sahası bulunan bölgelere göç 
etmişler ve çalışmaya daha fazla zaman ayırmışlardır (Köseoğlu, 1981). 

 
Tüm bu etkenlerin sonucunda insanda; tek yönlü bedensel, psikolojik ve 

sosyal yüklenmeler artmıştır. Bu tür yüklenmeler, insan bünyesi ve doğasına 
aykırı olan aşağıdaki bozukluklara neden olmuştur (Köseoğlu, 1981). 

 
-Biyolojik düzenin bozulması: Vardiyalı çalışma sistemleri, insanın uyku 

düzenini olumsuz yönde etkilemektedir. Uyku düzeni bozulan bireyde yeme-içme 
ve çalışma…… ya karşı isteksizlik ortaya çıkmaktadır. Daha sonra bu aksaklıklar, 
aile düzeninin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır.  

 
-Yorgunluk: Böttcher (1969), yorgunluğu 3 aşamalı olarak ortaya 

koymuştur; 
İlgi çekiciliği az olan, monoton işlerde çalışmaktan dolayı isteksizlik, 
Monoton işte meydana gelen isteksizliğin devamı bitkinlik, 
Bitkinliğin devamında ise hastalık devresine yakın, konsantrasyon eksikliği, 

sinirsel huzursuzluk ve uykusuzluğu içeren aşırı yorgunluk. 
 
-Sosyo-psikolojik bozukluklar: Bireyin çalışma hayatında; iş güvencesinin 

olmaması, fikir ayrılıkları ve kişisel çatışmalar, sosyal gereksinimlerinin 
karşılanamaması, çeşitli baskılar gibi faktörler, bireyde; endişe, korku, 
umutsuzluk gibi toplumsal ve psikolojik davranış bozukluklarının ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. 

 
-Sivilizasyon hastalığı: Stauzenberg’e (1969) göre; sivilizasyon 

hastalıklarının meydana çıkmasındaki en önemli etken, insan bünyesi, sinir 
sistemi, biyolojik düzenine yapılan aşırı yüklenmelerdir (Köseoğlu, 1981; Özkan, 
2001). 

 
İnsan için, çalışma kapasitesi kadar, boş zamanın da oluşturulması ve onun 

en iyi şekilde değerlendirilerek kapasitesinin arttırılması da büyük önem taşır. Bu 
çağdaş insan için, çalışma hayatının kalıpsallığından kurtularak, dilediği gibi 
yaşayıp kendine gelmesinde önemli bir etkendir. Böylece bireyin iş veriminin 
artmasının yanı sıra toplumun yaratıcı, geliştirici enerjisinin de ortaya çıkmasına 
imkân verir (Güler, 1978).  

 
Bu kapsamda, bireylerin bedensel ve psişik sağlıkları, çalışma hayatı ile 

kendilerini ifade edip boşaltabildikleri, rekreasyonel yaşamları arasında kurulan 
dengeye bağlıdır. 
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2.2.3 Tali Faktörler 
 
2.2.3.1 Boş zaman dilimindeki değişim 
 
I. Dünya Savaşından sonra temelleri atılan ileri sanayi toplumlarında ki, 

ekonomik büyüme öncelikli politikalara paralel seyreden endüstri ve teknoloji 
alanlarındaki gelişmeler sonucunda; emek yoğun üretimden, endüstriyel seri 
üretime geçilmesi, ekonomik, sosyal, eğitsel ve kültürel düzeydeki yükseliş, 
serbest zaman diliminin artmasına neden olmuştur. 

 
Global dünya, küresel ekonomi terimlerinin sıkça telaffuz edildiği günümüz 

dünyasında ise, ekonomide yaşanan dalgalanmaların, ülke ekonomilerine 
yansıması sonucunda, özellikle gelişmiş sanayi ülkeleri, üretimde daralmayı 
sağlayabilmek adına, çalışma sürelerinde farklı düzenlemelere gitmektedirler.  

 
Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmaların, ülkemiz ekonomisini 

de etkilemesi sonucu meydana gelen işsizlik sorunu, çalışma saatlerinin zorunlu 
olarak azaltılması, zorunlu izinler ve part-time çalışma yöntemleri ile çalışan 
nüfusa, boş zaman konusunda ilave fırsatlar tanımaktadır. Bu yaklaşım ile aynı 
zamanda işsizliğe de bir çözüm üretilmiş olmaktadır. Ülkemizde çalışan nüfus 
için, yılda yaklaşık 108 gün hafta sonu tatili bulunmaktadır. Ayrıca resmi tatiller 
ve yıllık izinler ile bu rakam yılın 1/3’ünü geçmektedir.  

 
İnan’a (1971) göre, boş zamanlar olumlu kullanıldığı takdirde; insana, 

dinlenmek, eğlenmek, kendisini yetiştirmek, geliştirmek, yaratıcılık, 
dernekleşmek, toplumsallaşmak, olgunlaşmak ve düşünce alanını, bilgisini 
genişletmek ve kendi sorumluluğunu, özgürlüğünü yaşamak, vaktini kullanmada, 
iş yapmada, çalışmada kendi isteğine göre seçim yaparak, kendisini bulma imkânı 
tanır. Kötü kullanıldığında ise; gençlerde ve yetişkinlerde zararlı alışkanlıklar, 
durgunluk, gevşeklik, tembellik, dikkatsizlik, bencillik, başıbozukluk, serserilik, 
düşünce, görüş ve duygu darlığı, can sıkıntısı, hoşnutsuzluk, bıkkınlık, sinirlilik 
vb. gibi davranışların kazanılmasına neden olur (Karaküçük, 1999). 

 
Ülkemiz ekonomisinde ki dalgalanmalar paralelinde ortaya çıkan, daha çok 

çalışan nüfus için geçerli olmak üzere fazladan yaratılan boş zaman diliminin, 
halkımız tarafından gereğince kullanıp kullanamadığı pek de açık değildir. 
Tatlıdil’e (2009) göre;  örgütlü toplum yaşamı sadece bireyin zorunlu zaman 
dilimlerini düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda boş zaman değerlendirme 
eğilimlerinde de düzenleyici ve yönlendirirci rol oynar. Toplumsal işleyiş içinde 
bireyin ekonomik anlamda üretkenliğini, niteliklerine göre düzenlerken, bireylere; 
sosyal, psikolojik, kültürel, ekonomik ve fizyolojik özelliklerine göre de hizmet 
sunmakla yükümlüdür. 

 
Türk toplumunun boş zaman değerlendirme eğilimleri, kırsal ya da kentsel 

mekânlarda yaşamalarına bağlı olarak da değişim göstermektedir. DTP’nin 
(Devlet Planlama Teşkilatı), 1993 Yıl’ında yapmış olduğu araştırmaya göre; Türk 
toplumunda, boş zamanları ev içi faaliyetlerle değerlendirme oranı; kırsal 
bölgelerde %67.3, kentsel kesimde ise %75.6 olarak tespit edilmiştir. Boş 
zamanlarında ev dışı faaliyetlere katılanların oranı; kırsal bölgelerde %27.9, 
kentsel alanlarda ise %21.2 olarak belirlenmiştir (Çizelge 2.3), (Şekil 2.4). 
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Çizelge 2.3 Boş zaman etkinliklerinin yüzdesel dağılımı (DPT,1993) 
 
Faaliyetler Kırsal (%) Kentsel (%) 
Ev İçi Faaliyetler 67,3 75,6 
Evde kitap-dergi vs. okumak 9,4 14,9 
Müzik uğraşısı 2,9 5,0 
TV seyretmek 15,4 18,9 
Radyo dinlemek 6,9 5,7 
Komşu ve arkadaşlarla sohbet 15,1 11,6 
Dinlenmek 11,6 11,1 
Elişi yapmak 6,0 8,4 
Ev Dışı Faaliyetler 27,9 21,2 
Sinema, tiyatro, konsere gitmek 0,3 1,1 
Gazino veya diskoteğe gitmek 0,3 0,3 
Kütüphaneye gitmek 0,2 0,2 
Kahveye gitmek 13,8 5,2 
Parka gitmek, kır gezintisi yapmak 2,5 4,3 
Spor yapmak 0,9 1,0 
Dini sohbetlere katılmak 5,1 2,4 
Çarşı pazara gitmek 4,3 6,5 
Başka bir işle uğraşmak 0,5 0,2 
Boş zamanı olmayan 4,8 3,2 
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Şekil 2.4 Boş zaman etkinlikleri (DPT, 1993) 
 

Türk toplumunda kentlerde yaşayanların daha çok ev içi rekreasyonel 
etkinlikleri tercih etmelerinin temelinde; kent toplumunun heterojen yapısı içinde 
yer alan bireyin, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel özelliklerinin yanı sıra, göçlerle 
denetimsiz büyüyen kentlerin, rekreasyonel etkinliklere zemin hazırlayan fiziki alt 
yapılarının yetersiz kalmasının da önemli rolü vardır. Boş zaman, kent kültürü 
içinde bireylerin kişisel eğilimlerine göre harcadıkları zaman değil, toplumsal 
yaşamın beklentilerine göre değerlendirilmesi gereken zaman dilimi olarak 
algılanmalıdır (Tatlıdil, 2009). Bu yaklaşımla boş zaman diliminde, akıllıca 
seçilip, planlanan rekreasyonel aktiviteler, kent insanı için; fiziki ve ruhi 
dinginliği sağlayan, motivasyonu arttıran fırsatlar olarak değerlendirilmelidir. 



 
 

17

2.2.3.2 Ekonomik gelişmeler 
 
İnsanlara çeşitli reakreatif etkinliklerde bulunabilme imkânı veren boş 

zaman dilimindeki artış, çoğu kez tek başına bir şey ifade etmemektedir. Boş 
zamanın süresel olarak artması yanında, bireylerin rekreasyonel yaşamını teşvik 
edecek bir gelirinin de bulunması, insanların rekreasyonel yaşamı için önemli 
(Özgüç,1984) bir faktördür. Başka bir deyişle, bireylerin ve toplumların ekonomik 
refah düzeyleri, rekreasyonel aktivitelerinin çeşitlilik ve yaygınlığını belirler. 
Zaman içerisinde rekreatif aktivitelerdeki değişim ve yoğunluk ise insanoğlunun 
gereksinimleri doğrultusunda şekillenir. 

 
Genel olarak ekonomide gereksinimler, zorunlu gereksinmeler ve kültürel 

gereksinmeler olarak 2 grupta toplanır. Ancak zorunlu olan ve olmayan 
gereksinme ayrımı kişiden kişiye, toplumdan topluma ve bir zaman diliminden 
başka bir zaman dilimine değişebilir (Gürkan, 1997). Bu değişimin temelinde 
bireylerin ve toplumların sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel yapılarındaki 
farklılıklar ve kazanmış oldukları alışkanlıklar etkilidir.  

 
İnsanlar, gereksinimlerini karşılamak için daha ileri düzeyde yaşam 

standardına ve daha yüksek refah düzeyine ulaşmayı hedefleyerek çalışırlar. 
Kazanımlarını da, bir anlamda hep daha çok tüketimde bulunabilmek yönünde 
kullanırlar (Gürkan, 1997).  

 
Klasik ekonomi anlayışında, ülkeler toplumun refahı için, sahibi olduğu kıt 

kaynakların miktarını ve kalitesini arttırarak ekonomik büyümeyi 
gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bu yüzdendir ki, bilimsel gelişmelerle ileri 
teknoloji seviyesini yakalayan ülkeler, dünya ekonomisinde üst sıralarda yer 
alabilmek adına, tarımın yerine sanayileşmeyi amaçlayarak, amansız küresel 
rekabete girmişlerdir (Yücel, 2004). Böylece, gelişmiş ülkeler eriştikleri büyüme 
hızını korumayı hedeflemişler, gelişmekte olan ülkeler ise belli bir büyüme 
seviyesine ulaşarak, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek istemişlerdir.  

 
Ekonomik kalkınma ise; ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasi yapılarının 

değişerek, insan yaşamının maddi ve manevi alanda ilerlemesi ve toplumsal 
refahın artması olarak tanımlanmaktadır. Bu bakımdan kalkınma ölçümlere dayalı 
olan Gayri Safi Milli Hâsıla’da ki, hızlı artışla belirlenen ekonomik büyümeyi 
içermekle birlikte, ekonomik ve sosyal değişimleri de kapsamaktadır (İşgüden, 
1982). 

 
Bir ekonomide, kişi başına düşen milli gelir artışı ve fertler arasında dengeli 

dağılımıyla, fertlerin yaşam seviyelerinde bir iyileşme göze çarpar. Bu 
iyileşmenin neticesinde hayat standardı yükselen fertlerin tasarruf yeteneği artar 
(Türk,1992) ve bireyler rekreasyonel etkinliklere yönelirler.  

 
Ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınması ile doğru orantılı olarak artan 

refah düzeyi, insanların yoğun iş tempolarından kaynaklanan rekreasyonel 
ihtiyaçları, ulaşım araçları özellikle havayolu ulaşım sistemlerinin gelişmesi, 
iletişim araçlarındaki (televizyon, dergi, gazete vb.) teknolojik ilerlemeler 
sonucunda (Ertin, 1998), rekreasyon aktiviteleri olarak yeni yaşam biçimleri 
oluşmuştur. 



 
 

18

Gelişmiş ülkelerdeki sanayileşme ve ekonomik gelişmelerin ortaya çıkardığı 
imkân ve elde edilen yüksek gelir düzeyinin bir ürünü olarak, rekreasyonel kitle 
turizmi, geniş kitleleri kapsayacak ve herkese açık olacak bir şekilde hayata 
geçirilmiştir (Güler, 1978). Böylece Avrupa’da Yirmici Yüzyılın ilk yarısında, 
Akdeniz Ülkeleri kıyılarına doğru başlayan, 1960’lardan sonra, işçi ve orta gelir 
sınıfı insanların öncülük ettiği, bu rekreasyonel turizm türü, kendine özgü bir 
organizasyon ve pazar oluşturmuştur (Dinç, 1995). Türkiye’nin özellikle Ege ve 
Akdeniz Bölgeleri’nde, gündüz deniz, güneş ve kum, gece ise disko, eğlence 
karışımı ancak gürültü motifli, tipik rekreasyonel kitle turizm anlayışı egemen 
olmuştur (Koçak, 2006).  

 
Rekreasyonel turizm faaliyetinin gelişimini destekleyen, en önemli unsurlar; 

turizm yatırımları ve gelişimi kapsamında turizm tesisleridir. Ancak bu tesislerin 
doğal ve kültürel çevreyi ne oranda tahrip ettiği, yapısal ve işlevsel olarak çevreye 
uygunluğu tam anlamıyla irdelenmemektedir (Cengiz vd., 2006). 

 
Doswell’e (1997) göre; çevre ile ilgili konular geniş ölçüde bir değiş tokuş 

(trade-off) içermektedir. Gelişmeye yönelik faaliyetler arttığında, daha fazla doğal 
kaynak kullanılmış olmakta ya da yeni işletmelerin açılmasıyla kirlilik 
artabilmektedir. Ancak kısa dönemli ekonomik yararlar için çevresel bozulmanın 
ortaya çıkması kabul edilebilir bir durum olarak görülemez (Ceylan, 2001). Tüm 
dünya ulusları ekonomik büyümenin sınırlarını çevrenin her türlü atığı 
kaldırabilme kapasitesinin belirlediği bilincine ulaşmışlar ve tüm sektörlere 
kaynaklık eden çevrenin ve doğal kaynakların korunması zorunluluğunu 
(Kahraman, 1994), artık anlamışlardır. 

 
Bu anlayışın bir sonucu olarak; Norveç Çevre Bakanı Mr. Gr Harlem 

Brundland tarafından 1987 yılında hazırlanan “Brundland Raporu” olarak da 
adlandırılan, “ortak geleceğimiz” başlıklı Dünya Çevre ve Kalkınma 
Komisyonu’nun Raporunda; çevre konusunda sürdürülebilir bir kalkınmayı 
amaçlayan evrensel bir strateji sunulmuştur (Serez ve Özpınar, 2001). 

 
Bu kapsamda rekreasyonel turizm sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın 

temelini; rekreasyonel turizmden beklenen ekonomik yararların toplumsal ve 
ekolojik amaçlarla bütünleştirilmesi esası oluşturur (Ceylan, 2001). Rekreasyonel 
turizm sektöründe, turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; doğal ve 
kültürel kaynakların olası potansiyelinden yola çıkılarak, ürün çeşitlemesine 
gidilmiştir (Koçak, 2006). Ekoturizm, kırsal turizm, kamp turizmi vb. gibi   

 
Ekolojik turizm; ekolojik sistem dengelerini koruyan, doğa-insan-çevre ve 

turizm faaliyetleri arasında etkileşimleri yararlı kılmayı amaçlayan, devinimsel 
etkiyi en azda tutan, ılımlı şekilde ekonomik gelişmeyi destekleyen, yerel 
girişimci ağırlıklı, çevreye, sosyo-kültürel yapıya duyarlı, uzun vadede kademeli 
olarak gerçekleştirilebilecek küçük ölçekli bir rekrekreasyonel turizm türü olarak 
nitelenebilir (Kısa Ovalı, 2007). 

 
1991 yılında Uluslararası Eko Turizm Topluluğu (TIES-The International 

Ecotourism Soclety) tarafından ekoturizm; “Çevreyi koruyan ve yerel halkın 
refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı seyahat” olarak tanımlanmıştır 
(Wood, 2002).  
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1996 yılında ise, uluslar arası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma 
Kuruluş’unca  (IUCN-International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources) ekoturizm; “göreceli olarak bozulmamış doğal alanlara, doğadan zevk 
alma ve takdir etme amacıyla yapılan, korumayı teşvik eden, düşük derecede 
olumsuz ziyaretçi etkisi bulunan ve yerel halkların yararına olacak şekilde, sosyo-
ekonomik anlamda aktif katılımlarını sağlayan, çevreye karşı sorumlu bir seyahat 
ve ziyaret” biçiminde ifade edilmiştir (Lascurain,1996).  

 
Ekoturizm faaliyetlerinin yaygın olarak orman ekosisteminde ki korunan 

alanlarda yapılması öngörülmektedir. Bunun nedeni korunan alanların eşsiz doğal 
ve kültürel değerlere sahip olmalarının yanında, yasalarla düzenlenen kurallar ve 
kısıtlamalardan kaynaklanan yaptırımlarla rekreasyonel turizmin bozucu 
etkilerinin denetim altına alınabilecek (Kurdoğlu, 2003), olmasıdır.  

 
Kırsal Turizm; kırsalın sahip olduğu doğal kaynaklara dayalı ve kış sporları 

turizmi, mağara turizmi, yeşil turizm, macera turizmi, av turizmi, akarsu turizmi, 
trekking vb. ni içine alan bir turizm türüdür. Kırsal turizmin içerdiği özel anlam 
ise; kişilerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak 
amacıyla bir kırsal yerleşmeye gidip, orada konaklamaları ve o yöreyi özgü 
etkinlikleri izlemeleri ya da katılmalarıyla gerçekleşmesidir (Soykan, 2006).  

 
5761 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun ile 2634 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı 
bendi ile (C) ve (D) fıkralarının değiştirilmesiyle; eko-turizm kapsamında 
tanımlanan turizm türlerinin, orman alanlarında da tesis edilmesinin yolu 
açılmıştır. 5761 Sayılı Kanunun 2’inci Madde 1’inci bendinde; “…………Hazine 
mülkiyetinde yeterli alanın bulunmadığı durumlarda, 6831 sayılı Orman 
Kanununa göre orman sayılan yerlerden; ……. 

 
d) Eko-turizm kapsamında yer alan yayla turizmi, kırsal turizm ve benzeri 

turizm türlerine yönelik tesislerin yer alabileceği çevresel ve sosyal anlamda 
imkân sağlayan,” (T.C.Resmi Gazete, 2008), hükmü yer almaktadır. 5761 sayılı 
Yasa’nın 2’inci madde metni Ek-1’de verilmiştir. 

 
Bu bağlamda; ekoturizm kapsamında yer alan rekreasyonel faaliyetler, her 

ne kadar çevre ile uyumlu olsa da, doğru yönetilmediğinde olumsuz etkilerinin de 
ortaya çıkabileceği düşünülmelidir.  

 
Ekonomik refah düzeyindeki artış; bireylerin ve toplumların rekreasyonel 

gereksinimlerinde de çeşitliliğe ve artışa neden olurken, rekreasyonel kolaylıkları 
oluşturan; ulaşım ağı, su, elektrik, kanalizasyon vb. gibi alt yapı tesisleri ile 
binalar, oteller, kamp alanları gibi unsurların niteliği ve niceliğini de ülkelerin ve 
bölgelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri belirlemektedir. Ancak ülkelerin 
ekonomi politikalarında; ekonomik yararların, toplumsal ve ekolojik amaçlar ile 
bütünleştirilmesi zorunludur. Bu anlayış doğrultusunda; gerek çevre ve doğa 
korumaya yönelik, gerekse ekonomik konularda, doğru ve gerçekçi politikalar 
saptanarak, günün ihtiyaçlarına göre tekil yaklaşımla hazırlanan, yasal boyutta 
birbiri ile çelişen kanun ve yönetmelikler, bir biriyle uyumlu hale getirilerek, 
kurumlar arası eş güdüm ve koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. 
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2.3 Rekreasyon Aktivitelerinin Sınıflandırması 
 
İnsandan kaynaklanan ve insana ait bir eylem olup, rekreasyona ulaşmak 

amacıyla gerçekleştirilen rekreasyon aktiviteleri, zamana, mekâna ya da diğer 
özelliklere bağlı olarak (Pehlivanoğlu, 1976), çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. 

 
-Yapısal sınıflandırma: Rekreasyonel etkinliklerin sürdürüldüğü mekanın 

yapısal özelliklerine ya da iç mekan ve dış mekan ayrımı dikkate alınarak yapılan 
bu sınıflandırmaya göre; “kapalı yer”  ve “açık hava” rekreasyon aktivitelerinden 
ibaret, birbirinin karşıtı iki sınıf ortaya çıkmaktadır. Kapalı mekan rekreasyon 
aktiviteleri konutlar başta olmak üzere geliştirilmiş, çeşitli iç mekanlarda 
sürdürülen etkinliklerdir. Kapalı alan rekreasyon faaliyetleri bireylerin özellikle 
günlük yaşamalarındaki ağırlık ve yaygınlığı ile karakterize edilmektedir 
(Pehlivanoğlu, 1987). Açık hava rekreasyon aktiviteleri ise; açık hava ve doğa 
koşullarına bağlı, daha geniş kapsamlı, bireylere daha fazla hareket olanağı sunan 
ve açık havada sürdürülen etkinlikleri içerir (Pehlivanoğlu, 1979). 

 
-Devinimsel sınıflandırma: Rekreasyonel aktivitelerin gerektirdiği düşünsel 

ve bedensel hareket durumuna göre yapılan bu sınıflamada, rekreasyon aktiviteleri 
aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yoğun hareket gerektiren ve 
genellikle bedensel uğraşları kapsayan rekreasyon etkinlikleri “aktif rekreasyon 
aktiviteleri”, daha çok dinlenmeye ve düşünsel eylemlere dönük, fazla hareket 
gerektirmeyen rekreasyon aktiviteleri ise “pasif rekreasyon aktiviteleri” 
(Pehlivanoğlu, 1976), olarak adlandırılmaktadır. 

 
-Zamansal sınıflandırma: Bu sınıflandırma rekreasyonel eylemin 

gerçekleştirildiği zamana göre yapılmış olup, başlıca gün içi ve tatil aktiviteleri 
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Tatil rekreasyon aktiviteleri de ayrıca hafta 
sonu ve yıllık tatillerde gerçekleştirilenler biçiminde gruplandırılmaktadır. Gün içi 
rekreasyon etkinlikleri daha çok yakın yaşam çevresinde, gün içinde ve oldukça 
kısa sürelerde gerçekleştirilen aktivitelerdir. Hafta sonu rekreasyon etkinlikleri 
hafta sonu ya da bayram tatillerinde gerçekleştirilen ve kısmen uzak yaşam 
çevrelerine kadar uzanan ve bazen konaklanabilen bir etkinlik grubudur. Yıllık 
tatil rekreasyon etkinlikleri yılın belirli bir zaman diliminde, yıllık izinlerin 
geçirilmesi amacıyla yakın yaşam çevresi dışında bir yerde konaklanarak 
sürdürülen ve zamanın daha az etkili olduğu rekreasyonel etkinliklerdir (Özkan, 
2001). 

 
Farklı çıkış noktaları olan bu sınıflamaların hepside tek bir olguyu, yani 

rekreasynel aktivite olgusunu çeşitli yönleri ve çeşitli boyutları ile yansıtmaya 
çalışmaktadır. Aslında hiçbir sınıflama rekreasyon aktivitesi olgusunu tam olarak 
anlatacak nitelikte değildir (Pehlivanoğlu, 1976). 

 
Rekreasyonel aktiviteler genelde bireylerin günlük yaşamlarındaki serbest 

ve boş zamanlarında gerçekleştirildiği için, serbest zamanların niceliği çok 
önemlidir. Kişilerin serbest zamanlarının niceliğini yaş, cinsiyet, iş ve sosyal 
konum gibi faktörler belirlemektedir (Uzun ve Altunkasa, 1991). Bu kapsamda 
serbest zaman periyotlarında gerçekleştirilen rekreasyonel aktivitelerin içeriği de; 
kişilerin yaş, cinsiyet, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına bağlı olarak 
değişmektedir (Gold, 1980). 
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2.4 Açık Hava Rekreasyon Alanları 
 
Yerleşim alanlarının sınırları içinde kalan ya da bitişiğinde yer alan 

rekreasyon alanları kentsel rekreasyon alanları olarak tanımlanmıştır. Yerleşim 
alanlarının dışında kalan, kırsal nitelikli, doğaya dönük ve çoğunlukla açık hava 
rekreasyon etkinliklerini kapsayan rekreasyon alanları ise kırsal rekreasyon 
alanları olarak adlandırılmıştır (Pehlivanoğlu, 1976). 

 
2.4.1 Kentsel açık hava rekreasyon alanları 
 
Tarih boyunca değişik devirlerde pazarların kurulduğu, törenler, kutlamalar 

ve gösterilerin yapıldığı insanların değişik amaçlarla bir araya gelerek çeşitli 
aktivitelerini gerçekleştirdikleri mekânlar  (park, meydan, sokak ve cadde, yaya ve 
alışveriş bölgesi gibi), kamusal dış mekânlar olarak tanımlanmaktadır (Özkan vd., 
2003). 

  
Kamusal dış mekanlar özelliklerine göre; kent parkı, semt parkı, mahalle 

parkı, cep parkı, yeşil yol ve park yol, kent meydanı, plaza, yollar (yaya yolu, 
yaya bölgesi, araç trafiğinin sınırlandırıldığı yol), oyun mekanları (çocuk oyun 
mekanı, okul bahçesi), diğer açık mekanlar (kent küçük bahçeler parkı, mezarlık, 
pazaryeri) olarak sınıflandırılmaktadır (Özkan vd., 2003). 

 
Lloyd and Auld (2003), çağdaş toplumlarda bir yerin sosyal değerinin 

temelini; günlük yaşamda önem taşıyan tarihi, kültürel, fiziksel, estetik, doğal ve 
ekonomik verilerin oluşturduğunu belirtmişlerdir. Diamond’a (2004) göre; bu 
kapsamda güç dinamikleri ya da verileri üzerinde çerçeve oluşturan kamusal dış 
mekânlar sosyal temsiliyet ve gelişmelere ivme kazandırma ortamı olarak işlev 
görmektedir (Kaplan, 2005).  

 
Bu yaklaşımla çağdaş toplumlarda kentsel kültürde yaşanan değişimler ve 

yeni kentleşme biçimleri ile şekillenen, ülkelerin kültürlerini yansıtan kamusal dış 
mekânlar, sosyal yaşam alanları kapsamında etkin olarak kullanılmaktadır. 

 
Yerleşim bölgelerinde rekreasyonel amaçlı tasarlanan açık hava rekreasyon 

alanları  (Özkan, 2001), olarak işlev gören, kamusal dış mekan kapsamında ki 
parklar, kent insanını bir araya getiren mekanlar olması nedeniyle birey ile toplum 
arasındaki iletişimin kurulmasına da katkı sağlamaktadır.   

 
Ayrıca açık-yeşil alanlar, insan ile doğa arasındaki bozulan ilişkiyi 

dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir konuma 
sahiptirler. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde açık-yeşil alanların nitelik ve nicelikleri, 
medeniyetin ve yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu 
yaklaşımla pek çok gelişmiş ülke, insanların zihinsel ve fiziksel ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak insan yaşamı için uygun kent mekânı veya ekolojisini 
planlama ve oluşturma çabasına yönelmektedir (Gül ve Küçük, 2001). 

 
Bu anlayışın bir göstergesi olan, gelişmiş toplumlarda tasarlanmış kentsel 

yeşil alanların öncüsü olarak kabul edilen Boston Park Sistemi, 19. Yüzyılda 
Amerikalı peyzaj mimarı Frederick Law Olmsted tarafından yapılmıştır 
(Zaitzeusky, 1982).  
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Ülkemizde ki metropollerde bireylerin rekreasyonel gereksinimlerini 
karşılayan, kent kimliğinin ve dokusunun oluşumunda katkısı bulunan kamusal 
dış mekânlar kapsamında açık-yeşil alanlar, başta konut olmak üzere farklı 
fonksiyonlardaki yapılara dönüşmüştür ve dönüşmeye devam etmektedir. 1950’li 
yıllardan itibaren sanayileşme paralelinde yaşanan iç göçlerin tetiklediği, hızlı ve 
denetlenemeyen kentleşme sürecinde, giderek daha fazla hissedilen çevre 
sorunları ve kent doğal kaynaklarında ki tahribatlar, planlanmış kentsel açık-yeşil 
alanların önemini büyük ölçüde arttırmıştır.  

 
Kültürlerin doğaya bakışları ve değer yargıları kentsel açık-yeşil alanların 

kullanımlarını da etkilemektedir. Kitlesel göçler ile büyüyen kentlerimizin fiziki 
ve sosyo-ekonomik yapılarında yaşanan olumsuz yöndeki değişim ve dönüşümle 
birlikte kentlerin kimliği ve kültürü de yeniden şekillenmiştir.  

 
Zengin Ünverdi’e (2005) göre; göç olgusu, göçü yaşayan kitleler açısından 

toplumsal olarak yaratılacak bir konum değişikliği anlamı taşırken, kent açısından 
da bu konumlar aracılığıyla yaratılacak yeni toplumsal ilişkiler anlamına 
gelmektedir. Çünkü göçü yaşayan kitleler, beraberlerinde taşıdıkları hünerleri, 
sermayeleri, kültürleri ve toplumsal ilişkileri aracılığıyla geçiş yaptıkları ortam 
üzerinde önemli etkiler yaratmakta ve hatta var olan ilişkilerin yeniden, farklı bir 
içerikle kurgulanmasına ve başka biçimlerde üretilmesine yol açmaktadır. 

 
Türkiye’de göç olgusu ile yeniden şekillenen büyük kentlerde, bütüncül bir 

yaklaşımla birbiriyle ilişkilendirilemeyen kamusal dış mekânlar, sadece kentlilerin 
rekreasyonel gereksinimlerini karşılamak amacı ile tasarlanan, kent içi yeşil 
adacıklar olarak algılanmaktadır.  

 
Ülkemizde sadece rekreasyon mekanları olarak değerlendirilen, içinde 

bulunduğu yerleşimin karakteristiklerini dışlayan, günlük yaşama yeterince 
entegre edilmeyen, geçmiş tarihi referans almayan bir tavırla ele alınan kamusal 
dış mekanlar (Kaplan, 2005),  kentlerimizde yerleşim bölgelerinin ekonomik 
yapısına göre de şekillenmektedir.  

 
Kentlerimizde; kullanıcıların rekreasyonel gereksinimlerini karşılayan, 

kolay ulaşılabilir, güvenli ve bakımlı semt ve mahalle parkları daha çok üst gelir 
gruplarının yaşadığı bölgelerde yer almaktadır. Alt gelir grubunun yaşadığı 
semtlerde bulunan mahalle ve cep parkları ise güvenliği yok denecek kadar az, 
bakımsız ve yetersizdir (Özdemir, 2009). 

 
Ülkemizin diğer metropollerinde olduğu gibi İzmir Kenti’nde de; 1950’li 

yıllarda başlayan, kırdan kente yönelik kitlesel göçlerin tetiklediği, hızlı ve 
kontrolsüz kentleşme sürecinde, kentin akciğerleri konumunda ki ormanlar ve 
tarım arazileri, kentsel yerleşim ve sanayi bölgelerine dönüşmüştür. Artan konut 
talebinin karşılanamaması ve kent alt yapısının yetersiz kalmasından kaynaklanan 
sorunlar, kent doğal kaynaklarını tükenme noktasına getirmiştir. Kent genelinde 
görsel kirliliğin yanı sıra hava, su, toprak ve gürültü kirliliği daha fazla 
hissedilmeye başlamıştır. İzmir İl’inde ki hızlı nüfus artışına paralel yatay ve 
dikey doğrultuda, kent yeşil dokusunu da tahrip ederek büyüyen metropolde, kent 
insanının rekreasyonel gereksinimlerini karşılamak üzere açık-yeşil alanlar 
oluşturulmuştur.  
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Ancak rekreasyonel amaçlı anakentin muhtelif bölgelerinde oluşturulan 
açık-yeşil alanlar; ilişkili oldukları çevreleri ve diğer mekânlarla olan iletişimleri 
uyarınca, sosyal yaşam ortamları bağlamında nitelik ve nicelik yönünden çok 
yetersizdir (Kaplan, 2005).  

 
Kent genelinde homojen bir dağılım göstermeyen mahalle ve semt parkları, 

daha çok üst gelir gruplarına ait konutların bulunduğu yerleşim bölgelerinde 
yoğunlaşmıştır. Yiğiter ve Erdem (2003), Karşıyaka İlçesi Örneğinde Kent 
Dokusu ve Açık-Yeşil Alan İlişkileri Üzerine yapmış oldukları araştırmada; 
eğitim ve gelir seviyesi yüksek, çalışan kesimin çoğunlukta olduğu yerleşim 
birimlerinden Atakent Semtinde, kişi başına düşen açık-yeşil alan miktarını 
26.6m2 olarak saptamışlardır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca belirlenen açık-
yeşil alan standardı ise; kişi başına 10 m2’dir. 

 
1980’li yıllarla birlikte, fiziksel düzlemde İzmir kentini çepeçevre kuşatan 

düşük nitelikli gecekondu bölgelerinin genişleyerek kentin yamaçlarına 
tırmanması ile görünür hale gelen farklı yaşamlar, gelir grupları arasındaki 
uçurumun en çarpıcı göstergeleridir (Zengin Ünverdi, 2005). Bu bölgelerde, 
Karşıyaka İlçesi Yamanlar Semtinde olduğu gibi, kişi başına düşen açık-yeşil alan 
miktarı 0.6 m2 olarak tespit edilmiştir (Yiğiter ve Erdem, 2003). 

 
İzmir İl’inde açık-yeşil alan kullanımı, kent insanının sosyo-ekonomik 

yapısına göre şekillenmektedir. Şöyleki İzmir’e göç eden kitlelerin yeşil alan 
algısı ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda, kentte mevcut olan açık-yeşil 
alanlara yeni işlevler yüklenmiştir. Bunun en çarpıcı örnekleri; Meles Deltası’nda 
ki kıyı bandında (Şekil 2.5) ve Buca İlçe merkezinde yer alan semt parkında 
yaşanmaktadır.  

 
Söz konusu alanlar düşük gelirli, kırsal nüfus tarafından bahar ve yaz 

dönemi hafta sonlarında yoğun şekilde piknik amaçlı kullanımlara sahne 
olmaktadır (Şekil 2.6).  

 

 
Şekil 2.5 Meles Deltası’nda ki kıyı bandı 

 
Şekil 2.6 Meles Deltası’nda ki kıyı bandının piknik 
amaçlı kulanımı

 
İzmir Kenti’nde sosyal yaşam ortamları olarak, kent insanının rekreasyonel 

gereksinimlerini karşılamada kamusal dış mekân kapsamında ki semt ve mahalle 
parkları yetersiz kalmaktadır. Kent insanı rekreasyonel gereksinimleri 
doğrultusunda, zamanı ve ekonomik olanakları ölçüsünde, kent yakın çevresinde 
yer alan kırsal rekreasyon alanlarına yönelmektedir. 
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2.4.2 Açık hava rekreasyonunda orman içi rekreasyonun yeri 
 
2.4.2.1 Orman ve rekreasyon 
 
İlkel toplumlardan günümüze kadar geçen süreçte, her dönemi niteleyen ve 

tanımlayan üretim biçimleri, toplumların sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel 
yapılarının temelini oluşturur iken, insanların davranışları ve sosyal yaşamlarını 
da şekillendirmiştir.  

 
İnsanoğlu yeryüzünde var olduğu günden beri, önceleri doğayla uyumlu 

olan yaşam tarzını; artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için teknolojinin de 
ilerlemesiyle birlikte, artık doğaya hükmeden, onun tüm kaynak değerlerini 
kullanan bir anlayışa taşımıştır. İnsanın doğayı kontrolsüzce hükmetmesi ve 
kaynakların yanlış kullanılarak tüketilmesi sonucunda (Altınçekiç vd., 2009), 
doğa ile ilişkisi giderek azalan insanoğlu, çevre sorunlarıyla kuşatılan mekanlarla 
sınırlandırdığı yeni yaşam tarzını oluşturmuştur. Bu bağlamda, çağımızı 
tanımlayan sanayiye dayalı üretim biçimlerinin şekillendirdiği yeni yaşam tarzı, 
insanoğlunun fiziki ve psikolojik yapısında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle 
rekreasyonel gereksinimlerinin artmasında büyük pay sahibidir. 

 
Günümüz ileri sanayi toplumlarında; sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik 

ve siyasi gelişmelere paralel olarak kentleşme eğiliminin ve ulaşım imkânlarının 
artması, rekreasyonel aktivite çeşitliliği ve talebini de önemli oranda 
değiştirmiştir. Kentsel mekanlarda mevcut rekreasyon tesis ve etkinliklerinin 
dışında yeni arayışlar içerisinde bulunan ileri sanayi toplumları, suni kentsel 
mekanlardan uzaklaşarak, doğal alanlara yönelmiştir (Gül vd., 2005).  

 
Ülkemizin de içinde bulunduğu ikinci derecede endüstrileşen gelişmekte 

olan dünyada ise; kentsel ve kırsal mekanlar arasında gidip gelen rekreasyon 
taleplerini etkileyen faktörlerden biri de, kent insanının rekreasyonel 
gereksinimlerini karşılayacak olan kent içi ve yakın çevresinde ki açık-yeşil 
alanların yetersiz olmasıdır (Özkan ve Aslanboğa, 1992). 

 
Doğaya kaçış olarak ta nitelendirilen, doğal eksenli rekreasyon 

etkinliklerinin, ilk önce ileri sanayi toplumlarda ortaya çıkması ve sanayileşmeyle 
uyumlu bir çizgi izlemesi, olağan bir sonucu vurgulamaktadır. Toplumların 
sanayileşmedeki düzeyleri, rekreasyonel kitle hareketlerindeki aktivitelerini 
belirleyen en sağlıklı ölçüt olarak kabul edilmektedir (Pehlivanoğlu, 1979).  

 
Toplumların endüstriyel gelişmişlik düzeyleri paralelinde değişen 

rekreasyonel ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, mevcut nitelikleriyle 
rekreasyonel aktivitelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan; deniz, göl ve 
akarsu kıyıları ile ormanlar gibi doğal alanlar, günümüzde daha yoğun ve daha 
yaygın bir şekilde rekreasyonel amaçlı kullanımlara maruz kalmaktadır. 

 
İçinde bulunduğumuz dönemde, doğal eksenli rekreasyonel etkinlikler 

kapsamında; dinlendirici, çoşku ve heyecan verici, düşündürücü, rahatlatıcı, ilham 
verici, eğlendirici ve serinletici etkileri nedeniyle su ve kıyıları en fazla tercih 
edilen mekânların başında gelmektedir (Özkan vd., 1995), (Şekil 2.7), (Şekil 2.8). 
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Şekil 2.7 Deniz kıyısında yer alan orman içi 
rekreasyon alanı 

 
Şekil 2.8 Göl kıyısındaki ormanlık 
sahanınrekreasyonel amaçlı kullanımı   

 
Aslanboğa ve Özkan (1988), yapılan araştırmalar su kıyılarından sonra 

rekreatif amaçlarla en çok aranan alanların ormanlar olduğunu ortaya koymuştur. 
Ormanlar havasının temizliği, gürültüsüz olmaları, olumlu iklim özellikleri ve 
psikolojik etkileriyle rekreasyonel kullanım değerleri yüksek alanlardır (Özkan, 
2002).  

 
Bu anlayışla, ormanlardaki rekreasyonel kaynak değerlerinin farkına 

varılarak, geleneksel yaklaşımda ağaçlık alan olarak algılanıp, odun hammaddesi 
üretilen kaynak gibi değerlendirilen ormanlar, artık günümüzde çok yönlü 
yararlanılabilecek doğal bir kaynak olarak kabul edilmektedir (Pak vd., 2009). 

 
20. Yüzyıl’ın ikinci yarasından sonra, ormanlardan çok yönlü yararlanma, 

orman kaynaklarının planlanması hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Orman 
anlayışında, orman kaynaklarına talepte, ortaya çıkan amaçlarda, bunlara dayalı 
olarak düzenlenen planlar ve planlama tekniğinde, kısa sürede önemli 
değişiklikler olmuştur. Odun hammaddesi ağırlıklı ürün elde edilen kaynak olarak 
görülen ve bundan sürekli yararlanmak üzere düzenlenen amenajman planları, 
giderek yerini ürün elde edilmesinin arka sıralara düştüğü, ormanın diğer hizmet 
ve fonksiyonlarından yararlanmanın ana amaç olduğu planlara bırakmıştır (Eler, 
2005). 

 
Artık orman kaynaklarının karbon depolama işlevi, iklim değişikliği 

üzerindeki olumlu etkileri, biyolojik çeşitliliği sürdürme vb. gibi hizmetleri ön 
planda yer almaya başlamıştır. Dolayısıyla, orman kaynaklarının ekonomik 
işlevlerinin yanı sıra; ekolojik, çevresel, sosyal, kültürel ve manevi işlevleri, 
dünya orman kaynakları yönetimi sürecinin ayrılmaz bileşenleri olarak kabul 
edilmektedir.  

 
İşte bu yaklaşımın vurgulandığı yönetim ve işletmecilik tarzı olan 

sürdürülebilir orman yönetimi, Haziran 1993’te Helsinki’de toplanan Avrupa’da 
Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı’nda politik bir kavram olarak 
tanımlanarak (Durusoy vd., 2005), hayata geçirilmiştir. Bu anlayış 
doğrultusundaki orman politikası, rekreasyon ve korumaya yönelik faaliyetleri 
finansal açıdan destekleyici konular olarak kabul etmektedir  (Lacaze, 2000) 
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2.4.2.2 Orman içi rekreasyon ve Türkiye’de ki tarihi gelişimi 
 
Doğal çevreyi anlamak, hoşlanmak ve bu çevreyi kullanmak orman içi 

rekreasyon aktivitelerinin özünü oluşturmaktadır. Orman içi rekreasyonun ortaya 
çıkmasında, doğal peyzaj karakteristiklerinden kaynaklanan çekim gücünün 
önemli bir rolü vardır (Durukan vd., 2006).  

 
Öncelikle doğaya yönelik bir yaşam kesiti olan orman içi rekreasyon, birçok 

rekreasyonel etkinliği bünyesinde toplamıştır. Orman alanlarında rekreasyonel 
yaşamı şekillendiren çeşitli öğeler bulunur. Bu öğelerin içinde en önemlileri; 
iklim, su yüzeyleri ve bitki örtüsüdür. İklim doğal koşulları sunması bakımından 
önem taşır. Su yüzeyleri içerdikleri dinlendirici özelliklerinin yanı sıra değişik 
rekreasyonel kullanım olanakları sağlar. Bitki örtüsü ise, bunları yapısında 
birleştiren ve dengeleyen bir öğe olarak işlev görür (Pehlivanoğlu, 1979). 

 
Çeşitli rekreasyonel kullanımlar için doğal kaynak değerlerinin önemli bir 

kısmını bir arada sunabilen ormanlık alanlar, insanların rekreasyonel 
gereksinimlerini büyük ölçüde karşılayan mekânlardır. Bu bağlamda, sahip 
olduğu doğal, kültürel ve görsel değerler nedeniyle ormanlık alanlar, eski 
dönemlerden beri en çok tercih edilen açık hava rekreasyon mekânlarının başında 
gelmektedir (Akten, 2003). 

 
Asalanboğa ve Gül (1999), orman rekreasyon alanını; bir orman bütünlüğü 

ya da bir orman parçası üzerinde, açık havada dinlenmeye ilişkin çeşitli insan 
etkinlikleri, olarak tanımlamışlardır (Akten, 2003). 

 
Bu etkinlikler genelde piknik, atlı-yaya yürüyüşler, kılavuzlu turlar, çeşitli 

spor etkinlikleri, manzara seyri vb. olabileceği gibi hiçbir bedensel etkinlikte 
bulunmaksızın bir süre orman havasını teneffüs etme, orman ekosistemine özgü 
ortam içinde zihinsel ve bedensel dinlenme şeklinde de olabilmektedir (Akten, 
2003). 

 
Bilinen en eski rekreasyon aktivitelerinden biri olan piknik aktivitesinin, 

geleneksel Türk kültüründe ayrıcalıklı bir yeri vardır. Eski dönemlerdeki Türk 
toplumunun rekreasyonel yaşamında önemli yer tutan Hıdırellez etkinlikleri 
memleketin her yerinde bayram havasında kutlanmıştır. Baharın habercisi olarak 
algılanan Hıdırellez’de çiçeklerin açıp, bülbüllerin geldiğine inanılmış ve kırlara 
çıkılarak mevsimin ilk piknikleri yapılmıştır (Lewis, 1973). 

 
Kentlerin gelişmeye başladığı Osmanlı Döneminde ise piknik aktivitesi, 

Türk toplumunun rekreasyonel yaşamında daha yaygın ve daha yoğun şekilde yer 
almıştır. Bu dönemde, piknik alanları edebi sohbetlerin yapıldığı, müzik 
ziyafetlerinin verildiği alanlar olarak da hizmet vermiştir (Özkan, 2002).  

 
1950’li yıllardan itibaren tüm dünya ülkeleri ile birlikte ülkemizde de 

sanayileşmeye paralel olarak endüstri kollarındaki gelişmelerin belirli bölgelerde 
yoğunlaşması, kitlesel göçlerle kontrolsüz büyüyen İstanbul, Ankara, İzmir vb. 
sanayi kentlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece özellikle sanayiye 
dayalı gelişen metropollerde yaşayan kent insanının rekreasyonel beklentileri ve 
talepleri de büyük ölçüde değişime uğramıştır. Farklı yerleri görme, tanıma ve 
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bunlardan faydalanma isteği artan kent insanı, yıllık izinlerinde, tatil amaçlı, 
ekonomik gücü ve zamanı ölçüsünde özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında yer 
alan rekreasyonel turizm tesislerine yönelmişlerdir. Hafta sonlarında ise açık hava 
rekreasyonel etkinlikleri çerçevesinde kent yakın çevresinde yer alan doğal 
mekânları, öncelikle orman alanlarını tercih etmişlerdir. 
 

Kent insanın rekreasyonel beklenti ve talepleri doğrultusunda, 6831 Sayılı 
Orman Kanunu hükümleri kapsamında, 1956 yılında, İstanbul İl’inde Belgrad 
Ormanı Mesire Yeri tesis edilmiştir (Küçük vd., 2004). 

 
Belçika’da bir turizm araştırma merkezinde yapılan araştırmalar önemli bir 

noktayı ortaya koymuştur. Buna göre: rekreasyonel istek ve ihtiyaçlar sürekli bir 
değişim ve artış içindedir. Sunulan her hizmet yeni bir ihtiyacı doğurur. 
Karşılanan her istek tırmanılan bir merdiven gibi, önce beklenti, özlem veya lüks 
iken kısa zamanda standart bir konfor düzeyi oluşturmaktadır (Durukan vd., 
2006). 

 
Çağımızda açık hava rekreasyon etkinliklerinin; bireyin iş verimini arttıran, 

ruhsal ve fiziksel yapısını olumlu yönde etkileyen bir faktör olması nedeniyle, 
doğal mekanların ve ormanların insan yaşamı için taşıdığı önem her geçen gün 
biraz daha artmıştır (Süne,1986). 

 
Ülke ekonomisindeki gelişmeler, ulaşım kolaylıklarının topluma 

kazandırdığı hareketlilik, insanın yapısında var olan tabiata dönük yaşama isteği, 
günübirlik orman içi rekreasyonel kullanımların artmasına yol açmış ve aynı 
zamanda orman alanlarında, konaklama imkânı sağlayan kamping kullanımları 
gibi yeni taleplerinde ortaya çıkmasına neden olmuştur (Süne,1986). 

 
Kamp, doğada rekreatif veya sportif etkinliklerde bulunmak, kısa süreliğine 

konaklamak, dinlenmek gibi farklı amaçlar doğrultusunda çadır, baraka, karavan 
vb. gibi konaklama araçları içinde yaşanılan yer anlamına gelmektedir (Topay ve 
Koçan, 2009). 

 
Kırsal alanlarda gerçekleştirilen rekreasyonel kamping etkinliği; her tatilde 

başka bir çevrenin güzellik ve imkânlarını değerlendirme fırsatı sunmasıyla 
birlikte bunun diğer etkinliklere göre daha ekonomik olması ve konaklamanın 
doğal, kültürel değerleri zengin ortamlarda gerçekleştirilebilmesi gibi çeşitli 
olanaklar sunmaktadır. Bütün bu faktörler nedeniyle rekreasyonel kamping 
etkinlikleri, ülkemizde ikinci bir tatil evine sahip olma, kiralama veya turizm 
tesislerinde konaklama alışkanlığına ciddi bir alternatif oluşturmaktadır (Topay ve 
Koçan, 2009). 

 
Ormanlarımızda düzensiz piknik ve kamping kullanımına mani olmak, 

toplumun rekreasyonel ihtiyaçları doğrultusunda oluşan taleplerini koruma– 
kullanma dengesi kapsamında karşılayabilmek için, rekreasyonel ve estetik 
kaynak değerlerine sahip orman alanlarında, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 
tarafından, orman içi dinlenme yerleri tesis edilmiştir (Süne, 1986). Ülkemizde en 
iyi korumanın dengeli bir kullanımla sağlanabileceği ilkesinden hareketle, orman 
işlevleri tahsis kriterleri yasal düzenlemeler ile belirlenmiştir. 
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2.4.2.3  Türkiye’de ormanlardaki koruma öncelikli rekreasyonel  
kullanımlara dair yasal mevzuat 

 
Orman rejimine tabii alanlardaki koruma ve rekreasyonel kullanımlara 

dayanak oluşturan çalışmalar, 08.09.1956 yılında yürürlüğe giren 6831 Sayılı 
Orman Kanunu ile başlamıştır (Anonim, 1987).  

 
6831 Sayılı Yasa’nın (23.09.1983 tarih ve 2896 Sayılı Yasa ile değişik) 

25’inci maddesinde; “Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla 
lüzum göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin 
istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, 
toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere 
imkan vermek maksadıyla, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları,  tabiatı 
koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve 
gerektiğinde işletir veya işlettirir.” hükmü yer almaktadır (Kızılay, 1983).  

 
Böylece ülkemizde Orman Kanunu’nun 25’inci maddesiyle; milli park, 

tabiat parkı, tabiat anıtı,  tabiatı koruma alanı ve orman mesire yeri terimleri yasal 
statü kazanmıştır.  

 
Bununla birlikte söz konusu yasa hükümlerine dayanılarak, 1958 Yılında 

Yüksek İcra Vekilleri Heyeti’nin Kararı ile Yozgat Çamlığı’nın Milli Park olarak 
tescili yapılmış ve Türkiye’nin ilk milli parkı olarak ilan edilmiştir (Yücel, 1994), 
(Şekil 2.9). 

 

 
 

Şekil 2.9 Yozgat Çamlığı Milli Parkı (Anonim,1999) 
 
Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının yasal tanımı 

ise, ilk kez 11.08.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 
ile yapılmıştır (Anonim, 1987).  
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Milli parkın, 2873 Sayılı Yasa’nın 2’inci maddesi a fıkrasına göre tanımı; 
“Milli Park; bilimsel ve estetik bakımdan, milli ve milletlerarası ender bulunan 
tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip 
tabiat parçaları” şeklinde yapılmıştır (Kızılay, 1983).  

 
2009 yılında kuruluşu yapılan, Erzurum İl’indeki Nene Hatun Tarihi Milli 

Parkı ülkemizin 41’ inci milli parkı olarak tescil edilmiştir (Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü, 2010). 

 
Tabiat parkı, Milli Parklar Kanunu’nun 2’inci maddesi b fıkrasında şu 

şekilde tanımlanmıştır. “Tabiat parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine 
sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat 
parçalarını” ifade etmektedir (Kızılay, 1983).  

 
Kırşehir İl’inde, 2010 Yıl’ında kuruluşu yapılan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, 

Türkiye’nin 40’ıncı tabiat parkı olarak ilan edilmiştir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 
2010). 2008 Yıl’ında kuruluşları yapılan, Meryemana ve Örnekköy Tabiat 
Parkları İzmir İl’inde bulunmaktadır. Meryemana Tabiat Parkı Selçuk İlçesi 
sınırları içerisinde, 363 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Örnekköy Tabiat Parkı 
ise 199 hektarlık saha ile Karşıyaka İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır (Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2010).  

 
2873 Sayılı Yasa hükümlerine göre; milli parklar ve tabiat parklarında 

mevcut kaynak değerlerinin korunması öncelikli olup, aynı zamanda toplumun 
rekreasyonel gereksinimlerini karşılayacak şekilde kullanılması öngörülmüştür. 
Milli Parklar Yönetmeliği’nde tanımlanan orman içi dinlenme yerleri ise sadece 
rekreasyonel kullanımlara tahsis edilmiş orman arazileridir (Gül vd., 2004). 

 
2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve 6831 Sayılı Orman Kanunu’na 

dayanılarak 12.12.1986 tarihinde çıkartılan Milli Parklar Yönetmeliği’nin 4’üncü 
maddesi “ı” fıkrasında;  “orman içi dinlenme yeri; rekreasyonel ve estetik kaynak 
değerine sahip, halkın piknik ve kamp kullanımına açık, ormanlık alan” (T.C. 
Resmi Gazete, 1986), şeklinde tanımlanmıştır. 

 
Orman içi dinlenme yeri ayrılma kriterleri Milli Parklar Yönetmeliği’nin 

8’inci maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir 
“Orman içi dinlenme yeri olarak ayrılacak yerlerde;  

• Mahalli seviyede açık hava rekreasyonu yönünden değişik ve zengin 
özelliklere sahip olmak,  

• Altyapı imkânlarına sahip olmak, 
• Kaynak bütünlüğünü sağlayacak büyüklükte olmak, 
• Orman rejimine bağlı olmak” (T.C. Resmi Gazete, 1986), koşulu 

getirilmiştir.  
 

Milli Parklar Yönetmeliği’nin 6.,7.,8. ve 9. Madde metinleri Ek-2’de 
verilmiştir. 
 

Orman içi dinlenme yeri seçiminde, ormancılıkla ilgili yasal koşulların 
yanında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerce önceden alınarak 
kesinleşmiş kararlar da belirleyicidir (Sakarya, 2000). 
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2.4.2.4 Orman içi dinlenme yeri tipleri ve planlaması  
 
Orman içi dinlenme yeri düzenleme çalışmaları “Mesire Yerleri Teknik 

İzahnamesi” kapsamında yapılmaktadır. Mesire Yeri Teknik İzahnamesi’nde 
Orman içi dinlenmenin yeri tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.  

 
Orman içi dinlenme yeri; rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip 

alanlarda günübirlik ve/veya geceleme ihtiyaçlarını karşılayan ve arazi kullanım 
özelliklerine göre gerekli yapı, tesis ve donatılarla kullanıma açılan veya açılmak 
üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce ayrılan orman ve 
orman rejimine tabi sahalar ile Orman Genel Müdürlüğü’nün özel mülkiyetinde 
olup, işletilmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne verilmiş 
sahalardır (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2008). 

 
Yukarıda yapılan tanımlama çerçevesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü’nün tasarrufunda bulunan orman içi dinlenme yerleri, 
sundukları günübirlik veya konaklama hizmeti kriterlerine göre; A, B, C tipi 
olarak üç kategoride tefrik ve tesis edilmekteydi. 13.05.1997 ve PB.3.OLR.01/18 
Sayılı Orman Bakanlığı Olur’u ile C Tipi Orman İçi Dinlenme Yerleri, “Orman 
İçi Tatbikat Alanı” olarak Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Söz konusu 
Orman Bakanlığı Olur’u, ekler bölümünde Ek-3’te verilmiştir. 30.09.2006 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Mesire Yerleri 
Yönetmeliği’nde; C Tipi orman İçi Dinlenme Yerlerinin tesisi, tescili, işletmesi 
veya işlettirilmesi işlemlerinin Orman Genel Müdürlüğü’nce yapılması hükme 
bağlanmıştır (T.C. Resmi Gazete, 2006). Böylece A ve B tipi Orman İçi Dinlenme 
Yerleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, C tipi Orman İçi 
Dinlenme Yerleri ise, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmeye 
başlamıştır. 

 
A Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri: Yüksek ziyaretçi potansiyeline sahip, 

çadır, karavan, motor-karavan ve bungalow gibi tesislerle sadece geceleme 
ve/veya gecelemenin yanında günübirlik kullanım imkânı da sağlayan sahalardır 
(Dindaroğlu ve Erturhan, 2009). 

 
B Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri: Yerleşim merkezlerinin yakın çevresinde, 

rekreasyonel kaynak değerlerine ve ziyaretçi potansiyeline sahip, sadece 
günübirlik kullanım imkânı sağlayan sahalardır  (Dindaroğlu ve Erturhan, 2009). 

 
Ülkemizde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 

işletilen veya işlettirilen tescilli 106 adet A Tipi, 202 adet B Tipi Orman İçi 
Dinlenme Yeri mevcuttur (Dindaroğlu ve Erturhan, 2009). 

 
İzmir İl’inin çeşitli ilçelerinde yer alan 7 adet A Tipi, 10 adet B Tipi Orman 

İçi Dinlenme Yeri bulunmaktadır. İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından işletilen veya 
işlettirilen, A ve B Tipi Orman İçi Dinlenme Yerlerinin özellikleri, Şube 
Müdürlüğü kayıtlarından faydalanılarak (Anonim, 2009a), Ek-4’te yer alan 
cetvelde verilmiştir. 
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İl genelinde, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nce tesis ve tescil edilen C Tipi 
Orman İçi Dinlenme Yerlerinin özellikleri (Anonim, 2009b), ekler bölümünde 5 
numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilecek A 

ve B Tipi Orman İçi Dinlenme Yerlerinin planlanması, Mesire Yerleri Teknik 
İzahnamesi’nde yer alan Gelişme Planı Yapım Esasları çerçevesinde 
yapılmaktadır.  

 
Gelişime Planı Yapım Esaslarına göre; planlamayı yönlendiren ve kullanım 

kararlarını belirleyen çalışmalar, yer seçimi aşamasından başlayarak, uygulama 
aşamasının sonuna kadarki süreçte yapılan, büro ve arazi çalışmalarından 
oluşmaktadır. 

 
a-Büro çalışmaları; arazi çalışmasına başlamadan önce, planlamaya konu 

orman rejimine tabii saha hakkında fikir sahibi olabilmek amacıyla bir takım 
bilgilerin analiz edildiği çalışmaları kapsamaktadır.  

 
Bu bağlamda, planlama sahası sınırları içinde ve yakın çevresinde kamu 

kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin, çeşitli planlar veya yasal yollarla 
planlama sahasının tamamını veya bir kısmını etkileyebilecek ve önceden alınarak 
kesinleşmiş kararların olup olmadığı incelenir. Bunlar; 1/25.000 ölçekli Çevre 
Düzeni, 1/5.000 veya 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları, 1/25.000 
veya daha büyük ölçekli Turizm Planları, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları ve 
planları, Doğal veya Arkeolojik Sit Kararları ve sınırları vb. gibi planlar ve 
kararlardır. 

 
Planlama sahasına en yakın meteoroloji istasyonun; rüzgâr, sıcaklık, nispi 

nem, yağış, aylık-yıllık güneşli gün sayıları ve süreleri gibi meteorolojik veriler 
yorumlanır. 

 
1/25.000 ölçekli orman amenajman haritası ve orman kadastro paftaları 

temin edilerek, planlama sahası ve çevresinin orman tahsisleri ile mülkiyet 
durumu belirlenir. 

 
1/1.000 ölçekli veya 1/500 ölçekli hali hazır planlar üzerinde sahanın eğim 

analizleri yapılarak, eğim analizi paftaları oluşturulur. %0-%20 eğimler arasındaki 
alanlar rekreasyonel etkinliklere elverişli sahalar olarak belirlenir. %20’den daha 
büyük eğimlere sahip sahalar ise ekonomik olarak rekreasyonel kullanımlara 
uygun olmayan alanlar olarak ayrılır. 

 
b-Arazi çalışması; orman içi dinlenme yerleri planlamasında, sahaların 

rekreasyonel kapasitelerinin tespiti amacıyla, alan içi ve alan dışı faktörlerin 
nitelikleri ve niceliklerini belirleyen çalışmaları kapsamaktadır. 

 
Alan İçi Faktörler; 
 
• Sahanın tabii bitki örtüsü, 
• Yaban hayatı, 
• Jeolojik yapısı, 
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• Jeomorfolojik özellikleri, 
• Hidrolojik özellikleri, 
• Toprak türü, derinliği, geçirgenliği, kimyasal özellikleri, 
• Estetik kaynakları, 
• Tarihi, arkeolojik, etnoğrafik ve mitolojik özellikleri, 
• İnsan yapısı elemanlar; yollar, patikalar, su ishale hatları, vb. 
• Rekreasyonel aktiviteyi arttırabilecek diğer faktörler, (bot, kano, rüzgâr 

sörfü, sportif balık avcılığı, vb. aktivitelere uygun sahalar), 
• Koku ve gürültü kaynaklarının özellikleri etüt edilmektedir. 
 
Alan Dışı Faktörler; 
 
• Alanının yerleşim merkezlerine uzaklığı, 
• Yerleşim merkezleri ile saha arasındaki ulaşım imkânları, 
• Bölgedeki ana ulaşım merkezleri, 
• Yakın çevredeki arazi kullanımı, 
• Bölgenin turizm potansiyeli ve ana çekim merkezleri ile turizm etkinliğini 

arttıran ve arttırabilecek kaynaklar, 
• Yakın çevredeki bina ve yapılarda kullanılan mahalli malzeme ve 

geleneksel mimari yapı tarzı, 
• Yakın çevredeki yerleşim merkezlerinde yaşayan halkın sosyo-ekonomik 

yapısı, 
• Yakın çevrenin çevre kirliliği durumu analiz edilmektedir. 
 

Arazi ve büro çalışmaları sırasında elde edilen tüm bilgilerin çözümlenmesi 
ve haritalara işlenmesiyle analiz paftaları oluşturulmaktadır. Analiz paftalarının 
üst üste çakıştırılması ile planlama alanında; korunacak, kullanılacak, restore 
edilecek ve kullanılmayacak alanlar tespit edilebilmektedir (Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2008). 

 
Sakarya’ya (2000) göre; orman içi dinlenme yeri planlarında, kullanma, 

koruma ve tampon bölge olmak üzere genellikle üç ana bölge (zon) 
kullanılmaktadır. 

 
Kullanma bölgesi; rekreasyonel etkinliklere ve kullanımlara açık sahaları 

kapsayan bu bölge, ziyaretçilerin günübirlik ve konaklama gereksinimlerini 
karşılayacak yapı ve tesisler ile bu alanların idaresi, bakım ve onarımında 
kullanılacak tesislerin yer aldığı veya alacağı sahalardan oluşmaktadır. 

 
Koruma bölgesi; her türlü kullanıma kapalı olan bu bölge veya bölgeler 

rekreasyon alanı içerisindeki kaynakların veya tek tek objelerin salt koruma 
gayesiyle ayrıldığı arazi parçalarını kapsamaktadır. 

 
Tampon bölge; koruma bölgesinden kullanma bölgesine veya rekreasyonel 

kullanımların dışındaki faaliyet ve etkinliklere geçiş bölgesidir.    
 
Orman içi dinlenme yerlerinin tamamında, bu bölgelerin hepsinin bir arada 

bulunma şartı yoktur. Arazi özellikleri ve planlama amaçlarına göre bölge seçimi 
yapılır (Sakarya, 2000). 
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2.4.2.5 Orman içi dinlenme yeri ve rekreasyonel taşıma kapasitesi 
 
Günümüzde pek çok orman içi dinlenme yerinin doğal ve kültürel kaynak 

değerleri bozulma, azalma ve yok olma aşamalarından oluşan bir sürecin etkisinde 
bulunmaktadır. Bu sürecin temel nedenleri; sosyo-ekonomik planlara entegre 
edilmeden, günün ihtiyaçlarına göre hazırlanan bölgesel ve yerel ölçekteki fiziki 
planların etkinliğini kısa sürede kaybederek, alan kullanımında plan dışı 
gelişmelerin yaşanmasının yanı sıra, orman içi dinlenme yerlerindeki rekreasyonel 
amaçlı kullanımların büyük ölçüde artmasıyla, bu alanlardaki doğal ve kültürel 
kaynak değerlerinin insan etkileşiminden doğan baskılara maruz kalmasıdır. 

 
Orman içi dinlenme yerlerinin doğal ve kültürel karakteristiklerinin zarar 

görmeden korunabilmesi ve sürdürülebilir kullanımları ancak, bütüncül bir 
yaklaşımla, ülkenin sosyo-ekonomik hedefleriyle uyumlu alan kullanım 
kararlarını içeren bölgesel ve yerel boyuttaki fiziki planların hayata geçirilmesiyle 
sağlanabilir. Bununla beraber orman içi rekreasyon alanı ölçeğinde de arazinin 
kaynak değerlerini referans alan doğru bir planlama ve yönetim modelinin 
oluşturularak, izleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

 
Bu bakış açısıyla, orman içi dinlenme yeri planlamasında, sahanın doğal ve 

kültürel karakteristiklerini referans alan kullanım yoğunluğunun, başka bir deyişle 
rekreasyonel taşıma kapasitesinin belirlenmesi ön koşuldur. Ancak bu sayede, 
orman alanlarındaki ekolojik ilişki ve süreçler korunabilecek, aynı zamanda 
rekreasyonel kullanımların sürekliliği sağlanmış olacaktır. 

 
Taşıma kapasitesinin, kavram olarak ilk kez 1838 Yıl’ında biyolojik 

ortamlar ve özellikle de doğal yaşam ortamları ve mera alanlarının yönetiminde 
kullanıldığı söylenebilir (Watson and Kopachevsky,1996).  

 
Bu kavram ilk kullanıldığından bu güne kadar değişik koşullarda ve çeşitli 

disiplinlerde değişik çevreler tarafından farklı biçimlerde ele alınmış ve değişik 
tanımlar ortaya çıkmıştır. Tanımlar; genelde benzer olmasına rağmen ilgili 
disipline göre farklı anlamlar kazanmış ve ilgi alanı genişlemiştir (Gül ve Akten, 
2005). 

 
Doğal ve fiziki çevrede, turizm faaliyetleri ve rekreasyonel kullanımlardan 

kaynaklanan birtakım olumsuzlukların ortaya çıkamaya başlamasıyla,  1960’ lı 
Yıllarda turizm ve rekreasyon alanlarındaki hızlı büyümenin olası etkilerine bakış 
açısı ile ilgili davranışlar ve tutumlar da önemli ölçüde değişme uğramıştır 
(Ferreira and Harmse, 1999). Böylece taşıma kapasitesi olgusu, kapsamlı şekilde 
rekreasyon alanları için ele alınmaya başlamıştır.  

 
Genel olarak taşıma kapasitesi, bir rekreasyon mekanının doğal ve kültürel 

kaynakları üzerinde kalıcı bozulma olmadan, alandan yararlanabilecek en fazla 
kullanıcı sayısını ifade etmektedir (Sakarya, 2000). 

 
Sayan ve Ortaçeşme (2005) rekreasyonel taşıma kapasitesini; bir rekreasyon 

alanının fiziksel çevresi, biyolojik ve kültürel kaynakları üzerinde kalıcı bozulma 
olmadan ve ziyaretçilerin rekreasyon deneyimi kalitesinin düzeyi düşmeden, alanı 
kullanabilen en fazla sayıdaki insan sayısı olarak tanımlamışlardır. 
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Başlangıçta sadece ekolojik alanda ele alınıp, planlama aracı olarak 
faydalanılan rekreayonel taşıma kapasitesi kavramı, bu konuda yapılan çalışmalar 
sonucunda bir alanın ekolojik taşıma kapasitesi boyutundan, toplumsal ve 
ekonomik taşıma kapasitelerini de içeren bir boyuta taşınmış ve bir yönetim aracı 
olarak da ele alınmaya başlamıştır (Saleem, 1994). 

 
 Ülkemizde korunan doğal alanlarda rekreasyonel taşıma kapasitesi 

standartlarına yönelik bilimsel bir veri bulunmamasına rağmen, orman içi 
dinlenme yerlerindeki gerek kamping ve piknik ünitelerinin yerleşimleri, gerekse 
ortak kullanılan tesis ve donatılar için, alandaki doğal kaynakların özelliklerine 
bağlı olarak değişen yerleşim ve tesis standartları tespit edilmiştir (Özkan, 2002). 

 
Bu standartlara göre; günübirlik olarak kullanılan B Tipi Orman İçi 

Dinlenme Yerleri için, 1 hektar büyüklüğündeki birim piknik alanından ideal 
olarak 250 kişinin yararlanabileceği saptanmıştır. Bir piknik ünitesinin ortalama 5 
kişiye hizmet verdiği kabul edilerek, 1 hektarlık alanda yer alacak piknik ünitesi 
sayısı 50 olarak belirlenmiştir (Sakarya, 2000; Özkan, 2002). 

 
A Tipi Orman İçi Dinlenme Yerlerindeki bir organize kamp birimi için, 

alanın doğal özelliklerine bağlı olarak değişen 150-300 m2’lik kullanım sahası 
tespit edilmiştir (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2008). 

 
Türkiye genelinde ve İzmir İli ölçeğinde toplumun rekreasyonel 

taleplerinden hareketle, Milli Parklar Yönetmeliği kapsamında, Mesire Yerleri 
Teknik İzahnamesi referans alınarak, taşıma kapasiteleri belirlenen sahalar, Çevre 
ve Orman Bakanlığı tarafından orman içi dinlenme yeri olarak tescil edilmiş, 
yukarıda açıklanan standartlar doğrultusunda orman içi rekreasyon alanları 
oluşturulmuştur. 

 
Ancak ülkemizdeki sanayileşme ve sosyo-ekonomik gelişmeler 

doğrultusunda, 1950’li Yıllardan itibaren, kırdan-kente yönelik kitlesel göçlerin 
şekillendirdiği denetlenemeyen hızlı kentleşme sürecinin yanı sıra, 1982 Yılında 
yürürlüğe giren 2634 Sayılı Turizm Teşvik Yasası sonrasında yaşanan değişimler, 
İzmir İl’inin doğal ve kültürel kaynak değerleri ile birlikte il genelinde bulunan 
orman içi dinlenme yerlerini de olumsuz yönde etkilemiştir. 

 
Böylece İzmir İli genelinde yer alan mevcut orman içi dinlenme yerleri; 

gerek yasal boşluklardan kaynaklanan sorunlar, gerekse mevzi imar planlarıyla 
üretilen gündelik çözümler nedeniyle, orman alanları aleyhine genişleyen kentsel 
yerleşim ve turizm alanlarıyla kuşatılarak, orman içi dinlenme yeri olma özelliğini 
kaybetmiş ya da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 

 
Ayrıca son yıllardaki ülkemizin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel yapısında 

meydana gelen değişimler ile birlikte, teknolojik ilerlemelere koşut olarak artan 
araç sayısı ve ulaşım olanaklarındaki gelişmeler paralelinde, günümüzde daha 
geniş halk kitlelerince rekreatif amaçlarla kullanılan orman içi dinlenme 
yerlerinde, yoğun kullanıcı baskısından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.  

 
Bu bağlamda İzmir İli ölçeğinde, bölge insanının rekreasyonel ihtiyaçlarını 

karşılayan sınırlı sayıdaki mevcut orman içi dinlenme yerlerinde, aktif rekreasyon 
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periyodunda birkaç aktivitenin çakışmasıyla rekreasyonel taşıma kapasitesinin 
üzerindeki kullanımlar söz konusudur. Şekil 2.10 ve Şekil 2.11’de de görüleceği 
üzere, orman içi rekreasyon alanlarında yaşanan ziyaretçi yoğunluğu hem, 
rekreasyonel amaçlarla sahayı kullanan kitlelerin rekreasyon deneyim kalitesini 
olumsuz yönde etkilemekte, hem de alanın doğal ve kültürel kaynak değerlerinde 
geri dönüşü olmayan tahribat ve bozulmalara yol açmaktadır.  

 

 
Şekil 2.10 Ekmeksiz Plajı Orman İçi Dinlenme 
Yeri’nde hafta sonu yaşanan yoğun kullanım

 
Şekil 2.11 Gümüldür Orman İçi Dinlenme 
Yeri’nde ki yoğun kullanım 

 
Demir (2002), rekreasyonel kullanımların, orman alanlarındaki olumsuz 

çevresel etkisini saptamak için, Türkiye’de bulunan 32 milli parkın; hava, su, 
flora, fauna ve kıyı/sahil kalitesini dikkate alarak yaptığı çalışmada, en az olumsuz 
çevresel etkinin hava kalitesinde, en fazla ise kıyı/sahiller üzerinde oluğunu tespit 
etmiştir. 
 

Orman alanlarındaki rekreasyonel kullanımların ekolojik etkilerinin iyi 
bilinmesi, orman ekosistemindeki rekreasyon etkinliklerinden kaynaklanan 
olumsuz çevresel etkinin minimize edilmesini sağlar. Bu kapsamda, orman içi 
dinlenme yerlerindeki doğal ve kültürel kaynak değerlerinin irdelenmesinin yanı 
sıra, kullanıcı kompozisyonu ve alanda mevcut veya olası aktivite çeşitlerinin 
kullanım düzeylerinin de iyi analiz edilmesi gerekmektedir (Yılmaz vd., 2006).  

 
Bunu için orman içi rekreasyon alanlarında, çeşitli kullanımlara yönelik 

detaylı ziyaretçi datalarının oluşturulup, ekolojik etkileşim düzeylerinin 
belirlenmesi, orman içi dinlenme yeri planlama ve tasarım çalışmaları 
bağlamında, ekolojik mekan sistemini bozmayacak şekilde kullanım kararlarının 
alınmasına ve doğru yönetim stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. 
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2.5 Rekreasyonel Açıdan Peyzaj Değerlendirmeye Yönelik Önceki 
Çalışmalar  

 
Değişik nitelikteki kullanım alanlarının, rekreasyona uygunlukları ya da 

rekreasyonel amaçla çeşitli peyzaj değerlendirmelerini kapsayan metedolojik 
çalışmalar (Pehlivanoğlu, 1987), 20’inci Yüzyıl’ın son yarısında ortaya çıkmış ve 
özellikle Avrupa ülkelerinde hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu çalışmalarda bir 
alanın rekreasyonel yönden değerinin saptanmasında; alanın doğal peyzaj 
özellikleri, nüfus ve nüfus yoğunluğu, ulaşım süreç ve strüktürü, tarım, 
ormancılık, konutsal ve endüstriyel yerleşim durumları, çevre sorunları, kültürel 
değerler, kentsel merkezlere uzaklık gibi ölçütler kullanılmaktadır. Bu ölçütler 
arasındaki çeşitli ilişkiler göz önünde bulundurularak pek çok ayrıntıyı içeren 
oldukça fazla sayıda değerlendirme formülleri ile değerlendirme ve planlama 
yöntemleri geliştirilmiştir (Özkan, 2002). 

 
Türkiye ölçütünde çeşitli kurumlarca yürütülen, rekreasyonel kullanımlara 

yönelik pek çok analiz ve değerlendirmeler olmasına karşın, kurumlar arası 
eşgüdüm ve koordinasyon yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu 
değerlendirmeler yeterince fiziki planlara yansıtılamamaktadır. 

 
Ülkemizde rekreasyonel yönden peyzaj değerlendirmeye yönelik yapılan 

çalışmalar ve geliştirilen ya da faydalanılan yöntemlerden bazıları aşağıda 
özetlenmiştir. 

 
Köseoğlu’na (1982a)  göre; gerek yerel gerekse bölge veya ülke ölçeğinde 

her planlama alanının, toplumun çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere bir 
potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyelin en uygun şekilde değerlendirilebilmesi 
ancak, planlama sürecinde optimum arazi kullanım kararlarının alınması ile 
sağlanır.  

 
Bu noktadan hareketle, toplumun çeşitli talepleri ve planlama alanındaki 

mevcut çözüm olanakları doğrultusunda kullanım değer analizi yöntemi; amaç ve 
seçeneklerin saptanmasını, hedef ve amaca uygun arazi kullanım kararlarının 
alınmasını sağlayan yardımcı bir yöntemdir (Köseoğlu, 1882a). 

 
Kullanım değer analizi yöntemiyle karar alma süreci ana hatlarıyla iki 

aşamadan oluşmaktadır. 
 
Öncelikle istek veya talepler ile çözüm olanaklarının, bunlara ilişkin 

varsayım ve koşullarla birlikte ele alınarak belirgin bir şekilde açıklanması 
gerekmektedir.  

 
Kullanım değer analizi yöntemiyle karar alma sürecinin ilk aşamasında, 

varsayım ve koşullara göre; istek ve taleplerden amacın, çözüm olanaklarından 
seçeneklerin saptanması gerekir. Bu aşamada, varsayım ve koşullara göre 
gerçekleşmesi mümkün olmayan istek ve talepler amacı oluşturmayacağı için 
ayıklanır. Seçenek özelliği taşıyan çözüm olanaklarında ise; belirli ve yeterli 
varsayımı içermesi, tanımlanabilmesi, eksiksiz ve amaca yönelik olması koşulu 
aranır. Dolayısıyla her çözüm olanağı seçenek olmayacağı için, çözüm olanakları 
arasından seçenekler belirlenir (Köseoğlu, 1982a).  
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Birinci aşamanın sonunda, seçenekler amaca uygun ölçütlere göre 
tanımlanır. Değerlendirmenin anlaşılabilir olması için, ölçümler nicelik olarak 
ifade edilir, sadece nitelikleri saptanan ölçütlerde nitelik değerleri sayısal olarak 
işlevsel değerlere dönüştürülür (Köseoğlu, 1982a). 

 
İkinci aşamada; tanımlanan seçeneklerin çeşitli yöntemler aracılığıyla 

değerlendirilmesi yapılır. Değerlendirmede kullanılan yöntemlerin temeli; 
seçenekler, ölçütler ve ölçütlere göre belirlenen seçeneklerin ölçüm değerlerine 
dayanır. Kullanım değer analizinde değerlendirme sonuçlarının başarısı, 
uygulanacak yöntemin seçimine bağlıdır. Çeşitli seçeneklerin birbiriyle 
karşılaştırılması ve tartışılmasıyla en uygun seçeneğin belirlenmesi, kullanım 
değer analizinin son çalışma aşamasını oluşturmaktadır (Köseoğlu, 1982a). 

 
Bazı araştırmacılar SWOT analizi yönteminden faydalanarak bir yöre ya da 

bölgenin rekreasyonel kullanımlara ne ölçüde uygun olduğunun saptanması ile 
gelecekteki rekreasyon potansiyelini belirlemeyi hedeflemişlerdir. 

 
“Strengths”, “Weaknesses”, “ Opportunities” ve “Threats” sözcüklerinin baş 

harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan “SWOT” sözcüğüyle tanımlanan 
yöntem, her hangi bir durum karşısında “Güçlü yanlar”, “Zayıf yanlar”,  
“Fırsatlar” ve “Tehditler”‘in belirlenmesini sağlayan bir analiz yöntemidir. İç ve 
dış etkenler dikkate alınarak yapılan bu analizle; var olan güçlü yönler ve 
fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en 
aza indirecek plan ve stratejiler geliştirilir. Analizde yer alan güçlü ve zayıf yönler 
içsel, fırsatlar ve tehditler ise dışsal etkenlerden oluşmaktadır (Tırıl, 2005). 

 
Soykan (2006), kırsal turizm faaliyeti çerçevesinde İzmir İli’nin rekreasyon 

potansiyelini saptamayı ve önemli handikapların üstesinden gelmeyi hedefleyen 
çalışmasında, SWOT analizi yönteminden yararlanmıştır. Çalışma iki aşamada 
gerçekleştirilmiştir. 

 
Çalışmanın ilk aşamasında; İzmir İli’nin doğal-kültürel değerlerinden yola 

çıkılarak arz analizi, hizmet sektörünün özellikleri kapsamında talep analizi, 
mevcut veya potansiyel pazar ülkelerin nitelikleri çerçevesinde yapılan pazar 
analizi ile İzmir İl’ inin rekabet gücünü saptamaya dayalı doğal karakteristikleri, 
sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı analiz edilmiştir (Soykan 2006). 

 
Çalışmanın ikinci aşamasında ise, SWOT analizi yönteminde yer alan iç ve 

dış etkenler kapsamında İzmir İli ölçeğinde analiz edilen unsurlar 
değerlendirilerek, zayıf yönler, riskler, güçlü yönler ve fırsatlara dair tespitler 
yapılmıştır (Soykan 2006). 

 
İlk defa Kıemsted (1967), tarafından geliştirilen ve V-Wert (Çeşitlilik Değer 

Analizi) adıyla literatürde yer alan yöntemde; planlamaya konu alanların 
rekreasyonel yönden uygunluğu, alandaki mevcut aktivitelerin strüktür 
özelliklerine göre belirlenmiştir. Arazi rölyef değeri, orman ve su kıyıları, iklim 
ve arazi kullanım şekline ilişkin ölçütler ile belirlenen değerler, oluşturulan 
formülde yerine konularak, her plan kare için rekreasyonel uygunluk değeri 
hesaplanmıştır (Köseoğlu, 1982b). 
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Pehlivanoğlu (1987), V-Wert Yönteminin “ana hipotez” ve “formülasyon 
tekniğinden” yararlanarak, Belgrad Ormanı’nın rekreasyon potansiyelini 
saptamaya yönelik ORUKUD (Ormaniçi Rekreasyona Uygunluk ve 
Kullanılabilirlik Değeri) Yöntemini geliştirmiştir. 

 
ORUKUD Yönteminin temeli “Eğer bir orman parçasını oluşturan doğal ve 

kültürel öğelere ilişkin değişkenlerin sayısı asgari düzeye indirilebilir ve bunlar 
ölçülebilir hale getirilirse, o orman parçasının rekreasyona uygunluğu ve 
kullanılabilirliği, birim alanlara göre sayısal değerlerle ifade edilebilir.” hipotezine 
dayanmaktadır. Yöntemde kullanılan değişkenlere açıklık getiren formül ise; 

 
(I) ORUKUD = ORUD + KUD       
                  

 (Kd + Ad + Ed + Bd + Rd) İd           
(II)   ORUD =───────────────────   
       500       
Kd  = Kıyı değerini                               
Ad  = Alan değerini      
Ed  = Eğim değerini       
Bd  = Bakı değerini 
Rd  = Rölyef değerini      
İd   = İklim değerini 
500= Küçültme sabitesini vermektedir. 
             
          Yd + Fd + Çd             
(III)  KUD = ──────────      

         500 
 

Yd  = Yol değerini 
Fd  = İşlev değerini 
Çd  = Çevre değerini  
500 = Küçültme sabitesini vermektedir. 
 

Pehlivanoğlu (1987), geliştirdiği ORUKUD Yönteminde yer alan II nolu 
formül ile Belgrad Orman’ının doğal rekreasyon potansiyelini, III nolu formüle 
göre kültürel rekreasyon potansiyelini, I nolu formülle de gerçek rekreasyon 
potansiyelini saptamıştır. 

 
Ülkemizde mevcut ya da potansiyel alanların rekreasyonel kullanıma 

yönelik, alanın doğal-kültürel karakteristiklerini ORUKUD Yönteminde olduğu 
gibi,  plan kare sistemiyle ele alan pek çok peyzaj değerlendirme yöntemi ve 
formülü geliştirilmiştir. Bu yöntemler genellikle her bir plan karede tek bir unsur 
varmış gibi hareket etmekte, saha olarak en fazla değere sahip özellik o birim 
kareyi temsil etmektedir. 

 
Yılmaz (2001), tarafından geliştirilen rekreasyonel kullanımlara yönelik 

peyzaj değerlendirme yönteminde; alanın doğal, kültürel ve topografik özellikleri 
plan kare sistemiyle ele alınıp, her parça bir birinden bağımsız olarak 
değerlendirilmekte ve her bir plan kareye giren tüm unsurlar, yüzdelerine göre 
temsil edilmektedir.  
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Yöntemde kullanılan formüllerde yer alan değişkenler ise; 
 

PAf =Alt faktörün potansiyel değeri 
m =Alt faktörün sınıf sayısı  
n = Potansiyel açıdan faktörün sınıf derecesi 
rn = Kriterin plan karede bulunabilirlik değeri 

A = Kriterin özelliğine göre değişen birim değer   

100 = Plan kare sabitesi     
    

PF    = Faktörün potansiyel değeri 
PAf  = Alt faktörün potansiyel değeri 

m = Toplam alt faktörün sınıf sayısını belirtmektedir.
        

Her hangi bir alanın rekreasyonel kullanımına yönelik, sahanın doğal ve 
kültürel karakteristiklerine ait potansiyellerin ayrı ayrı saptanması temeline 
dayanan bu yöntemde; tüm unsurlara ait potansiyel değerler toplamının geometrik 
ortalaması alınarak, her bir birim plan kare için rekreasyona yönelik peyzaj 
potansiyeli belirlenmiştir (Güngör ve Arslan, 2003). 

 
Mevcut ya da olası orman içi dinlenme yerlerinin rekreasyon potansiyelinin 

saptanmasına yönelik Gülez (1990), tarafından geliştirilen yöntem ise;  arazinin 
doğal ve kültürel karakteristikleri ile olumsuz çevre faktörlerinin Ek-6’da yer alan 
formdaki nicel ve nitel ölçütlere göre değerlendirilmesi temeline dayanır. Sahanın 
doğal, kültürel özellikleri ve olumsuz çevre etkilerinin, orman içi rekreasyon 
potansiyeli değerlendirme formundaki ölçütlere göre aldığı puanlar, aşağıdaki 
pratik matematik formülde yerine konularak mevcut ya da olası orman içi 
dinlenme yerinin rekreasyon potansiyeli tespit edilir.  
 

P + I + U + RK+ OSE = % RP 
 
Formüle belirli ağırlıklarla giren sembollerin anlamı ve alabilecekleri en 

yüksek puanların dağılımı Çizelge 2.4’de gösterilmiştir. 
 

Çizelge 2.4  Formülde yer alan sembollerin anlamı ve alabilecekleri maksimum puanların dağılımı 
(Gülez, 1990) 

 
Sembol Anlamı Maksimum Puan (Öğenin ağırlık puanı) 
P Peyzaj Değeri  35 
I İklim Değeri 25 
U Ulaşılabilirlik  20 
RK Rekreatif Kolaylık 20 
OSE  Olumsuz Etkenler 0 (Minimum -10) 
% RP             Rekreasyon Potansiyeli 100 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

3.1 Materyal 
 
Araştırma materyalini; araştırma alanı ve konuyla ilgili yazınsal ve görsel 

kaynaklar ile birlikte, araştırma araç-gereçleri oluşturmaktadır. 
 
Araştırma alanı ise, Özdere Beldesindeki farklı mekan birimleriyle ilişkisi 

temelinde, ekolojik mekan sistemi bütünlüğü uyarınca ele alınan, Kalemlik Orman 
İçi Dinlenme Yeri’nin doğal ve kültürel kaynak değerlerinden meydana gelmiştir. 

 
İzmir İl’inde mevcut 17 adet orman içi dinlenme yerinden biri olan, 

Menderes İlçesi, Özdere Beldesi mülki sınırları içerisinde kalan Kalemlik Orman 
İçi Dinlenme Yeri’nin mülkiyeti, devlet ormanı olması nedeniyle Orman Genel 
Müdürlüğü’ne aittir. Kullanım hakkı ve sorumluluğu ise Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü yetkisindedir.  

 
1987 yılında A Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri olarak teklif ve tescili yapılan 

40.00 hektar büyüklüğündeki sahanın, gelişme planı 15.07.1987 tarihinde Orman 
Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Dairesi Başkanlığınca onaylanmıştır. 15.07.1987 
tarihinde onaylanan, Özdere-Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin gelişim 
planı, ekler bölümü Ek-7’de verilmiştir. 2006 Yıl’ında alanı küçültülerek 21.25 
hektar olarak yeniden teklif edilen sahanın, 27.02.2006 tarihinde tekrar tescili 
yapılmıştır (Anonim, 2009a). 

 
Harita Genel Müdürlüğü’nün (2000), 1/25.000 ölçekli L18d4 paftası 

üzerinde, 21.25 hektarlık alanı kapsayan Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin 
coğrafi konumu, Şekil 3.1’de yer alan haritada gösterilmiştir. 

 
Önceki bölümde açıklanan, ülkemizde yaşanan gelişmeler doğrultusunda 

doğal alanlar üzerindeki baskılardan kaynaklanan risk ve tehditler her geçen gün 
artarak devam etmektedir. İzmir İl’inde yer alan kıyı kasabalarının büyük 
çoğunluğu, turizm tesis ve ikinci konut yerleşimlerinin yoğun baskısına maruz 
kalarak, doğal ve kültürel değerlerini kaybetmiş ya da kaybetmektedir. 
Seferihisar-Davutlar arasındaki yaklaşık 100 km. uzunluğundaki kıyı bandı 
üzerinde, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin de içinde bulunduğu, kıyıda 
kalan son orman alanı, Palamutluk Devlet Ormanı'dır.  

 
Ancak, orman içi rekreasyon mekanının da içerisinde yer aldığı Özdere 

Beldesinde, turizme yönelik istek ve baskıların sonucunda üretilen mevzi imar 
planları nedeniyle, kıyı mekanının sosyo-kültürel ve ekolojik yapısında değişimler 
meydana gelmiştir. 

 
Bu kapsamda, orman içi rekreasyon alanlarının çeşitli kullanımlar için 

uygunluğunun belirlenmesi ve optimum arazi kullanım kararlarının alınabilmesi 
için, orman içi dinlenme yerlerinin mevcut doğal ve kültürel karakteristiklerinin, 
ekolojik mekan sistemi bütünlüğü içerisinde ele alınıp, çevresinde yer alan farklı 
mekan birimleriyle ilişkisi uyarınca arazi kullanım tutarlılığının irdelenmesi 
zorunluluğu, çalışma alanının seçiminde etken olan faktörlerden birisidir. 
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Şekil 3.1 Kalemlik İçi Dinlenme Yeri (Harita Genel Müdürlüğü, 2000) 

Ölçek :1/25 000 
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Orman içi dinlenme yerleri; 6831 sayılı Kanun’un 25’inci madde hükmüne 
dayanılarak, Milli Parklar Yönetmeliği kapsamında, toplumun rekreasyonel 
gereksinimlerini karşılamak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Orman 
İçi Dinlenme Yeri Gelişme Planı Esasları doğrultusunda tesis edilerek, halkın 
rekreasyonel kullanımlarına açılan sahalardır.  

 
Bu bağlamda, tolumun talepleri, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın politikaları 

çerçevesinde, Edirne’den İskenderun’a kadar uzanan kıyı bandında, günübirlik 
kullanımların yanı sıra, konaklama olanağı da sunan A Tipi Orman İçi Dinlenme 
Yerleri tesis edilmiştir.  

 
İzmir İli ölçeğinde, kıyı bandında yer alan, 6 adet A Tipi Orman İçi 

Dinlenme Yeri bulunmaktadır (Şekil 3.2). 
 

 
 

Şekil 3.2 İzmir İli kıyı bandında yer alan A Tipi Orman İçi Dinlenme Yerleri (Anonim, 2005a)  
 

Ülkemiz genelindeki kimi A Tipi Orman İçi Dinlenme Yerlerinde olduğu 
gibi, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri özelinde de; gerek günübirlik ve 
konaklamaya yönelik aktivite çeşitliliğinden gerekse, aktif rekreasyon sezonunda 
sahanın, rekreasyonel taşıma kapasitesi üzerine çıkan ziyaretçi yoğunluğu 
nedeniyle yaşanan sorunlar, çalışma alanı seçiminde rol oynayan diğer bir 
etkendir. 
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Araştırma alanına yönelik bulguların ortaya konulmasında yöntem ve 
değerlendirme çalışmalarına temel oluşturan kaynaklar şunlardır: 

 
A-Özdere-Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin Coğrafi Konumu ve 

Yasal Durumu; 
- Harita Genel Müdürlüğü (2000), İzmir Valiliği (2004), Özdere Belediyesi 

(2006a), İzmir Büyük Şehir Belediyesi (2005b), Türkiye İstatistik Kurumu (2007), 
Özdere Belediyesi (1988), İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (2009a), TCK 
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü (2009c), İzmir Orman Bölge Müdürlüğü (2006b), 
İzmir I. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu (1995),  Özdere 
Belediyesi (1988 ve 1995), araştırma alanının içinde yer aldığı Özdere 
Beledesi’nde yapılan incelemeler ve Mülga Özdere Belediye Başkanlığı personeli 
ile yapılan görüşmeler. 

 
B-Özdere Beldesi ve Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin Doğal Yapısı;  
-Jeolojik Yapı: Şengör et al., (1984), Dora (1975), Genç et al., (2001), 

Hetzel et al., (1995), Eşder (1978), Eşder (1988), Akartuna (1962), Akartuna 
(1958), Başarır ve Konuk (1981) 

 
-Jeomorfolojik Yapı: Koçman ve Gümüş (1989), Şaroğlu vd. (1987), Atalay 

(1992), Eşder (1978), Eşder (1988), Başarır ve Konuk (1981) 
 
-Toprak Yapısı: Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yayını (1974), 

Tunacay (1986), Toprak Etütleri ve Haritalama Dairesi Başkanlığı Yayını (1982), 
T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2001), Altınbaş vd. (2010), 
Altınbaş (2006) 

 
-Doğal Bitki Örtüsü: Seçmen ve Gemici (1997), Durmuşkahya (2006), 

Bekat ve Seçmen (1984), Bayraktar (1975), İzmir Orman Bölge Müdürlü (2005c)  
 
-İklim : Erlat (2004), Erol (1993), Koçman (1984), Erlat (2003), Koçman 

(1989), Sütgibi (1997),  Erol (1984), Sütgibi (1992),  Koçman (2001), Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (1975–2009), Olalı (1968), Sungur (1980) 

 
C- Özdere – Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin Kültürel Değerleri; 
 
-Özdere Beldesi’nin sosyo-ekonomik yapısı: Özdere Belediyesi Kültür 

Yayını (2006a), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, (2002-2008), 
beldedeki inceleme ve gözlemler ile yöre halkıyla yapılan görüşmeler 

 
-Mevcut alan kullanımı: İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı (2009), 

İzmir Valiliği (2004), İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (2009a), Özdere 
Belediyesi (1988),   

 
-Rekreasyonel aktiviteler ve alanda mevcut tesisler: Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Şube Müdürlüğü (2003), İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü  (2009a), 
araştırma alanında yapılan gözlem ve incelemeler. 

 
-Ulaşım durumu: TCK Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü (2009c), Özdere 

Belediyesi Kültür Yayını (2006a),  
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3.2 Yöntem  
 
Yöntem ile, ekolojik mekan sistemi bütünlüğü içerisinde, Özdere-Kalemlik 

Orman İçi Dinlenme Yeri ölçeğinde ele alınan sahanın; doğal-kültürel 
karakteristiklerini koruyarak, kullanma ilkesine dayalı rekreasyonel kullanımlar 
ve kullanım düzeyleri kapsamında, gelecekteki çalışmalara ve planlamalara temel 
oluşturacak, rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi amaçlamaktadır. Bu 
bağlamda, ülkemizde konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar ve çalışmalarda 
faydalanılan ya da geliştirilen çeşitli yöntemler incelenmiş, bu yöntemlerin 
avantaj ve dezavantajları irdelenmiştir.  

 
Bilim dünyasında kabul gören anlayışa göre; bir alanın rekreasyon 

potansiyelini saptamaya yönelik geliştirilen peyzaj değerlendirme yöntemlerinde, 
alanın doğal ve kültürel karakteristiklerinin analizinde, subjektif yaklaşımlar 
yerine çoğunlukla ölçülebilir ya da kıyaslanabilir objektif yaklaşımlar sergilemesi 
tercih edilmektedir (Shuttlewort, 1980). 

 
Bu görüş doğrultusunda, yöntemin ortaya konulması ve uygulanması süreci 

bir biriyle ilişkili 2 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada; araştırma alanının 
doğal ve kültürel özelliklerinin analiz edilebilmesi için, arazinin topografik, 
toprak, ulaşım ve florasına ait veriler Geomedia 4.0 yazılımı kullanılarak 
sayısallaştırılmış, gerekli altlıklar katmanlar halinde oluşturulmuştur. 

 
Çalışma alanının rekreasyonel kullanımlara uygunluğunun değerlendirilmesi 

kapsamında, belirleyici rol oynayan faktörler ve alt faktörler bu konuda daha önce 
yapılan çalışmalar ve uzman görüşleri doğrultusunda tespit edilmiştir.  

 
Arazinin rekreasyonel kullanımlara uygunluğunun tespitinde belirleyici 

olan, doğal-kültürel değerlendirme alt faktörlerinin nicel ve nitel ölçütlere göre 
saptanan uygunluk dereceleri, 4’lü Likert ölçeği kullanılarak uygunluk değerlerine 
dönüştürülmüştür. 4’lü Likert ölçeği kullanılarak belirlenen alt faktörlerin 
rekreasyonel uygunluk değerleri sayısal olarak; 

 
4-Çok Uygun, 
3-Uygun, 
2-Az Uygun, 
1-Uygun Değil, şeklinde ifade edilmiştir. 
 
Özdere genelinde rekreasyonel kullanımlara yönelik doğal ve kültürel 

faktörler saha bütününde analiz edilmiştir. Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri 
özelinde ise, sahanın doğal ve kültürel karakteristikleri rekreasyonel kullanımlara 
yönelik belirlenen, uygunluk değerleri ve göreceli ağırlık puanları doğrultusunda 
Geomedia 4.0 yazılım programı kullanılarak sorgulanmıştır. 

 
Yöntem çalışmasının 2’inci aşamasında; Özdere-Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yerinde insan etkileşimlerinden kaynaklanan sorunların tespiti ve 
alanın doğal-kültürel karakteristikleri üzerindeki etki düzeyinin saptanmasına 
yönelik anket çalışması yapılmıştır. Her sorunun çözümünün kendi içinde saklı 
olduğu düşüncesinden hareketle, anket uygulaması sonuçlarına göre çözüm 
olanaklarının üretilmesi amaçlanmıştır.  
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Bu bağlamda, toplumun rekreasyonel talepleri doğrultusunda, orman içi 
rekreasyon mekanlarındaki yoğun ziyaretçi baskısından kaynaklanan sorunların 
çözümünde; ziyaretçi davranışlarının incelenerek, alanındaki çeşitli rekreasyonel 
aktivitelerin kullanım dönemi ile kullanım düzeylerinin saptanması iyi bir 
yaklaşım yoludur (Winter and Lockwood, 2005). 

 
Böylece, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki doğal kaynak 

değerlerine ilişkin ziyaretçi baskısından kaynaklanan risklerin saptanmasına 
yönelik, sahadaki rekreasyonel kullanımların dönemi ve düzeyinin tespit 
edilmesinin yanı sıra, rekreasyonel taşıma kapasitesi kapsamında, alanın kültürel 
özelliklerinin ziyaretçi beklentileri uyarınca irdelenebilmesi için, sahayı kullanan 
piknikçi ve kamp sakinleriyle bire bir görüşülerek anket uygulaması yapılmıştır. 

 
3.2.1  Orman içi dinlenme yerine ilişkin değerlendirme faktörleri ile 

faktör ağırlık puanlarının belirlenmesi 
 

Orman içi dinlenme yerlerinin rekreasyonel kullanımlarını etkileyen 
faktörler; Köseoğlu (1982a), Pehlivanoğlu (1987), Gülez (1990), Kurum (1992), 
Cooper vd. (1994), Kaplan (1996), Hepcan (1997), Kangas vd. (2000), Sakarya 
(2000), Kalem (2001), Güngör (2005), Gül vd. (2005), Yılmaz (2006) ve 
Akten’den (2008) yararlanılarak, Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü 
(2008), Mesire Yerleri Teknik İzahnemesi doğrultusunda belirlenmiştir. 

 
Bununla beraber, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde günübirlik 

kullanıcılara yönelik hazırlanan anketin 6.’ıncı ve kamp sakinlerine uygulanan 
anketin 4’üncü sorusuna verilen cevapların yorumlamasının yanı sıra, arazide 
yapılan gözlem ve incelemeler de, araştırma alanı ölçeğinde rekreasyonel 
kullanımların uygunluğunun çözümünde kullanılacak doğal ve kültürel 
değerlendirme faktörlerinin belirlenmesinde etkili olmuştur.  

 
Böylece orman alanındaki rekreasyonel kullanımı etkileyen değerlendirme 

alt faktörleri; eğim, drenaj, erozyon, su yüzeyine yakınlık, meşcere tipindeki bitki 
türü ve örtü (kapalılık) düzeyi, iklim parametreleri kapsamında sıcaklık, bağıl 
(nispi) nem, hakim rüzgar hızı, ulaşım mesafesi, ekolojik mekan bütünlüğü 
sistemi uyarınca çevredeki arazi kullanımlarının etkisi, sahadaki ortak kullanım 
tesisleri ve piknik-kamp ünitelerinin özelliklerinden oluşmaktadır. 

 
Değerlendirme faktör ağırlıklarının belirlenebilmesi için, Ek-8’ de yer alan 

çizelge düzenlenmiştir. Çizelgede yer alan doğal ve kültürel değerlendirme alt 
faktörlerinin ağırlıklarının saptanmasına yönelik, konunun uzmanı İzmir İl Çevre 
ve Orman Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinde görevli 17 kişi belirlenmiştir. Konunun uzmanı olan bu 17 kişiden, 
kriterleri bir biri ile kıyaslayarak, öncelik sırasına göre 1 ile 5 puan arasında puan 
vermeleri istenmiştir (1 en düşük, 5 en yüksek puanı göstermektedir).  

 
Uzman görüşlerini yansıtan çizelgelerdeki puanlar, Hepcan (1997), 

tarafından geliştirilen formül yaradımıyla değerlendirilerek, her bir değerlendirme 
alt faktörünün göreceli ağırlık puanı hesap edilmiştir. Alt faktörlerin ağırlık 
puanlarının tespitine yönelik kullanılan formül ve formüldeki değişkenler ise 
aşağıda açıklanmıştır. 
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PAF     =  J değerlendirme alt faktörünün ortalama ağırlık puanı, 
i       = 1’den n’e kadar uzman sayısı, 
xi, j   = i uzmanın j değerlendirme alt faktörüne verdiği ağırlık puanıdır. 
 

3.2.2  Değerlendirme alt faktörlerinin rekreasyonel kullanımlara 
yönelik uygunluk değerlerinin belirlenmesi 

 
Eğim; rekreasyonel kullanımlarda aktivite türünü belirleyen önemli bir 

etkendir. Sakarya, (2000);  % 0-% 20 arasındaki eğime sahip ormanlık sahaları 
rekreasyonel etkinlikler için elverişli alanlar olarak değerlendirmekte ve eğim 
faktörünün alandaki kullanım kararlarını etkilemesi nedeniyle, eğim gruplarını 
aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır.  

 
-%0-%5 eğimli yerler; otopark, yol, oyun alanları, spor sahaları, 

rekreasyonel etkinlikler, yapı ve tesisler için en uygun alanlar, 
 
-%5 -%10 eğimli yerler; yol, oyun alanları, rekreasyonel etkinlikler, yapı ve 

tesisler için elverişli alanlar, 
 
-%10 -%20 eğimli yerler; yol, patika, yapı ve tesisler ile bazı rekreasyonel 

etkinlikler için kullanılabilecek alanlar olarak sınıflandırmaktadır. 
 
% 20’den daha büyük eğime sahip alanları ise, rekreasyonel kullanımlara 

uygun olmayan sahalar olarak değerlendirmektedir.  Çalışmada eğim faktörünün; 
 

Uygunluk Derecesi Uygunluk Değeri 
%0-%5 4 
%5 -%10 3 
%10 -%20 2 
>% 20   1 puanla temsil edilmektedir. 

 
Drenaj; çeşitli kaynaklardan toprağa gelen fazla suyun, yüzeyden akarak 

veya toprak içerisinden derinliklere sızması kapsamında suyun, topraktan 
uzaklaşma hızı ve niceliğini (Altınbaş, 2006), ifade eder. 

 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Topraksu Genel Müdürlüğü (1974) 

tarafından, topraklar drenaj özelliklerine göre dört sınıfa ayrılmıştır; 
 
1-İyi drenaj; su topraktan kolaylıkla uzaklaştığı için toprak yüzeyinde su 

göllemesine ve su birikimlerine rastlanmaz. 
 
2-Yetersiz drenaj; su toprak yüzeyini yavaş terk eder ve toprak yüzeyi yıl 

içerisinde uzun süre ıslak kalır. Taban suyu seviyesi 90-120 cm derinde bulunur.  
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3-Bozuk drenaj; su toprak yüzeyinden çok yavaş uzaklaşır. Taban suyu 
seviyesi yüzeyden 60-90 cm derinde yer alır. 

 
4-Aşırı drenaj; dik eğimli arazilerdeki geçirgenliği yüksek, kaba bünyeli 

topraklarda, gelen suyun hızla topraktan uzaklaşmasıyla kuruluk sorunu oluşur 
(Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 1974; Altınbaş, 2006). 

 
Yukarıdaki sınıflamada da görüleceği üzere, arazilerin drenaj sorunları, 

genellikle <% 0.3 eğimli alanlarda ortaya çıkmaktadır  (Altınbaş, 2006). 
 
Böylece drenaj, rekreasyonel kullanımlar kapsamında bir bölgenin 

kamping/çadırlı kamp alanı olarak ayrılabilmesi için göz önünde bulundurulması 
gereken en önemli faktörlerden birisidir.  

 
Bu görüş doğrultusunda; üzerinde yaşamayı ve tesis kurmayı 

kolaylaştırması açısından taban suyu seviyesi düşük, yüzey sularını hızlı bir 
şekilde drene etme özelliğine sahip, kaba veya orta tekstürlü toprakların 
bulunduğu bölgeler kamping ve çadırlı kamplar için ideal alanlardır (Topay ve 
Koçan, 2009). Bu bağlamda; 

 
Uygunluk Derecesi Uygunluk Değeri 
Drenaj sorunu yoksa 4 
Drenaj sorunu varsa 1 olarak tespit edilmiştir. 

 
Erozyon; toprakların doğal kuvvetlerle (su, rüzgar vb.) aşındırılarak, başka 

yerlere taşınması olayıdır (Altınbaş vd., 2010). 
 
Aşınarak taşınan toprak horizonu, tabakası, katman veya zonlarının taşınma 

oranları ile taşınma sonrası yüzeyde görülen toprak kalınlığı ya da yarıntılarının 
sıklık ve büyüklüğüne göre saptanan aşınım düzeyleri dört sınıfa ayrılır (Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 1974; Altınbaş, 2006). 

 
1-Hiç veya pek az aşınmış: Toprağın üst tabakasının (A horizonu veya A 

horizonuna sahip olmayan toprakların pulluluk tabakasının) % 25’ine varan 
bölümü aşınmıştır. 

 
2-Orta aşınıma uğramış: Toprağın A horizonu veya yüzey toprağın veya 

pulluluk tabakasının yaklaşık % 25-75’i aşınmış ve taşınmıştır. 
 
3-Şiddetli aşınıma uğramış; Toprağın A horizonu veya yüzey toprağı veya 

pulluluk tabakasının % 75’inden daha fazlası ile B horizonu veya diğer alttaki 
horizonların % 50’ si arazinin büyük bölümünden taşınmıştır. 

 
4-Çok şiddetli aşınıma uğramış; Orta derecede derin veya derin hendekler  

(gully) oluşuncaya kadar alt toprağın % 50’sinden fazlası ya da tamamı taşınmıştır 
(Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 1974; Altınbaş, 2006). 

 
Sahadaki bitki varlığının türü ve yoğunluğu üzerinde belirleyici bir unsur 

olan aşınım düzeyi, aynı zamanda rekreatif kullanımların kalitesini de olumsuz 
yönde etkileyen bir faktördür.  
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Bu kapsamda erozyon değerlendirme alt faktörünün; 
 

Uygunluk Derecesi Uygunluk Değeri 
Hiç veya pek az aşınmış 4 
Orta aşınıma uğramış 3 
Şiddetli aşınıma uğramış 2 
Çok şiddetli aşınıma uğramış 1 puan olarak belirlenmiştir. 

 
Su yüzeyine yakınlık; özellikle su ve su kıyısı koridorları boyunca uzanan 

yeşil yollar suyun, bitkilerin ve hayvanların hareket ve yaşam alanlarıdır. Su 
varlığı bir alanın rekreasyon potansiyelinin belirlenmesinde önemli faktörlerden 
birisidir. 

 
Kıyı çizgisinden başlayan ilk 100 m’ lik zon, ziyaretçilerin en çok tercih 

ettikleri bölgedir. Bunun en büyük nedenlerinden biri, su varlığının sunmuş 
olduğu görsel kalitedir (Akten, 2008). 

 
Bu nedenle çalışmada su yüzeyine yakınlık değerlendirme alt faktörünün; 
 

Uygunluk Derecesi Uygunluk Değeri 
0-100 m. 4 
100-500 m 3 
500-1000 m. 2 
> 1000 m. 1 olarak tespit edilmiştir. 

 
Meşcere tipindeki bitki türü; Orman Amenajman Planlarında, orman 

örtüsü, başka bir deyişle aynı yaşlı orman formunun meşcere tipleri; ağaç türlerine 
ve karışımlarına, meşcere gelişme çağlarına (tabii yaş sınıfları), kapalılığa, 
gerektiğinde hasılat sınıfı (bonitet sınıfı) gibi faktörlere göre belirlenir. 

 
Aynı yaşlı koru ormanlarının ağaç türleri ve karışımları bakımından meşcere 

tiplerine ayrılmasında aşağıdaki esaslar uygulanmaktadır. 
 
Saf meşcereler; temel meşcerede hacmen % 90’dan fazla aynı türden oluşan 

meşcereler, saf meşcere olarak ifade edilir. 
 
Karışık meşcereler; karışım oranının hava fotoğrafı üzerinde tayininde, 

türlerin tepe kapalılığına iştirak oranı esas alınır. Herhangi bir ağaç türünün (%10) 
veya daha fazla karışması halinde meşcere karışık kabul edilir (Orman Genel 
Müdürlüğü, 1991). 

 
Pehlivanoğlu’nun (1987), Belgrad Ormanının Rekreasyon Potansiyeli ve 

Planlama İlkelerinin Tespitine yönelik yapmış olduğu çalışmasına göre;  orman içi 
rekreasyonel kullanımlarda sırasıyla, orman yüzeyleri, orman içi ve kıyısı tarım 
alanları ile makiliklerin tercih edildiğini tespit etmiştir. 

 
Özkan’a (2002) göre; kullanıcılar tarafından, çeşitlilik özelliği gösteren 

ormanlar (yapraklı ve iğne yapraklı türlerin karışık olarak bulunduğu ormanlar) 
daha çok tercih edilmektedir. 
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Araştırma alanının da özellikleri göz önünde bulundurularak; 
 

Uygunluk Derecesi Uygunluk Değeri 
Karışık meşcere, (birden fazla bitki türü) 4 
Saf meşcere (tek bitki türü) 3 
Orman içi boşluk 2 
Makilik 1 puanla temsil edilmektedir. 

 
Taç çapı örtü (kapalılık) düzeyi; Orman Amenajman Planlarında, kapalılık 

aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 
Boşluklu kapalı  Tepe kapalılığı % 10 ve daha az, 
Gevşek kapalı  Tepe kapalılığı % 11-%40’a kadar, 
Orta kapalı  Tepe kapalılığı % 41-%70’e kadar, 
Kapalı ve tam kapalı   Tepe kapalılığı % 71-%100’e kadar olan kapalılığı 

ifade etmektedir (Orman Genel Müdürlüğü, 1991). 
 
Pehlivanoğlu’nun (1987), Belgrad Ormanına yönelik yapmış olduğu 

çalışmadaki anket sonuçlarına göre; orman özellikleri bakımından kullanıcıların 
%59.1’i orta kapalılıkta, %28.6’sı tam kapalılıkta, %12.3’ü ise gevşek 
kapalılıktaki meşcereleri tercih etmişlerdir. Bu nedenle çalışmada taç çapı örtü 
(kapalılık) düzeyinin; 

 
Uygunluk Derecesi Uygunluk Değeri 
Orta Kapalı 4 
Tam kapalı 3 
Gevşek kapalı 2 
Boşluklu kapalı 1 puan olarak belirlenmiştir. 

 
Sıcaklık; ülkemiz koşullarında, 24 ºC’lik efektif sıcaklık, bunaltıcı havanın 

sınırı olarak belirlenmiştir. Deri sıcaklığı, 25-40 ºC etkin sıcaklık aralığında lineer 
olarak artar. Kalbin dakikadaki atış sayısı, 33 ºC sınırına kadar yavaş yavaş ve 
lineer olarak, daha sonrada aniden artış gösterir. Etkin sıcaklığın 33 ºC’ den fazla 
olduğu dönemler de ise, kalp çarpıntısı ve ölümlerin aniden arttığı görülmüştür. 
Rahatlık zonu, metabolik çalışma oranına ve giyilen elbiseye bağlı olarak, kişiden 
kişiye farklı olmasına rağmen, nispeten dar bir sıcaklık, nem ve rüzgâr hızı 
değerlerini kapsar. Kapalı mekânlarda rahatlık sınırı 18-24 ºC arasındadır. Bu 
kapsamda iklim, sıcaklık parametresine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır 
(Gedik,1991; Yılmaz’dan, 2006). 

 
İklim Sınıfı Yıllık Sıcaklık Ortalaması (ºC) 
Ilıman 15-25 
Sıcak 25-36 
Soğuk 4-15  
Çok sıcak >36 
Çok Soğuk <4 

 
İnsanın günlük yaşamında kendini rahat hissettiği biyokonfor süresi olarak 

tanımlanan süreler ve dönemlerdeki efektif sıcaklığa yönelik eşik değerleri, 
Türkiye geneli için 16,7-24,7 ºC olarak hesaplanmıştır (Sungur, 1980). 
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Çalışmada efektif sıcaklığa yönelik değerlendirme alt faktörünün; 
 

Uygunluk Derecesi Uygunluk Değeri 
16,7-24,7 ºC 4 
24,8-36 ºC 2 
4-16,6 ºC 2 
>36 ºC 1 
<4 ºC 1 puan olarak tespit edilmiştir. 

 
Bağıl (nispi) nem; Erola’a (1993), göre; hava nemi başka bir anlatımla 

bağıl nem, vücudun sıcaklık kaybını azaltan ya da çoğaltan bir etki yaptığı için 
hissedilen sıcaklık bakımından önem taşır. Özellikle yüksek düzeydeki bağıl nem 
oranı, sıcak yerlerde havanın boğucu, soğuk yerlerde dondurucu bir etki 
yapmasına neden olur.  

 
Kadıoğlu ve Kara’ya (1992) göre; sıcak-nemli hava, sıcak-kuru havadan 

daha fazla rahatsız edicidir. Bunun nedeni, havadaki yüksek nem oranının, 
vücuttaki terin buharlaşmasını yavaşlatmasıdır. Terin buharlaşması canlılar için 
doğal bir soğuma mekanizmasıdır. Sıcak, nemli hava sadece bunaltıcı değil aynı 
zamanda insan sağlığı içinde tehlikelidir (Yılmaz, 2006). 

 
Biyokonfora yönelik süreler ve dönemler iklim unsurlarının kombinasyonu 

ile belirlenmektedir. Hava sıcaklığı ve oransal nem bağlamında, 16,7-24,7 ºC 
efektif sıcaklık aralığında, % 60’dan az olan oransal nem değişimleri klimatik 
konforu sağlamaktadır (Koçman vd., 2006).  

 
15-20 ºC arasındaki efektif sıcaklıklarda ise; %50-70 aralığındaki nem oranı 

rahatsız edici değildir (Erol,1993).  
 
Efektif sıcaklığın 21-30 ºC olduğu dönemlerdeki nem oranının alt eşik 

değeri % 30 ve rüzğar hızı 0,1-1 m/sn olduğu takdirde, bu süre ve dönemler 
biyokonfora yönelik rahatlık zonu olarak kabul edilmektedir (Gedik, 1991; 
Yılmaz’dan, 2006). 

 
Çalışmada bağıl nem oranına ilişkin değerlendirmede, efektif sıcaklığın 

klimatik konfora yönelik 16,7-24,7 ºC’ lik eşik değerleri baz alınarak; 
 

Uygunluk Derecesi Uygunluk Değeri 
< % 60 4 
< % 70 3 
> % 71 1 puanla temsil edilmektedir. 

 
Hakim rüzğar hızı; rüzğar, yatay yönde yer değiştiren bir hava kütlesi 

hareketidir. Hava kütlesinin bu hareketi ancak çevresine yaptığı etkiler ile 
gözlenebilir. Hızlı esen rüzğarlar, çarpmış oldukları yüzeylere bir basınç 
uygularlar ki, rüzğarın yıkıcı etkisi de bu basınçtan ileri gelmektedir. 1 m/sn hızla 
esen rüzğarın, 1’m2’ lik yüzeye yaptığı basınç 0,076 kg olarak hesaplanmıştır. 2 
m/sn hızla esen bir rüzgârın 1 m2’ lik yüzeye yaptığı basınç ise 0,3 kg olup, 1 
m/sn hızla esen rüzğar hızına göre yüzeye, 4 kat daha fazla basınç uygular 
(Yılmaz, 2006).  
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Rüzgar adları ve esiş hızlarının Bofor (Beaufort) ölçeğine göre sınıflaması 
aşağıda verilmiştir (Erol, 1993). 

 
Rüzğarın ismi  Rüzğar hızı (m/sn) 
Durgun 0-1 
Hafif esinti 1-2 
Hafif briz (rüzğar) 2-4 
Zayıf briz (rüzğar) 4-6 
Mutedil briz (rüzğar) 6-8 
Sert briz (rüzğar) 8-10 
Kuvvetli rüzğar 10-12 
Şiddetli rüzğar 12-15 
Fırtınamsı rüzğar 15-18 
Fırtına  18-21 
Şiddetli fırtına  21-25 
Orkanımsı fırtına 25-30 
Orkan-kasırga  30+ 

 
Biyokonfora yönelik sıcaklık ve oransal nem değerlerinin yükseldiği 

dönemlerde rüzğar ventilasyonu etkisi ile klimatik konfor sağlanabilmektedir. 
Daha açık bir ifade ile hafif veya zayıf brizlerin (6 m/sn) ventilasyon etkisi 
havadaki fazla nemi uzaklaştırmakta ve vücutta buharlaşmayı sağlayarak serinlik 
duygusu vermektedir. Bilindiği gibi, bunaltıcı hava durumunun esas nedeni hava 
hareketinin (rüzğar) yokluğudur (Koçman vd.,2006). Çevik (1973), yeterli ve 
değişken şiddetteki rüzğar hareketinin zindelik veren bir ortam yarattığını 
belirtmiştir. 
 

Bu kapsamda, hâkim rüzğar hızına yönelik alt değerlendirme faktörünün; 
 

Uygunluk Derecesi Uygunluk Değeri 
1-6 m/sn 4 
<1 m/sn 1 
> 6 m/sn 1 puan olarak belirlenmiştir. 

 
Ulaşım mesafesi; bir yerin rekreasyon potansiyeli o yere ulaşılabildiği 

ölçüde bir anlam kazanır. Bir başka deyişle, bir yerden ne kadar çok kişi yararlanır 
ve o kişiler oraya ulaşabilmek için önemli bir ulaşım sorunu ile karşılaşmazlar ise, 
o yerin rekreasyona uygunluğu önemli oranda artmaktadır (Gülez, 1990). 

 
Bu görüş doğrultusunda, ülkemiz koşullarında orman içi dinlenme yerlerinin 

genelde şehir merkezlerinin yakın çevresinde yer aldığı göz önüne bulundurularak 
ulaşım için yapılan sınıflamada yürüme mesafesi baz alınmıştır. Ayrıca Kalemlik 
Orman İçi Dinlenme Yeri’ nin Özdere Beldesi sınırları içerisinde yer alması 
nedeniyle, ulaşım mesafesine yönelik alt değerlendirme faktörünün; 
 

Uygunluk Derecesi Uygunluk Değeri 
0-250 m. 4 
250-500 m. 3 
500-1000 m. 2 
> 1000 m. 1  puanla temsil edilmektedir. 
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Çevredeki arazi kullanımlarının etkisi; Kaplan (1996) tarafından yapılan, 
Doğal ve Kültürel Değerlerce Zengin Kıyı Mekânlarına Yönelik Peyzaj Planlama 
Yönteminin Foça Örneğinde Ortaya Konulması Üzerinde konulu araştırmasında; 
kıyı mekanına yönelik aktiviteler (konutsal yerleşim, turizm-rekreasyon, koruma, 
tarım-orman, ve ulaşım) ile arazide aktivitelere karşılık gelen ölçüt grupları; 
doğal, kültürel ve görsel faktörler bütününde analiz edilerek değerlendirilmiştir.  

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin turizm kasabası niteliğindeki 

Özdere Beldesinde yer alması nedeniyle, beldede ki mevcut arazi kullanımlarının 
orman içi rekreasyon mekanına etkisinin saptanmasında; Kaplan (1996), 
tarafından geliştirilen değerlendirme derecelerinden yararlanılmıştır. Bu 
doğrultuda, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri çevresinde bulunan arazi 
kullanımlarının rekreasyonel kullanımlara etkisi; 

 
Uygunluk Derecesi Uygunluk Değeri 
Orman 4 
Tarım 4 
Konutsal yerleşim 2 puan olarak belirlenmiştir. 

 
Üst yapı tesisleri; aktivite sayı ve çeşitliliğini arttıran ve kullanıcıların 

çeşitli gereksinimlerine hizmet veren yapı ve tesislerdir. Bu tesisler alana gelen 
kullanıcı sayısını arttırmaktadır (Özkan, 2002). Zira ağaçlıklı ve güzel manzaralı 
bir yerin; piknik masaları, çeşmeler, WC tesisleri gibi kolaylıklara ve rekreasyon 
donanımına sahip olduğu oranda daha çok ve daha sürekli ziyaretçi çekeceği, 
dolayısıyla rekreasyon potansiyelinin artacağı açıktır (Gülez, 1990). 

 
Bu yaklaşım doğrultusunda, üst yapı tesisleri; ortak kullanım tesisleri 

(çeşmeler, sıhhi tesis kompleksi, wc, otopark, büfe, kırgazinosu, çocuk oyun 
alanları vb.) ile piknik-kamp üniteleri kapsamında değerlendirilmiştir. 

 
Ortak kullanım tesisleri; orman içi dinlenme yerindeki konumları, nitelik 

ve nicelikleri, fiziki yeterlilikleri, ergonomik kullanışlıklarına göre; 
 

Uygunluk Derecesi Uygunluk Değeri 
Yeterli  4 
Yetersiz 1 puanla temsil edilmektedir. 

 
Piknik ve kamp üniteleri; orman içi rekreasyon mekanında günübirlik 

kullanıcılara hizmet veren piknik üniteleri ile konaklamaya yönelik ziyaretçilere 
hizmet sunan kamp ünitelerinin konumları, nitelik, nicelik ve kullanışlılıkları 
kapsamında; 

 
Uygunluk Derecesi Uygunluk Değeri 
Yeterli 4 
Yetersiz 1 puan olarak belirlenmiştir. 

 
Çalışma alanına yönelik rekreasyonel kullanımı etkileyecek doğal ve 

kültürel değerlendirme alt faktörleri ve bunlara ait göreceli ağırlık puanı ile 
uygunluk değerleri Çizelge 3.1’de verilmiştir.  
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Çizelge 3.1  Alt faktörlerin değerlendirme derecelerine göre uygunluk değerleri  (4=Çok uygun, 
3=Uygun, 2=Az uygun ve 1=Uygun değil)  ve göreceli ağırlık puanları  

 
DOĞAL 
DEĞERLENDİRME 
FAKTÖRLERİ 

DEĞERLENDİRME 
DERECESİ 

(UD) 
UYGUNLUK 
DEĞERLERİ 

(PAF)  
GÖRECELİ 

AĞIRLIK PUANI 

YERYÜZÜ 
ŞEKİLLERİ Eğim 

% 0 - % 5 4  
 
 

4,4 

% 5 - % 10 3 
% 10 - % 20 2 

> % 20 1 

TOPRAK 

Drenaj Drenaj sorunu yok 4  
2,9 Drenaj sorunu var 1 

Erozyon 

Hiç veya pek az aşınmış 4  
 
 
 
 

3,2 

Orta aşınıma uğramış 3 
Şiddetli aşınıma 

uğramış 
 

2 
Çok Şiddetli aşınıma 

uğramış 
 

1 
 
HİDROLOJİK 
YAPI 

Su yüzeyine 
yakınlık 

0 -100 m 4  
 
 

3,9 

100 – 500 m 3 
500 – 1000 m 2 

>1000 m 1 

BİTKİ  
ÖRTÜSÜ 

Meşcere 
tipindeki bitki 
türü 

Karışık meşcere birden 
fazla bitki türü 

 
4 

 
 
 
 
 

4,1 

Saf meşcere  
tek bitki türü 

 
3 

Orman içi boşluk 2 
Makilik 1 

Taç çapı örtü 
(Kapalılık) 
düzeyi 

Orta kapalı %41-%70 4  
 
 
 

3,6 

Tam kapalı %71- %100 3 
Gevşek kapalı 

 %11-%40 
 

2 
Boşluklu kapalı <% 10 1 

İKLİM 

Sıcaklık 

16,7 ºC-24,7 ºC 4  
 
 
 

2,9 

24,8 ºC-36 ºC 2 
4 ºC-16,6 ºC 2 

> 36 ºC  1 
< 4 ºC 1 

Bağıl (Nispi) 
Nem 

< % 60 4  
 

2,3 
< % 70 3 
> % 71 1 

Hâkim rüzğar 
hızı 

1-6 m/sn 4  
 

3,0 
< 1m/sn 1 
>6 m/sn 1 

KÜLTÜREL 
DEĞERLENDİRME 
FAKTÖRLERİ 

DEĞERLENDİRME 
DERECESİ 

(UD) 
UYGUNLUK 
DEĞERLERİ 

(PAF) 
 GÖRECELİ 

AĞIRLIK PUANI 

ULAŞIM Ulaşım mesafesi 

0-250 m 4  
 
 

4,5 

250-500 m 3 
500-1000 m 2 

>1000 m 1 

ARAZİ 
KULLANIMI 

Çevredeki arazi 
kullanımlarının 
etkisi 

Orman 4  
 

3,3 
Tarım 4 

Konutsal yerleşim 2 

ÜST YAPI 
TESİSLERİ 

Ortak kullanım 
tesisleri 

Yeterli 4  
4,0 Yetersiz 1 

Piknik-kamp 
üniteleri 

Yeterli 4  
3,2 Yetersiz 1 
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3.2.3  Rekreasyonel kullanımlara yönelik uygunluk analizi ve  
derecelemesi 

 
Araştırma alanındaki doğal ve kültürel kaynak değerlerinin analizi ile elde 

edilen katmanlar, katman birleştirme mantığı çercevesinde Geomedia 4.0 yazılım 
programı aracılığı ile sorgulanmıştır. Yapılan sorgulama sonucu elde edilen yeni 
katmandaki herbir poligonun rekreasyonel kullanımlara yönelik uygunluğu, 
Hepcan (1997) tarafından geliştirilen formülden yararlanılarak ortaya 
konulmuştur. 

 
Bir poligonun rekreasyonel kullanımlara yönelik uygunluk puanı; 

değerlendirme alt faktörünün göreceli ağırlık puanı ile uygunluk değerinin 
çarpılması ile elde edilir. Poligonda herbir değerlendirme alt faktörüne göre ayrı 
ayrı elde edilen uygunluk puanları toplanıp, değerlendirmeye alınan alt faktör 
sayısına bölünerek toplam uygunluk puanı belirlenir (Hepcan, 1997).  

 
Herhangi bir poligondaki uygunluk puanının belirlenmesine yönelik 

kullanılan formül ve formüldeki değişkenler ise aşağıda açıklanmıştır. 

k

m

AF
i 1

UP

UD P
T

m
=

⋅
=
∑

 

 

kUPT  =  k poligonunun toplam uyguluk puanı, 
UD   = Uygunluk değeri, 

AFP   = J değerlendirme alt faktörünün göreceli ortalama ağırlık puanı, 
m       = Değerlendirme alt faktörü sayısı 

 
Toplam uygunluk puanlarının gruplandırılması aşamasında, Akpınar’ın 

(1994), yaptığı çalışmadan yararlanılmıştır. Her poligonun alması gereken 
maksimum toplam uygunluk puanı ile minimum poligon toplam uygunluk puanı 
arasındaki fark üçe bölünerek, ortaya çıkan değerin minimum poligon toplam 
uygunluk puanından itibaren eklenmeye başlamasıyla üç grup oluşturulmuştur 
(Akten, 2008).  

 
Böylece rekreasyonel kullanımlara yönelik olarak belirlenen poligonların 

uygunluk derecelerinin saha genelinde yorumlanmasıyla aşağıda yer alan 
sınıflama çercevesinde, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin rekreasyon 
potansiyeli ortaya konulmuştur. 
 

I.  Derece Uygun 13,92  orman içi rekreasyon potansiyeli yüksek  
II.   Derece Uygun 10,44  orman içi rekreasyon potansiyeli orta 
III.  Derece Uygun   6,97  orman içi rekreasyon potansiyeli düşük  
 
Daha sonra poligonların rekreasyonel kullanımlara yönelik almış oldukları 

toplam uygunluk puanlarının kendi içlerinde derecelenmesiyle de, Kalemlik 
Orman İçi Dinlenme Yerinde gelecekte yapılacak çalışmalara altlık oluşturacak üç 
zon belirlenmiştir.  
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3.2.4 Anket uygulaması 
 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri ziyaretçi kompozisyonunun ortaya 

konulması, sahayı rekreasyonel amaçlı kullananların bakış açısı ile arazinin doğal 
ve kültürel potansiyeline ait tespitleri yapabilmek ve ziyaretçilerin yöntem 
sürecine doğrudan katılımlarının sağlanması amacıyla anket tekniğinden 
yaralanılmıştır. 
 

Araştırma kapsamında yapılan anketler, Kalemlik Orman İçi Dinlenme 
Yeri’nde mevcut günübirlik piknik etkinliği ile konaklama olanağı sunan kamping 
aktivitesi kapsamında ele alınıp, sahada piknik ve kamp yapan iki hedef kitleye 
yönelik olarak hazırlanmış ve uygulanmıştır. 

 
Orman içi rekreasyon mekanında mevcut aktivite çakışmasından 

kaynaklanan sorunlara çözüm üretebilmek için, öncelikle bu iki hedef kitlenin 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ni kullanım dönemleri ve kullanım 
düzeylerinin belirlemesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda gerek günübirlik 
piknikçilerin, gerekse konaklamaya yönelik kamp sakinlerinin, orman içi 
rekreasyon alanından beklentileri, sahanın doğal ve kültürel potansiyeline yönelik 
tercihleri, kullanım alışkanlıkları, ziyaretçilerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 
yapılarıyla ilişkilendirilerek tanımlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Kalemlik Orman 
İçi Dinlenme Yeri ziyaretçilerinin yöntem sürecine doğrudan katılımlarının 
sağlaması amacıyla, sahayı tercih nedenleri, orman içi rekreasyon mekanında yer 
alan üst yapı tesisleri kapsamında, ortak kullanım tesisleri ile piknik-kamp 
ünitelerinin yeterlilikleri hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

 
Ekler bölümündeki Ek-9 ve Ek-10’da örneği bulunan Kalemlik Orman İçi 

Dinleme Yeri piknik ve kamp ziyaretçilerine ait anket formlarındaki sorular 
(Pehlivanoğlu, 1987), (Aziz, 1994) ve (Hepcan, 1997)’dan yararlanılarak 
hazırlanmıştır. 

 
Anket formlarında yer alan soruların belirlenip, düzenlenmesi aşamasında, 

kullanıcıların görüşlerini olabildiğince objektif bir şekilde yansıtabilmek için, 
sorularda sade ve anlaşılır bir dil kullanılmaya özen gösterilmiş, bu doğrultuda 
sorularda bulunan kavramlar da her kesimin anlayabileceği bir tarzda 
tanımlanmıştır. 

 
Anket formlarındaki soruların sıralamasında “huni tekniği” olarak ta ifade 

edilen, genelden özele doğru bir sıralama izlenmiştir. Bu kapsamda soruların 
sıralanmasında, genel olgusal sorulardan başlanarak, giderek yargısal sorulara 
geçilmiştir.  Orman içi dinlenme yeri ziyaretçilerinin özel yaşamı ile ilgili sorulara 
ise anket formlarının sonuna doğru yer verilmiştir. 

 
Anket formları temelde üç bölümden meydana gelmiştir. 
 
Birinci bölümde; kullanıcıların Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ni ne 

ölçüde tanıdıkları, ne sıklıkta ve yılın hangi döneminde geldiklerinin belirlenmesi 
doğrultusundaki soruların yanı sıra, sahayı tercih etmelerinde etken olan 
kriterlerin saptanması kapsamındaki sorular ile birlikte orman içi rekreasyon 
alanının kullanımına yönelik ziyaretçilerin; eğilimleri, talepleri, düşünceleri varsa 
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eleştirilerini tespite yönelik yaklaşımlarının ortaya konulmasını amaçlayan 
sorulardan oluşmuştur. 

 
İkinci bölümde kullanıcı kompozisyonunun belirlenmesine ilişkin kısa 

kişisel bilgileri öğrenmeye yönelik 8 bulunmaktadır. 
 
Üçüncü bölümde ise sahada gözleme dayalı incelemeler yapılarak, 

ziyaretçilerin kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi hedeflenmiştir. 
 
Anket uygulamasına geçilmeden önce, özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar 

dönemlerindeki hafta içi ve hafta sonlarında belli periyotlar ile Kalemlik Orman 
İçi Dinlenme Yerine gidilerek, ön incelemeler yapılmıştır. Yapılan bu ön 
incelemeler sonucundaki tespitlere dayalı olarak, Mayıs-Eylül aylarını da 
kapsayan dönemde, hafta içi ve hafta sonlarında belli periyotlar ile sahaya 
gidilerek hazırlanan anketler uygulanmıştır. 

 
Anket uygulaması aşamasında, iletişimin önemine dikkat edilerek, sorulara 

geçmeden önce Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri ziyaretçileriyle ön görüşmeler 
yapılmıştır. Kullanıcı görüşlerinin tam ifade edilebilmesi için bire bir anket 
sorularının cevaplanmasıyla anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri piknikçi anket formunda birinci 

bölümde 12 soru, ikinci kısımda 8 soru bulunmaktadır. Kampçı anket formunda 
ise birinci bölümde 10 soru, ikinci kısımda 8 soru bulunmaktadır. Her iki anket 
formunda kullanıcıların kişisel bilgilerini içeren ikinci bölümdeki sorulara verilen 
cevaplar ile birinci bölümde yer alan sorulara verilen cevaplar arasındaki ilişki 
SPSS programı aracılığı ile değerlendirilmiştir. 
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4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
 

4.1 Özdere Beldesi ve Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin Coğrafi 
Konumu ile Yasal Statüler 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri; İzmir İli’nin güneyinde yer alan, 12 

km.’lik sahili, temiz denizi ve 1980’li yıllara kadar yamaçlardaki küçük yerleşim 
birimlerine dek uzanan geniş düzlüklerde bulunan mandalina bahçeleri ile, büyük 
şehir yaşantısından sıkılan İzmir kent insanının rekreasyonel gereksinimlerini 
büyük ölçüde karşılayan, Özdere Beldesi mülki sınırları içerisinde bulunmaktadır 
(Şekil 4.1). Menderes İlçesi’ne bağlanan belde, özellikle yaz aylarında, günübirlik 
denizden ve sahilden faydalanmak isteyen İzmir kent insanı ve yakın çevresinde 
bulunan yerleşim birimlerindeki bölge halkı tarafından yoğun olarak 
kullanılmaktadır  (Anonim, 2004; Anonim, 2006a). 
 

 
 
Şekil 4.1 Özdere Beldesi -Palamutluk Devlet Ormanı İkonoks Uydu Görüntüsü (Anonim, 2005b). 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin de içinde bulunduğu Özdere 

Beldesi’nde, 2000 Yılı Nüfus Sayımına göre yerleşik nüfus 13031 kişi olarak 
tespit edilmişse de (Anonim, 2006a), yaz döneminde ikinci konutlara gelenler ile 
bu rakam 60000-70000 kişiye ulaşmaktadır.  



 
 

58

Belde de mevcut 15024 konutun yaklaşık 10000 adedini ikinci konut olarak 
kullanılan yazlıklar oluşturmaktadır (TÜİK, 2007). 

 
1980’li yıllardan itibaren demografik ve ekonomik yönden hızlı ve 

kontrolsüz gelişen Özdere’nin kentsel dokusu da günün ihtiyaçlarına göre 
düzenlenen imar planları doğrultusunda şekillenmiştir.  

 
Özdere Belediyesi tarafından 1988 yılında İller Bankasına yaptırılan, 1/5000 

ve 1/1000 ölçekli imar planı ve raporunda ki alan kullanım kararlarında, beldenin 
ekonomik yönden kalkınması için turizm sektöründeki hızlı gelişmeyi öngören 
düşünce sistemi etkili olmuştur. Bu kapsamda; 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar 
planlarında konutsal ve ticari yerleşimler ile turizme yönelik tesis ve ikinci 
konutlar için öngörülen alanlar dört grupta ele alınmıştır (Anonim, 1988).  

 
Birici grup Çukuraltı Mahallesinin bulunduğu bölgedir. Bu bölge, mevcut 

hizmet binaları (Belediye, PTT, Tarım Kredi Koop., vb.) ile güneyde denize kadar 
olan kısmı kapsamaktadır. İmar planında; Çukuraltı Bölgesi merkezinde; ticari 
alan, yönetim birimleri ve eğitim-kültürel tesisler önerilmiştir. Karayolunun iki 
yanı ve güney kesimleri ikinci konutlara yönelik yerleşim alanı olarak 
planlanmıştır (Anonim, 1988). 

 
İkici grup Çukuraltı Mahallesinin Göksu kesimidir. Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yeri’nin de içinde bulunduğu bölgede; Hava Kuvvetleri ve Merkez 
Bankası Kampı gibi kamu kurumlarına ait kullanımların söz konusu olduğu 
alanları içermektedir. Bu kısımda, kıyıdaki kamu mülkiyetindeki yerleşimlerde 
gerçekleştirilecek turizm tesisleri ile ikinci konutlara yönelik alan kullanım 
kararları alınmıştır (Anonim, 1988).  

 
1988 yılında Özdere Belediyesi tarafından yaptırılan imar planları 

sonrasında, Şekil 4.2’de görüldüğü gibi, Çukuraltı Mahallesinin Göksu kısmı 
özellikle ikinci konut yerleşimlerinin baskısına maruz kalmıştır. 
 

 
 
Şekil 4.2  Özdere Beldesi Çukuraltı Mahallesi (Anonim, 2006a). 
 

Çukuraltı Mahallesi Göksu bölgesinin doğal kaynak değerlerinin 
korunmasına yönelik, Kültür Bakanlığı’na bağlı, I Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunca 06.04.1995 tarihinde alınan karar ile içerisinde 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ nin de yer aldığı Palamutluk Devlet Ormanı, 
I. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Bu karar doğrultusunda Kalemlik Orman 
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İçi Dinlenme Yerini de kapsayan Palamutluk Devlet Ormanı, I.Derece Doğal Sit 
Alanı olarak revize imar planına işlenmiştir. Söz konusu alanı gösterir 1/5000’lik 
imar planı ekler bölümü Ek-11’de verilmiştir. 

 
Üçüncü grup eski narenciye bahçelerini çevreleyen Ortaköy Mahallesi de, 

batıda Gümüldür Belediyesi sınırına, doğuda askeri kampa kadar uzanmaktadır. 
Büyük çoğunluğu kamu mülkiyetindeki sahalardan oluşan bölgede, kıyıdaki kamu 
arazilerinde turistik tesis yerleşimleri önerilmiştir (Anonim, 1988). Günümüzde 
Şekil 4.3’de görüldüğü gibi bölgedeki narenciye bahçelerinin yerinde artık turizm 
tesisleri ve ikinci konutlar yükselmektedir. 

 

 
 
Şekil 4.3 Özdere Beldesi Ortaköy Mahallesi (Anonim, 2006a). 
 

Dördüncü grup Özdere Beldesi’nin eski yerleşim birimi Cumhuriyet 
Mahallesi’dir. Bu mahallenin denizden uzak olması nedeniyle turizme bağlı 
gelişme gösteremeyeceği düşüncesiyle kendi iç dinamiklerine dönük alan 
kullanım kararları alınmıştır (Anonim, 1988).  

 
Çevre ve Orman Bakanlığı’ nın politikaları doğrultusunda, bölge halkının 

rekreasyonel gereksinimlerini karşılamak üzere İzmir İli kıyı şeridinde tescil ve 
tesis edilen 6 Adet A Tipi Orman İçi Dinlenme Yerinden biri olan Kalemlik 
Orman İçi Dinlenme Yeri, Özdere Beldesi kent dokusunun bir parçası 
konumundadır. 38º, 01´, 17.41” Kuzey enlemi, 27º, 04´, 22.38” Doğu boylamları 
arasında yer alan Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri, batısında Ege Denizi, 
kuzeybatısında halk plajı ve ikinci konut yerleşimleri (Şekil 4.4), (Şekil 4.5) ile 
kuzeyinde Özdere Beldesi konutsal yerleşim alanları güneyinde ve doğusunda bir 
bölümü turizm tesisine tahsis edilen Palamutluk Devlet Ormanı ile 
sınırlandırılmıştır (Anonim, 2009a). 

 
İzmir İli’ne 71 km., Menderes İlçesi’ne 41 km, Özdere Belde Merkezi’ne 1 

km. mesafede (Anonim, 2009c), yer alan Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri 
6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 inci madde hükmüne dayanılarak çıkartılan 
Milli Parklar Yönetmeliği kapsamında, Palamutluk Devlet Ormanı’nın deniz 
kıyısındaki 40.00 hektar’lık bölümü üzerinde 1987 Yıl’ında, Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.  

 
Ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı yerleşimleri genelinde olduğu gibi, 

Özdere Beldesi özelinde de kıyı mekanı, turizme yönelik kültürel istek ve baskılar 
sonucu, sosyo-ekonomik, kültürel ve ekolojik planlama dizgisinin göz ardı 
edildiği, fiziki planlama sürecinde yeniden şekillenmiştir. 
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Şekil 4.4 Araştırma konusu alanın 
kuzeybatısındaki plaj ve yerleşimler

 
Şekil 4.5 Kalemlik Orman İçi Dinlenme 
Yeri’nin kuzeybatısını sınırlayan yerleşim

 
Özdere Beldesinde yaşanan bu kentsel gelişim ve dönüşüm süreci; 

içerisinde Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin de yer aldığı bölgenin doğal 
kaynak değerlerinin korunması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu 
kapsamda, İlginç topografik ve jeolojik yapısının yanı sıra, flora ve faunasının 
korunması amacıyla, Palamutluk Devlet Ormanı, Kültür Bakanlığı’na bağlı, I 
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca I. Derece Doğal Sit 
Alanı olarak belirlenmiştir. Adı geçen kurulun 06.04.1995 Tarih ve 5776 Sayılı 
Kararı, ekler bölümü Ek-12’dedir. 

 
Böylece I. Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenen Palamutluk Devlet 

Orman’ında; bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek tahribata yönelik 
hiçbir eylemde bulunulamayacağı, 

 
Wc, iskele, balıkçı barınağı, orman alanlarında bekçi kulübesi, yol, otopark, 

lokanta, kafeterya gibi donatıların hazırlanacak projesine göre koruma kurulundan 
izin alınması koşulu ile yapılabileceği, bunların dışındaki yapılaşmalara izin 
verilemeyeceğine dair, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
28.06.1988 tarihli ilke kararı’da benimsenmiştir. 

 
Gerek, Özdere Beldesindeki 1988 sonrası yeniden şekillenen kıyı 

mekânındaki ikinci konut yerleşimlerinden kaynaklanan riskler gerekse, I 
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Palamutluk Devlet 
Ormanına dair koruma öncelikli kararında yer alan yaptırımlar nedeniyle, 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin alanı 21.25 hektara düşürülerek, tekrar 
tescili yapılmıştır (Anonim, 2009a). 27.02.2006 tarihinde Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tekrar tescili yapılan Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nin sınırları Şekil 4.6’da verilmiştir. 
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4.2  Özdere Beldesi ve Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin Doğal 
Yapısı 

 
4.2.1 Jeolojik yapı 
 
Özdere Beldesi kapsamında ele alınan araştırma konusu saha, tüm Batı 

Anadolu’nun temelini oluşturan, metamorfik kayalardan meydana gelen Menderes 
Masifi içerisinde yer almaktadır. Masifin çekirdeği yüksek derecede 
metamorfizma geçirmiş gnays ve şistlerden oluşmuştur (Şengör et al., 1984).  

 
Söz konusu masif; güneyde Muğla’dan kuzeyde Kütahya’ya kadar kuzey 

kuzeydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. Bu masifi Büyük Menderes, Küçük 
Menderes ve Gediz Nehirleri, doğu-batı doğrultusunda uzanan grabenler boyunca 
kesmektedir (Dora, 1975).  

 
Menderes Masifinin konumu ve tanımlanan kaya birimleri aşağıda Şekil 

4.7’de verilmiştir. 
 

 
 
Şekil 4.7 Menderes Masifi  (Genç et al., 2001) 
 

Masifin Kuzeybatı kanadını ofilitik kayaçlardan oluşan İzmir-Ankara Zonu 
sınırlamaktadır. Güneyinde ise Toros Dağ silsilesi içinde saydığımız bir diğer 
ofilitik kuşakla çevrilmektedir. Serilerde kuzeydoğu ve kuzeybatı doğrultuları 
egemendir (Dora, 1975). 
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Menderes Masifinin yaşı konusunda çok farklı görüşler olmasına rağmen, 
araştırmacıların büyük çoğunluğu, masifin birden fazla metamorfizmadan 
etkilendiğini kabul etmektedir. Çok evreli metamorfizma geçirmiş olan Menderes 
Masifindeki esas metamorfizmanın yaşı 35-45 milyon yıl olarak önerilerek, masifi 
oluşturan kaya birimlerinin tanımlaması yapılmıştır (Şengör et al., 1984). 

 
Masifin çekirdeği Prekabriyen yaşlı gnayslardan meydana gelmiştir. İstif 

üstüne doğru Paleozoyik yaşlı mika-şistler, Permo-Karbonifer yaşlı metakuvarsit, 
siyah fillit ve koyu renkli rekristalize kireçtaşları ile devam etmektedir. Paleosen 
ve Alt Eosen ise istifte rekristalize pelajik kireçtaşları ile temsil edilmektedir 
(Hetzel, et al., 1995). 

 
Ekolojik mekân bütünlüğü gözetilerek ele alınan Özdere Beldesindeki 

çalışma konusu saha, Gümüldür-Cumaovası bölgesi sınırları içerisinde 
bulunmaktadır. Gümüldür-Cumaovası bölgesi Eşder’e, (1988) göre; Menderes 
Masifi’ne ait metamorfitlerle temsil edilmektedir. Bunlar, Üst Triyas-Alt Jura 
yaşlı Karacadağ kireçtaşları ile üst Kretase-Paleosen (?) yaşlı İzmir Flişi 
tarafından tektonik dilimler halinde allokton olarak örtülmüştür. Kireçtaşları 
dolomatik olup, yer yer rekristalizedir. 

 
Bölgede geniş yayılım gösteren İzmir Filişi ise, Güneybatıda Doğanbey 

Burnundan itibaren, sırasıyla Karaköse Dağı, Kızılca ve Kavacık Dağı yönünde 
kuzeydoğuya doğru uzanmaktadır. Bu uzanım, tektonik gidişle (Cumalı Ters 
Fayı) birlikte, flişin tabakalanma doğrultusuyla da uyumludur (Eşder, 1978). 

 
Gümüldür-Cumaovası bölgesinde İzmir Flişi, jeosenkinal çökellerde 

oluşmuş ve genellikle türbidit, alististostromal düzeylerin sık ardalanması halinde 
ve epiklastik karakterdedir. Fliş içerisinde, çeşitli seviyelerde dağınık, bazen de 
tektonik gidişlerle uyumlu, denizaltı volkanizmasının ürünü olan ultrabazik 
kayaçlardan, diyabaz ve spilit kayaları bulunmaktadır (Eşder, 1978; Eşder, 1988).  

 
Allokton kayaların bölgede bulunuşu hariç tutulursa, Paleozoyik ile Alt 

Miyosen zaman aralığı ve Miyosen zaman aralığında büyük bir stratigrafik boşluk 
yer almaktadır. Bu nedenle Eşder (1988), allokton ve paleootokton kayalar 
üzerine açısal diskordansla gelen ilk birimleri, Neojen’e ait gölsel ve karasal 
çökellerle volkanitler olarak kabul etmektedir. 

 
Araştırmacıya göre bölgede bulunan Paleozoyik yaşlı metamorfik kaya 

topluluklarından, “Dereboğazı Şistleri” ile “Dereboğazı Mermerleri” Menderes 
Masifi’nin iç örtüsünü, “Doğanbey Burnu Metamorfitleri” ise Menderes 
Masifi’nin dış örtüsünü oluşturmaktadır (Eşder, 1988). 

 
Barrowiyen tipi yeşilşist fasiyesinde oluşan bu metamorfik kayalar; İzmir-

Ankara Zonu’nun Güneydoğusunda yer almakta olup, Kuzeydoğu-Güneybatı 
uzanımlı Menderes Masifi’ nin Kuzeybatı kenarına aittir. İzmir-Ankara Zonu ile 
Toros Kenet Kuşağında yer alan bu metamorfitler, Doğanbey Burnun’dan itibaren 
kuzeybatıya doğru dalmaktadır. Bunların Mesozoyik ve Senezoyik’e ait kayalar 
tarafından örtülmesi, onlarla tektonik ilişkiler içinde bulunması nedeniyle, daha 
Kuzeybatıda mostra veren Menderes Masifi; Sisam, Aguthonisi, Phourni, İkrie 
gibi Ege Adaları’ nda tamamlanmaktadır (Eşder, 1988). 



 
 

64

Bu kapsamda, Dereboğazı Vadisi’nin doğu ve batı yakası ile Karacadağ, 
Özdere ve Koru Deresi dolaylarındaki Menderes Masifi metamorfitleri, Akartuna 
(1962) tarafından; gnays, mikaşist, kloritşist, mikalı şisti kuvarsit ve mermer serisi 
olarak ayrılmıştır.  

 
4.2.1.1 Menderes Masifi metamorfitleri (Paleozoyik) 
 
Gümüldür-Özdere yöresindeki metamorfik kaya birimleri, Barrowiyen tipi 

yeşilşist fasiyesinin kuvars-albit-epidot-biyotit alt fasiyesine ait kayaçlardan 
oluşmaktadır. Menderes Masifindeki örtü serilerinin çeşitli yerlerinde rastlanan bu 
kayaçlar, Özdere yöresinde de önemli bir farklılık göstermemektedir. Bu nedenle; 
Başarır ve Konuk (1981) tarafından, Gümüldür-Özdere yöresindeki Menderes 
Masifine ait metamorfitlerle, üzerinde yer alan tortul örtünün ilişkilendirildiği 
Jeoloji Haritası Ek-13’de ve Eşder (1988) tarafından, arazideki incelemeler 
sonucu oluşturulan Gümüldür-Özdere Bölgesi Jeoloji Haritası Ek-14’de 
verilmiştir.  

 
Bölgede yer alan Menderes Masifi’nin metamorfik kaya birimlerinin 

özellikleri ise aşağıda açıklanmıştır.   
 
A-Menderes Masifi’nin iç örtüsünü oluşturan kaya birimleri 
a- Dereboğazı şistleri (Plşd) 
 
Bölgenin güneydoğusunda gözlemlenen, Özdere Beldesinde de rastlanan 

Dereboğazı şistlerinin, taze kırılma yüzeyleri koyu gri, ayrışma yüzeyleri ise 
kahverengidir. Tabakalanmaya parelel foliasyonludur. Birimler kendi aralarında 
yatay ve düşey geçişlidir (Akartuna, 1958; Eşder, 1988). 

 
Bölgedeki Dereboğazı şist birimlerinin bulunduğu mevkiiler ve petrografik 

özellikleri ise aşığıda verilmiştir. 
 
Granat biyotik şistler; Çam ve Çukuraltı limanları ile çevrili Sünger Burnu 

ve Palamuttepe’ de bulunan genellikle biyotitli şistlerdir. Dereboğazı şistlerinin alt 
seviyelerini oluşturur. Taze kırılma yüzeyleri sarımtırak kahverenklidir. Bu 
kayaçlarda, granat taneleri oldukça küçüktür. Foliasyon iyi gelişmiştir. İnce 
kesitlerde kuvars, albit, biyotit, granat ve muskovit birincil mineral; turmalin, 
apatit ve zirkon mineralleri ise azınlıktaki mineraller olarak göze çarpmaktadır. 
Granat ve biyotitler kısmen krolitleşmişlerdir. Kayacın dokusu porfiroblastiktir 
(Eşder, 1988; Başarır ve Konuk, 1981).  

 
Kalk şistler; Cumaovası-Gümüldür Bölgesi’nin üst kesimlerindeki Üç 

Tepelerin kuzeyinde, Değirmendere’den batıya doğru, şist ve fillitlerin arasında, 
onlarla uyumlu olarak yer almışlardır. Açık krem renkli kalk şistlerde, foliasyon 
düzlemi boyunca muskovit pulcukları gözlenir. Bunlar karbonat oranının azalması 
ile şistlere, çoğalması ile mermerlere geçiş yaparlar (Eşder, 1988; Başarır ve 
Konuk, 1981).  

 
Genel olarak oldukça iyi foliasyon gösteren ve %80 kalsit, %20 oranında da 

kuvars ve muskovitten oluşan kalk şistler, fillitlere yakın kesimlerde grafitçe 
zenginleşmişlerdir (Başarır ve Konuk, 1981). 
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Fillitler; şist ve kalk şistlerle ardışıklıdırlar. Koyu gri, siyah renkleri, ince 
taneli ve şisti özellikleri belirgindir. Çok ince taneli olmalarına rağmen fillitlerin, 
ince kesitlerinde doku ve mineral içeriğini saptamak mümkündür.  Düşük dereceli 
metamorfik kaya olan fillitler; genellikle muskovit, serisit ve klorit gibi fillo-
silikatlar ile kuvars, albit, kloritoid ve zoisit mineralleriden oluşmuştur. Bölgedeki 
tüm metamormik kayaçlarda görülen deformasyon izleri (özellikle kıvrım 
eksenleri) fillitlerde çok belirginleşmiştir (Başarır ve Konuk, 1981). 

 
Kuvars-muskovit şistler; Dereboğazı şistlerinin en üst düzeylerini 

oluşturan mermerler arasında yer alır. Oldukça sert olan bu birim, sarımtırak 
beyaz renklidir. Kuvars-muskovit şistlerin ortalama mineral içeriği; %80 kuvars, 
%15 muskovit, %3 klorit, %2 opak ve %1 oranından daha az apatit, zirkon, 
turmalindir. Yeşilimtrak renkli klorit-muskovit şistlerle ardışıklıdırlar (Eşder, 
1988; Başarır ve Konuk, 1981). 

 
Klorit-muskovit şistler; Özdere-Gümüldür yöresinde geniş alanları 

kaplayan bu şistler, sarımsı-açık kahverenkli olup, kuvvetli foliasyon gösterirler. 
Başarır ve Konuk (1981) tarafından, 10 adet ince kesitin ortalaması alınarak 
saptanan mineral içeriği; %28 kuvars, %25 albit, %21 muskovit, %19 klorit, %3.7 
opak, %1.4 zoisit, %0.6 turmalin, %0.5 apatit, %0.2 limonit ve hematit olarak 
tespit edilmiştir. Bu kayaçların kloritçe zenginleştiği Palamuttepe’nin güneyinde 
yer alan bölgede, bol miktarda epidot ve manyetit mineralleri de gözlenmiştir. 

 
Dokanak ilişkileri; Dereboğazı şistlerinin gnays çekirdekle olan alt 

dokanağı bölgede çalışan araştırmacılar tarafından gözlenememiştir. Eşder (1988), 
bu şistlerin en üstünün, Dereboğazı mermerleri ile düşey yönde geçişli olduğunu 
belirtmiştir. 

 
Çökelme ortamı;  gnays çekirdek üzerinde yer aldığı bilinen bu şistlerin 

kökenini, pelitik ve psamitik karakterdeki, dipleri devamlı açılan tektonik bir 
çanak içine çökelmiş sedimanter kayalar oluşturmaktadır (Eşder, 1978). 

 
b-Dereboğazı mermerleri (Plmrd) 
 
Akartuna (1958), Dereboğazı Vadisi ve Değirmendere yöresindeki 

mermerleri ince tabakalı ve kompakt olarak ayırmış ayrıca, mermerlerin kristalin 
şistlerle konkordan olduğunu belirtmiştir. 

 
Dereboğazı mermerleri; sarımsı, beyaz, gri renkli, kırılma yüzeyi parlak, 

ince ve iri kristalli, sert köşeli kırıklı, belirgin ince, orta ve kalın tabakalanmalıdır. 
Beyaz ve koyu renkli olan ince tabakalanmalı mermerler bantlı bir görünüştedir. 
Kalın tabakalanmalı ve masif görünüşlü olan mermerler, iri kristalli ve beyaz 
renklidir. Bunlar granoblastik doku özelliği gösterir. Genellikle foliasyon 
düzlemine dik eklemlidir (Akartuna, 1958; Eşder, 1988).  

 
Bölgede iki seviyeli olarak gözlenen bu mermerler; Dereboğazı Vadisi’nin 

Kuzeybatı yakasında ince, Güneydoğu’da ise kalındır. Aynı mermerler Özdere 
yöresindeki Sünger Burnun’da, klorit şistlerle ardışıklı olarak bulunular. Bu 
mermerler; basınç yönünde uzamış, deforme olmuş kalsit kristalleri ile çok az 
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miktarda muskovit lamelciklerinden oluşmaktadır. Çoğu yuvarlaklaşmış kalsit 
kristali ve iri kristalli laminalı düzeyler ardalanma göstermektedir (Eşder, 1988). 

 
Dokanak ilşikileri; Dereboğazı mermerleri iki seviyeli olarak,  Dereboğazı 

şistleri üzerinde, yanal ve düşey doğrultuda geçişli bir dokanak oluşturur. 
Bunların üst dokanakları, yer yer allokton kaya toplulukları ile tektonik 
diskordanslı olarak üstlenmiştir (Eşder, 1988).  

 
Çökelme ortamı; Kuvars-muskovit şistlerle ardalanmalı olarak bulunan bu 

mermerler, neritik bir ortamda çökelmiş karbonat kayalarıdır. Kil taşları ile 
ardalanmalı olarak çökelmiş olan bu kayalar daha sonra metamorfizma geçirmiştir 
(Eşder, 1988). 

 
B-Menderes Masifi’nin dış örtüsünü oluşturan kaya birimleri 
 
a-Doğanbey Burnu metamorfitleri (Plmdb) 
 
Bu metamorfitler, Doğanbey Burnun’dan itibaren kuzeydoğu-güneybatı 

tektonik gidişler boyunca Kadıdağ Tepelerine kadar, yaklaşık 6 km’ bir alanda 
gözlemlenmiştir (Eşder, 1988). Bu metamofitlerin petrografik özellikleri ise; 

 
Aktinolit-şist, klorit-şist, kloritfels, klorit, serizit-şist ve kuvarsit; bu 

birim yer yer, talk şist ile kuvars mercekli klorit, serizit, aktinolit şistlerden 
oluşmakta ve saçılmış halde pirit kristallerini içermektedir. 

 
Serizit-şist, kloritfels, klorit, aktinolitfels; yeşil krem renkli ve orta sert 

olan bu birim, kuvars mercekli, gri siyah renkli meta kum taşı seviyeleri ile 
ardalanmalıdır. 

 
Metaserpantinit; koyu yeşil renkli ve sert olan bu birim bol miktarda 

magnetit kristal içermektedir. Çimentosu genellikle kuvars, kalsit, serizit ve kil 
mineralleridir. 

 
Talk şist; Bunlar, açık ve koyu yeşil renkli olup, kuvars mercekli ve 

damarlı bir yapıdadır. Talk şistler, burada yer alan mafik kayalara bağlı, onların 
metamorfizması sonucu oluşmuştur (Eşder, 1978; Eşder, 1988). 

 
Dokanak ilişkileri; Doğanbey Burnu metamorfitlerinin alt dokanağı kesin 

olmamakla beraber, Dereboğazı mermerlerinin üzerine geldiği, Gümüldür’ ün 
Kuzeybatısındaki Sultan Deresinde gözlenmiştir. Üst dokanağı ise tektonik olup, 
İzmir Flişi tarafından allokton olarak örtülmektedir (Eşder, 1988; Eşder,1978). 
 

Çökelme ortamı; Bunlar neritik bir ortamda, dipleri yavaş yavaş çöken, 
rejyonel tektonik bir çukurlukta meydana gelmiştir. Ancak, orta kesimlerde 
metabazit ve metaultramafit kayalara ait makro ve mikro ölçekteki ekzotik 
blokların bulunması, çökelme ortamının aniden hareketlendiğini ve diğerlerinin 
çok hızlı bir şekilde çökelmeye başladığını göstermektedir. Metabazit ve 
metaultramafit bloklar içeren seviyenin üzerinde talk, klorit, albit, serizit şistlerin 
bulunması, çökelme ortamındaki hareketin hızının yavaş yavaş azaldığını 
göstermektedir (Eşder, 1978; Eşder, 1988). 
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4.2.1.2 Allokton kaya birimleri (Mesozoyik) 
 
İzmir-Ankara Zonu, İç Toros Kenet Kuşağı’nın güneybatı uzantısında yer 

alan Üst Triyas-Alt Jura yaşlı kayalar Karacadağ Alloktonu, Üst Kretase yaşlı 
İzmir Flişi ise Seferihisar ve Büyükovacık Alloktonu olarak ayrılır (Eşder, 1988). 

 
A-Karacadağ Alloktonu karbonat kayaları (Triyas-Jura) 
 
Eşder’e (1988) göre, Karacadağ Alloktonu’nu oluşturan Triyas ve Jura yaşlı 

karbonat kayaları; dolomit-dolomitik kireçtaşları ve gri masif kireçtaşları ile 
temsil edilmektedir. 

 
a-Dolomit ve Dolomitik kireç taşları (Triyas) 
 
Grimsi boz renkli, köşeli kırıklı, sert ve çok çatlaklı bir yapı gösteren bu 

kireçtaşları, orta ve kalın tabakalanmaya dik eklemli, yer yer erime boşluklu olup, 
çatlak araları aragonit dolguludur (Eşder, 1988).  

 
Dereboğazı Vadisi’nin güneydoğusunda, Dereboğazı metamorfitleri 

üzerinde geniş yayılım gösteren dolomit ve dolomitik kireçtaşlarının, Sevincer 
Tepe’nin Güney yamaçlarındaki görünür kalınlığı 60 m.’yi bulmaktadır (Başarır 
ve Konuk, 1981). 

 
Dokanak İlişkileri; Triyas’ a ait dolomit ve dolomitik kireçtaşları, yer yer 

İzmir Flişi, yer yer de Dereboğazı şist ve mermerleri üzerinde olup, onlarla 
tektonik dokanaklıdır. Bu kireçtaşlarının oluşturduğu istifin tektonik dokanaklı 
olduğu zonda, sürüklenme ve buna bağlı olarak gelişen deformasyonlardan 
kaynaklanan ezilme, kırılma ve Arpacık Tepede olduğu gibi milonitleşme 
(demiroksitli bir aşınma yüzeyi) mevcut olup, belirgin bir tektonik breş zonu 
gelişmiştir. Dolomitik kireçtaşlarının üst dokanağı konkordan olarak gri masif 
kireçtaşlarına geçiş göstermektedir (Eşder, 1988; Başarır ve Konuk, 1981). 

 
b-Gri masif kireçtaşları (Jura) 
 
Gri masif kireçtaşları, Gümüldür-Cumaovası bölgesinin kuzeybatı-

güneydoğu doğrultusunda, kuzeybatıda dolomit seviyelerinden yoksun, 
güneydoğuda ise dolomitlerle beraber, İzmir Flişi’nin aşınma düzemleri üzerinde 
klipler şeklinde yerleşmiştir. Bu kireçtaşları, küçük boyutlarda, İzmir Filişi’ nin 
içerisinde egzotik bloklar halinde de bulunmaktadır (Eşder, 1988). 

 
Dereboğazı Vadisi’nin doğu ve batı yakasındaki; Sakar Tepe, Palamut Tepe, 

Karın Tepe, Sevincer Tepe ve Karacadağ gibi belirgin topografik yükseklikler gri 
masif kireçtaşlarından oluşmuştur. (Eşder, 1988; Başarır ve Konuk, 1981). 

  
Dereboğazı Horstunda, dolomitik kayalarla birlikte yapısal defeormasyona 

uğrayan gri masif kireçtaşları, yer yer karstik görünüşlü olup, orta ve kalın 
tabakanma göstermektedir. Ayrıca, tabakalanmaya dik eklemler gelişmiştir. 
Genellikle ikincil dolomitleşme gösteren düzeyler gri masif kireç taşları ile 
ardışıklıdır (Eşder, 1988). 



 
 

68

Dokanak ilişkileri; bölgede yer alan Karacadağ dolomitik kireçtaşları, 
farklı yaştaki karbonatların oluşturduğu konkordan bir istiftir. Bu karbonatlardan 
oluşan istifdeki gri masif kireçtaşları bölgenin kuzeybatısında genellikle İzmir 
Flişi üzerinde yer almakta ve ikisi arasında tektonik breş zonu bulunmaktadır. 
Buradaki kireçtaşlarının üst dokanakları açık olup, bunları hiçbir birim 
örtmemektedir. Bölgenin güneydoğusunda ise; gri masif kireçtaşları, bazen 
dolomitik kayaların üzerinde, onlardan yoksun olduğu zamanda doğrudan İzmir 
Flişi’nin üzerine yerleşmiş konumdadır. İzmir Flişi’nin aşındığı yüzeylerde ise 
direkt Dereboğazı şist ve mermerlerinin üzerinde tektonik olarak yerleşmiştir. Gri 
masif kireçtaşları, Dereboğazı Vadisi’ nin doğu ve güneydoğusunda açık, bu 
vadinin batısında ise Büyükovacık Alloktonu’nu oluşturan İzmir Flişi tarafından 
örtülmüş konumdadır (Eşder, 1988; Başarır ve Konuk, 1981). 

 
Çökelme ortamı; Gri masif kireçtaşalarının içerisinde kırmızı algler ile 

mercanların bulunması, bunların derinliği yüz metreyi geçmeyen ılık, berrak, 
ışıklı ve bol karbonatlı bir denizde, kıyı şeridine yakın kesimlerde, nisbeten 
çalkantılı bir ortamda çökeldiğini orataya koymaktadır (Eşder,1988). 

 
B-İzmir Flişi  (Kretase) (Küif) 
 
Gümüldür-Cumaovası bölgesine kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 

tektonik dilimler halinde, allokton olarak yerleşen İzmir Flişi, itilme yönündeki 
tektonik yerleşime bağlı olarak bölgenin kuzeybatısında çok kalın, 
güneydoğusunda ise çok incedir (Eşder, 1978; Eşder, 1988). 

 
a-Seferihisar Alloktonu fliş birimi (Küif) 
 
Seferihisar Aloktonu’nun bir kısmını oluşturan bu fliş, Gümüldür’ün 

kuzeyindeki Sultan Deresinden başlamakta, AzapTepe’nin güneyinden tektonik 
dokanağa paralel olarak Dereboğazı vadisi’ne uzanmaktadır. Güneydoğuda ise 
Dereboğazı şist ve mermerlerinin üzerinde yer alan İzmir Flişi, Karacadağ 
Alloktonu tarafından örtülmektedir (Başarır ve Konuk, 1981; Eşder,1988).  

 
Bölgede türbidit ve olistostromal düzeylerin sık ardalanmasından oluşan 

epiklastik karekterdeki flişde,  geniş yayılım gösteren bazı kaya birimleri ise;  
 
Fillitik şistler; açık, koyu gri, siyah, yeşilimsi renkli, kıvrımcıklı ve kırıklı 

olup, kıymıklı bir kırılma gösterirler. Genellikle metakumtaşaları ile ardalanma 
gösteren bu kayalar bölgede çok yaygın halde bulunmaktadır. 

 
Rekristalize kireçtaşları; yeşilşist fasiyesi koşullarındaki metamorfizma 

sonucu rekristalize olan kireçtaşları, fillitik şist düzeyleri arasında, beyaz ve 
pembe renkli olarak yeralırlar.  
 

Metakumtaşları; gri renkli, ince taneli, köşeli ve keskin kırılmalı olan 
metakumtaşlarının çatlakları kuvars ve kalsit dolgulu olup, hamuru genellikle 
silisten meydana gelmiştir. Nispeten az metamorfizma geçirmiş kumtaşları ise; 
kuvars, albit ve opak minerali içermekte, bunlar da kalsit ve serizit tarafından 
çimentolanmaktadır. 
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Kuvarsit; bunlar kuvars ve muskovit foliasyonundan oluşmakta ve aksesuar 
mineral olarakta kalsit ve opak minerallerini içermektedir. 

 
Kalkerli kumtaşı; fillitik şist düzeyleri arasında kalan kalkerli kumtaşı, 

kum tanelerinin kalsit tarafından çimentolanmasıyla meydana gelmiştir. 
 
Çörtlü kireçtaşları; fliş istifinin en üst düzeylerinde yer alan çörtlü 

kireçtaşları fillitik şistlerle ardalanmalıdır. Oldukça kalın tabakalanma gösteren, 
aynı zamanada tabakalanmaya paralel çörtlü ve rekristalize olan bu kireçtaşları 
bölgede çok yaygındır (Eşder, 1988; Akartuna, 1958; Başarır ve Konuk 1981). 

 
Dokanak ilişkileri; İzmir Flişi Kargıcık Limanın’dan itibaren kuzeydoğu-

güneybatı doğrultusunda, Doğanbey Burnu metamorfitleri üzerine tektonik olarak 
yerleşmiştir. Bu farklı yaştaki iki birim arasında tektonik bir dokanak 
bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğusunda ise; İzmir Flişi, aynı yaşlı Karacadağ 
dolomitik kireçtaşları ile tektonik olarak örtülmektedir. İki kaya topluluğu 
arasında tektonik breşle de doğrulanan, tektonik bir dokanak mevcuttur 
(Eşder,1988; Başarır ve Konuk 1981). 

 
4.2.1.3 Tortul, volkanik kaya birimleri ve Kuvaterner (Senozoik) 
 
Bölgede Senozoik’e ait Neootokton olarak kabul edilen; Bahçecik 

Formasyonu (Alt Miyosen), Yeniköy Formasyonu (Orta Miyosen), Cumaovası 
Volkanitleri (Üst Miyosen) ve Urla Formasyonu (Pliyosen), Kretase yaşlı İzmir 
Flişi üzerine açılı bir diskordans ile oturmuşlardır (Eşder,1978).  

 
Neojen’e ait Yeniköy Formasyonu’nu kuzeybatıda Seferihisar Horstu, 

güneydoğu da ise Karakoç Horstu sınırlar. Bölgenin çeşitli yerlerinde değişik 
kalınlıklara sahip olan bu formasyon, Kretase sonrası gelişen depresyon 
havzasında oluşmuştur ve konglomera, kumtaşı, kiltaşı, killi kumtaşı ve killi 
kireçtaşı aradalanmalıdır (Eşder, 1978).  

 
Yeniköy Formasyonu’nun üzerine diskordansla gelen Cumaovası 

Volkanitleri birleşik ve bağımsız donlar oluşturmuştur. Asidik magmanın bazik 
magma kadar akıcı olmayıp viskoz olması nedeniyle, riyolit ve ridyoasidler geniş 
alanlara yayılamamışlardır. Gümüldür Özdere yöresinin kuzeybatısında Yarantepe 
ve Masat Burnunda gözlemlenen volkanik kaya birimlerinden riyolitler; vitrofirik 
bir hamur içinde serpilmiş iri subhedral sanidin kristalleri ile anhedral kuvars 
kristallerinden oluşmaktadır (Eşder,1978; Başarır ve Konuk 1981). 
 

Bölgede Urla Formasyonu ise; gölsel kireçtaşları, kiltaşı, tüfit ve ince 
konglomeralar ile temsil edilmektedir (Eşder, 1978). 
 

Kuvaterner; Gümüldür-Özdere yöresinin güneyinde Kuvaterner’e ait 
oluşuklar; yamaç molozu ve alüvyon olarak geniş bir alanda yayılım 
göstermektedir. Alüvyonların yığışması tektonik gidişler üzerinde, rejimi düzensiz 
dereler boyunca olmaktadır. Alüvyonlar genellikle İzmir Flişi, Yeniköy 
Formasyonu, Cumaovası Volkanitleri ile Menderes Masifine ait çakıl taşlarından 
meydana gelmiştir. Yayılım ve kalınlıkları ise deniz yönünde artış göstermektedir 
(Eşder, 1978). 
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4.2.2 Jeomorfolojik yapı 
 
İzmir İli’nin güney kesiminde batıda Palamut Dağı ve Çubuklu Dağı (485m) 

ile kuzey-kuzeydoğudaki Kemalpaşa Dağı (Nif Dağı, 1506 m) arasında kalan, 
güney ve güneydoğuya doğru genişleyen Cumaovası ve Torbalı depresyonu 
olarak ta tanımlanan, bir tektonik çöküntü alanı bulunur. Bu alanın güneyinde 
Karacadağ (855 m) ve Kocadin Dağı (651 m) kütleleri yer alır. Cumaovası çanağı, 
doğu yarıda kalan Torbalı depresyonundan basık, az yüksek tepeler ve yer yer 
belli belirsiz Neojen bir eşikle ayrılır. Cumaovası çanağının tabanında en alçak 
yerlerden geçerek kuzey-kuzeydoğudan, güneybatıya doğru akan Bulgurca Deresi 
kolları ile birlikte burada bir havza oluşturur ve daha sonra Karacadağ kütlesinde 
açılan Dereboğazı yarımvadisi içinde akarak denize ulaşır (Koçman ve Gümüş, 
1989). 

 
Söz konusu bu geniş havzadaki Özdere Beldesi sınırları dâhilinde bulunan 

araştırma alanı, Karacadağ kütlesinin güney kesiminde, Dereboğazı Vadisi’nin ise 
güneydoğusunda yer almaktadır.  

 
Bölgenin dolayısı ile Özdere yöresinin morfotektonik ve jeomorfolojik 

evrimi ile bölgeki akarsu sisteminin kuruluşu ve gelişmesi arasında çok yakın bir 
ilişki vardır. Şöyleki; Cumaovası ve Torbalı depresyonunun çevresinden tabana 
inen akarsuların önce, güneybatıda organize olması ve sonra da Dereboğazı 
yarımvadisi aracılığı ile dış drenaja bağlanması, akarsu sistemi ve dolayısı ile 
bölgenin jeomorfolojik evrimi bakımından önemli bir sorundur (Koçman ve 
Gümüş, 1989). 

 
4.2.2.1 Morfotektonik-jeomorfolojik gelişim  
 
Özdere yöresi kapsamında araştırma alanı jeomorfolojisinin 

şekillenmesinde, içerisinde yer aldığı Batı Anadolu Bölgesi’ndeki neotektonik 
rejime bağlı olarak meydana gelen, bloklar halinde çökme ve yükselme hareketleri 
ile birlikte akarsuların aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyetleri etkili olmuştur 
(Genç ed al., 2001; Atalay, 1992). 

 
Bu bağlamda; Batı Anadolu’nun günümüzdeki doğu-batı uzanımlı horst ve 

grabenlerden oluşan bloklu morfolojisi, neotektonik dönemde bölgedeki genel 
olarak kuzey-güney doğrultulu gerilmeyle karakterize edilen, neotektonik rejimin 
bir ürünüdür. Bu dönemde, Batı Anadolu’da gelişen en büyük tektonik yapılar 
Büyük Menderes ve Gediz grabenleridir. Bir biriyle simetrik geometrisi olan bu 
iki tektonik koridor günümüz morfolojisinde, Aydın ve Bozdağ horstlarına 
karşılık gelen Menderes Masifi çekirdeğinin yükselmesine bağlı olarak 
şekillenmiş graben sistemleridir (Şaroğlu, vd., 1987). 

 
Başka bir ifadeyle, çökme sonucu oluşan bu graben veya geniş oluklar ile 

bunların kenarında yükselen dağlar, Üst Miyosen’den itibaren neotektonik 
dönemin başlaması ile ortaya çıkan dikey yöndeki faylanmanın bir sonucudur. 
Ancak, bu düşey hareketlerin miktarı veya fayların atımları ile etki alanları 
bölgenin her tarafında aynı ölçüde ortaya çıkmamıştır. Bölgenin şekillenmesinde 
ana görevi üstlenen tektonik hareketler ve topoğrafyanın genel evrimi kısaca şöyle 
özetlenebilir (Atalay, 1992). 
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Jeolojik araştırmalara göre; Miyosen başlarında Cumaovası çanağı ve 
Derboğazı Vadisi’ni kapsayan bölgedeki kaya birimleri; Menderes Masifi 
metamorfitleri ile birlikte, bu masifin kenarı ve batısında yer alan İzmir-Ankara 
Zonu, İç Toros Kenet Kuşağı’nın güneybatı uzantısındaki Triyas-Jura yaşlı 
karbonat kayaları ve Kretase yaşlı İzmir Flişi’dir. Alt-Orta Miyosen’de hüküm 
süren tropik iklim koşulları nedeniyle yer yer göllerle kaplı olan Gediz ve Büyük 
Menderes grabenlerini içeren bölgedeki yüksek kesimlerin, göllerin seviyesine 
göre önemli ölçüde aşınmsı sonucunda bölgede (Atalay,1992), dolayısı ile 
Bulgurca Havzasında son derece basık bir topağrafya oluşmuştur. 

 
Üst Miyosen’den itibaren Cumaovası çanağı ve Derboğazı Vadisi’ni 

kapsayan bölgenin eski temeli yükselmeye başlamış ve aşınım yüzeyi ilk kez 
kırılarak parçalanmıştır. Böylece havza tabanında, akarsu ve göl formasyonlarına 
ait çökeller birikmiştir (Koçman ve Gümüş, 1989). Araştırmacılar tarafından, 
Bulgurca birimi olarak tanımlanan bu formasyondaki kırmızı taban konglomerası 
ile başlayan, kumtaşı, kiltaşı ve çamurtaşı ardalanmasından oluşan katman, istifin 
alt düzeyini meydana getirmiştir.  

 
Bölgenin batısında geniş bir alanı kaplayan Cumaovası Volkanitleri ve 

bunlarla birlikte bulunan katmanlı tüfler Üst Miyosen döneminde dislakosyonlar 
nedeniyle kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu kırıklardan yüzeye çıkarak, havza 
tabanına yayılmış ve Bulgurca birimindeki orta seviyedeki tabakalar arasına 
yanal, düşey geçişli olarak yerleşmiştir (Koçman ve Gümüş, 1989). 

 
Pliosen sonunda yeniden etkili olan tektonik hareketler (İkinci faylanma 

evresi), havzanın derinleşmesine ve çevrede yükselmelere neden olur iken, 
yükselmeden kaynaklanan tansiyonel etkilerle faaliyete geçen volkanizma ile 
Cumaovası depresyonunun batısı, genellikle riyolit ve riyolit kimyasındaki perlit 
kayalarını içeren levhalarla örtülmüştür (Koçman ve Gümüş, 1989). 

 
Üst Miyosen’den itibaren kazanılan havza yapısı drenaj sistemini de kontrol 

etmiştir. Çevredeki yüksek alanlardan havzaya doğru yönelen akarsuların taşıdığı 
çökeller önce göl ortamında birikmiştir. Pliosen döneminin sonunda yaşanan 
kuraklık nedeniyle akarsuların taşıdığı kaba malzeme havza tabanını doldurmaya 
başlamıştır (Koçman ve Gümüş, 1989). 

 
Gümüldür-Cumaovası bölgesindeki tektonik etkinliğin yoğunluğu ve 

sürekliliğinin yanı sıra, bölgeyi etkisi altına alan kuvvetlerin varlığı ile 
kıvrımlanma, faylanma ve kırılmalar ortaya çıkmıştır. Pliyosen-Pleistosen’de, Alp 
Orojenez’nin etkisiyle bölgede; Palezoyik yaşlı metamorfitlerle, Üst Kretase yaşlı 
İzmir Flişi’nde; genellikle eksen düzlemleri ve eksen gidişleri dalgalı olan, sık ve 
dar kıvrımlar gelişmiştir (Eşder, 1978; Eşder,1988).  

 
Başarır ve Konuk (1981) tarafından, Özdere-Gümüldür yöresinde yapılan 

jeolojik incelemelere göre; bölgedeki kristalin temeli oluşturan kaya birimlerinde, 
Pliyosen sonundaki Alp dağoluşumu hareketinin etkisiyle gelişen kıvrımlar tespit 
edilmiştir. Tespit edilen bu kıvrımların, kıvrım eksenlerinin yönleri ise; genellikle 
K20ºD, K20ºB değişen bir yelpaze sunmaktadır. Adı geçen araştırmacılarca, Arpa 
Tepe’nin kuzeyinde tespit edilen kıvrım, içiçe mermer ve şist bantlarından 
oluşmuştur. Bu kıvrımın yönü K20ºB, dalımı ise güneydoğu yönündedir. 
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Kayaçların mikro tektonik incelemesinde; birbiri ile 35º lik açı yapan mikro 
kıvrımlar, Menderes Masifi’nin iç ve kenar zonlarında gözlenen ve mikro olarak 
ölçülen, iki ana kıvrım ekseni arasındaki açıya eşittir. 

 
Cumaovası ve Gümüldür bölgesindeki, Alp Orojenezi’nin etkisi ile oluşan 

kıvrımlarla çokça gelişen faylar ve kırıklar, genellikle genç tektonik olayların 
ürünüdür. Genç tektonik olaylar sonucu gelişen, kuzeydoğu-güneybatı genel 
doğrultu faylar ve kırıklar ile birlikte, bunları kesen kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultu diagonal faylar bölgenin jeomorfolojik gelişiminde önemli rol oynamıştır 
(Eşder,1978). 

 
Pliyosen sonu Pleistosen başında tekrar başlayan faylanma hareketleri ile 

eski faylar canlanırken, grabenin kenarlarında uzanan depolar da faylarla kesilmiş 
ve graben sahaları tekrar çökmeye uğramıştır. Bu hareketler akabinde tekrar 
yükselen sahalarda şiddetli bir aşınma ve grabenlerde de aşırı biriktirme meydana 
gelmiştir (Atalay, 1992). 

 
Bu dönemde, Cumaovası ve Gümüldür bölgesi kuzeybatıdan gelen 

kuvvetlerin etkisi ile güneydoğuya doğru itilmiştir. Böylece batıda Urla Grabeni, 
doğuda ise Çubukludağ Grabeni ile sınırlanan Seferihisar Horstu ve Çubukludağ 
Grabeni’ni sınırlayan kuzeydoğu-güneybatı gidişli Cumalı Ters Fayı oluşmuştur. 
Bindiren blok (İzmir Flişi) Seferihisar Horstu’nu meydana getirirken, alçalan 
kompartıman Yeniköy Formasyonu olmuştur (Eşder, 1978; Eşder, 1988). 

 
Muhtemelen Pasadenien tektonik fazda oluşan bu hareketler, Cumaovası 

depreayonunun güneyindeki Karacadağ kütlesini de etkilemiştir. Nitekim 
Karacadağ kütlesinin batı kesiminde kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir fay 
oluşmuş veya daha önce mevcut olan bir fay sistemi belirgin hale gelmiştir. 
Meydana gelen faylanma ile Dereboğazı Vadisi’nin doğusunda kalan blok 
yükselmiş, batıdaki blok ise alçalmıştır. Oluşan bu fay hattı üzerine bir akarsu 
yerleşmiş ve yatağını derinleştirmeye başlamıştır. Plüviyal dönemde geriye 
aşındırmanın gelişmesiyle akarsu yukarı çığırda havzaya sokularak Cumaovası 
depresyonuna ulaşmıştır. Böylece, daha önce Cumaovası depresyonunun yüksek 
çerçevesinden doğup, havzaya sentripetal olarak ulaşan akarsular, havzanın 
kapılması ile birlikte güneybatıda organize olmuş ve Dereboğazı yarımvadisi 
aracılığı ile dış drenaja bağlanmıştır (Koçman ve Gümüş, 1989). 

 
Tüm bu bölgesel ölçekteki morfotektonik gelişmeler kapsamında, Özdere 

yöresi jeomorfolojisinin oluşumunda etkili olan fayların geneli, eğim atımlı çekim 
faylarıdır. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan ve 600 m’lik atıma sahip olan 
büyük fay, Özdere yöresi ve araştırma alanı morfolojisinin gelişiminde önemli bir 
etkiye sahiptir. Büyük faya paralel gelişmiş Sünger Burnun’da bulunan faylar ile 
yörede diagonal olarak yerleşen diğer faylar küçük ölçekteki faylardır. Yörenin 
diğer önemli faylanma yönü, kuzeykuzeydoğu doğrultusunda olup, büyük fayla 
yaklaşık 60º lik bir açı oluşturmaktadır (Başarır ve Konuk, 1981). 
 

Ayrıca, Cumaovası çanağını çevreleyen yüksek alanlardan gelen 
akarsuların, Bulgurca Deresi ve kollarından oluşan havzada toplanarak,  
Dereboğazı Vadisi kanalı ile Ege Denizi’ne boşalması, Özdere yöresi ve çalışma 
alanı jeomorfolojisinin şekillenmesinde önemli rol oynayan bir diğer faktördür. 
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4.2.2.2 Jeomorfolojik oluşumlar 
 
Özdere Beldesi’ndeki morfolojik birimler, Şekil 4.8’de görüleceği üzere 

genel hatlarıyla; dağlık kesimler ile birlikte vadileri, sırtları ve tek tepeleri 
kapsayan dik yamaçlar, fay yüzeyi diklikleri ile birikinti konilerinin yanı sıra, 
alüvyal düzlüklerden oluşmaktadır. 

 
Yörenin topoğrafyası güneyde bulunan alüvyal düzlüklerden itibaren kuzeye 

doğru yükselerek, kısa sayılabilecek yaklaşık 3,7 km.’lik yatay mesafede 855 
m’ye ulaşmaktadır. Özdere yöresinin kuzeybatısındaki yassı dorukda yer alan 
Karacadağ Tepe 855 m ile beldenin en yüksek seviyesini oluşturur iken, 
kuzeydoğu belde sınırı üzerinde bulunan Dededağ Tepe’nin yüksekliği 752 m’dir.  

 
Özdere yöresinin jeolojik oluşumu ve jeomorfolojik gelişimi kapsamında 

Neojen dönemine gelinceye kadar paleotektonik temel yapısı tamamlanmıştır. 
Beldenin kuzeyinde yer alan dağlık kesimler, güneyinde bulunan alüvyal 
düzlükler ile fay yüzeyi dikliklerinin şekillenmesinde; bölgede Neojen’le birlikte 
başlayıp devam eden süreçteki neotektonik hareketler belirleyici olmuş ve 
akarsuların aşındırma, taşıma ve biriktirme hareketlerini de kontrol etmiştir.  

 
Üst Miyosen’den itibaren bölgedeki epirojenik hareketlere bağlı olarak, 

Özdere yöresinin eski temeli yükselmeye başlamış ve ilk blok faylanma evresi 
olarak ta tanımlanan bu dönemde aşınım yüzeyi ilk kez kırılmıştır. Pliyosen sonu 
Pleistosen başında Alp dağoluşumu hareketlerinin etkisiyle oluşan ikinci faylanma 
evresinde, kıvrımlarla çokça gelişen faylar ve kırıklar, yörenin jeomorfolojik 
yapısını belirlemiştir. Böylece Karacadağ kütlesinin batı kesimindeki kuzeydoğu-
güneybatı uzanımlı, Karacadağ Tepe’nin yatay mesafede yaklaşık 1 km 
güneyinden geçen fayın, karbonat kayaları, Menderes Masifi’nin iç örtüsü 
metamorfik kaya birimlerinden mermerler ve şistleri keser şekilde gelişen fay 
hattı üzerinde basamak oluşmuştur. Beldenin yerleşim birimlerinden, Çukuraltı ve 
Ortaköy Mahallelerinin kuzeyinden geçen, kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı 
faylanma ile yörede ikinci bir basamak oluşarak, fay hattının güneyinde fay 
yüzeyi diklikleri meydana gelmiştir. 

 
Yörenin en yüksek seviyesi olan Karacadağ kütlesindeki yassı doruğu 

çevreleyen, dağlık kesimin ortalama eğimi yaklaşık %40-50 civarındadır. 
Karacadağ Tepe’nin belde sınırları içerisinde kalan dağlık kesimi, Karacadağ 
Alloktonunu oluşturan Triyas ve Jura yaşlı karbonat kayaları; dolomit-dolomitik 
kireçtaşları ve gri masif kireçtaşları ile temsil edilmektedir. Dağlık kesimin belde 
sınırları dışında kalan bölümündeki temelin bir kısmını ise, İzmir Flişi kaya 
birimleri oluşturmaktadır. 

 
Karacadağ kütlesini, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda kesen fay hattı ile 

beldenin Çukuraltı, Ortaköy yerleşim birimlerinin kuzeyinden geçen ana fay 
hattıyla sınırlanan saha; yükseklik şartlarının kısa mesafeler dâhilinde sık sık 
değiştiği son derece arızalı arazileri kapsayan, dik yamaçlardan meydana 
gelmiştir. Yazın akıştan yoksun, buna karşın kışın akışa geçen akarsular ile 
parçalanmış, aşınım yüzeyleri ve dik yamaçlardan oluşan bu sahada; sırtlar, derin 
yarılmış vadiler ve tek tepeler yer almaktadır.  
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Yörenin güneybatısında bulunan Değirmen Dere ve Gökdere Karacağ 
kütlesinden itibaren, dik yamaçların bulunduğu sahada ise Çukuraltı Dere ile 
birlikte birbirine paralel derin vadiler açarak akmakta ve güney kesimde küçük 
alüvyal düzlükler oluşturarak Ege Denizi’ne boşalmaktadır. Bu derelerin akışı 
doğrultusunda oluşan derin vadilere paralel konumda yer alan sırtlar ise; 
Şarlakburnu ve Uzungeriş sırtlarıdır. Yüksek kesimlerden doğan ancak, denize 
ulaşamadan kaybolan küçük derelerin oluşturduğu vadiler de; Değirmen Dere, 
Gökdere ve Çukuraltı Dere’nin akış doğrultuları paralelinde yer almaktadır. 
Temeli, Menderes Masifi metamorfitlerinin iç örtü birimi Dereboğazı şistlerinden 
meydana gelen bu arızalı sahada, aşınım yüzeylerini oluşturan tek tepeler ise; 
Kiriş Tepe (512 m),  Karataş Tepe (409 m), Yönütaşı Tepe (253 m)’dir.  

 
Litolojik yapıya bağlı olarak, bileşimi meydana getiren kaya birimlerinin 

aşınmaya karşı olan direçleri, dik yamaçların veya dalgalı yüzeylerin gelişimini 
belirler. Bu kapsamda dik yamaçlardan oluşan bu yüzeylerde, aşınmaya karşı 
dirençli Dereboğazı şistlerinin geniş yer tutması, arazinin arızalı topoğrafyasını 
şekillendirmiştir. 

 
Özdere Beldesi yerleşim birimlerinin kuzeyinde yer alan fay dikliği 

kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu büyük fayın, fay hattı üzerinde oluşmuştur.  Fay 
dikliği; üzerine kurulan akarsuların aşındırma, taşıma ve biriktirme etkilerine 
bağlı olarak, zamanla yerini fay façetalarına ve birikinti konilerine bırakmıştır.  

 
Yörenin doğusunda bulunan Üzenek ve Koru dereleri yüksek kesimlerden 

güneye doğru, beldenin batısındaki derelerde olduğu gibi bir birine paralel derin 
vadiler oluşturarak Ege Denizi’ne, meydana getirdikleri küçük alüvyal düzlükler 
aracılığı ile boşalmaktadır. 

 
Özdere yöresinin güneyindeki Sünger Burnu’nun kuzeydoğusunda yer alan 

Palamut Tepe (84 m) ve güneydoğu kıyı çizgisinin sona erdiği kesimdeki Ada 
Tepe (68 m) aşınım yüzeylerini oluşturmaktadır.  

 
Sünger Burnu’nun batısında yer alan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu 

küçük fay Özdere yöresindeki kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı büyük fayı keser 
şekilde gelişmiştir. Burundaki bu küçük fay hattı Kalemlik Orman İçi Dinlenme 
Yeri’nin kuzey sınırını oluşturmaktadır. Bu fay hattının batısında yer alan kesimin 
temeli İzmir Flişi kaya birimlerinden, fay hattının doğusunda kalan bölümündeki 
aşınım yüzeyleri ise, Menderes Masifi metamorfik kaya birimlerinden, 
Dereboğazı mermerleri ve şistlerinden meydana gelmiştir. Sünger Burnu’nun 
güneyinde bulunan kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı diğer küçük fay hattı ise kıyı 
çizgisi üzerinde yer almaktadır.  

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin kuzey sınırını oluşturan fay hattının, 

güney doğusunda yer alan bölgenin topoğrafik yapısı, eğimin yer yer %20’lerin 
üzerine çıktığı dik yamaçlardan meydana gelmiştir. Araştırma sahasının temelini 
oluşturan Dereboğazı mermerlerinin aşınıma karşı olan dirençleri ise, kuzey 
güney doğrultulu Ege Denizi’ne dik uzanan yamaçların gelişiminde etkin rol 
oynamaktadır.  
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4.2.3 Toprak yapısı 
 

Ekolojik mekân bütünlüğü gözetilerek Özdere Beldesi kapsamında ele 
alınan araştırma konusu saha, genel olarak eğimli bir topografyaya sahiptir. 
Yöredeki sahaların büyük çoğunluğunun %10-20 ve %20’den daha yüksek eğimli 
arazilerden oluşması, toprak erozyonu sorununu da beraberinde getirmiştir.  

 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı’nın (1974), Küçük Menderes Havzası 

Toprakları’na yönelik hazırlamış olduğu rapora göre; Özdere Beldesi’ndeki 
arazilerin büyük kısmını, şiddetli ya da çok şiddetli erozyona maruz kalmış 
topraklar oluşturmaktadır.  

 
Beldenin eğimli topografyası, toprak erozyonunun yanı sıra, dolaylı olarak 

toprak oluşumunu da etkileyerek, bölgedeki toprakların doğal yapısının 
belirlenmesinde önemli pay sahibidir (Altınbaş vd., 2010).  

 
4.2.3.1 Büyük toprak grupları 
 
Özdere Beldesi genelinde yaygın olarak bulunan toprak grupları ve 

özellikleri; arazi çalışmalarına, Küçük Menderes Havzası Toprakları’na yönelik 
düzenlenen rapora (Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 1974) ve Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2001), tarafından üretilen toprak haritalarından 
faydalanılarak belirlenmiştir. 

 
Belde de dolayısıyla araştırma alanındaki büyük toprak gruplarının 

özellikleri aşağıda kısaca açıklanmıştır (Şekil 4.9). 
 
Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları (E): Zonal Topraklar ordosunun 

“Terra rossa” alt ordosundaki bu toprak grubu, 7.Tahmin sisteminde, Alfisol 
ordosunun Xeralf alt sırasında yer almaktadır (Altınbaş, vd., 2010). 

 
Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü, 10-750 m arasındaki yükseltiye sahip 

bölgelerde daha yaygın olarak bulunan Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları, 
ayrışmaya yüz tutmuş sert kalker kayaları veya kalker çimentolu konglomeralar 
üzerinde oluşmuştur. Bu toprak grubunun 750 m’ye kadar yükseltiye sahip dağlık 
sahalardaki ana materyalleri; granit, kiltaşı, kumtaşı, kireçtaşı, bazı metamorfik 
kaya birimleri ve flişe ait kayaçlardan oluşmaktadır. Deniz seviyesine yakın 
arazilerde ise ana maddeleri; andezitik, bazaltik kayalar, kiltaşı, konglomeralar, 
marnlı depozitler, çeşitli sedimanter kaya birimleri, çakıllı kumlu killi genç 
sedimentler ve kumlu kil taşlarırdır (Tuncay, 1986; Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı, 1974; Toprak Etütleri ve Haritalama Dairesi Başkanlığı, 1982). 

 
Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları, ibrelilerden özellikle Kızıçam’ın 

oluşturduğu orman örtüsü ve maki vejetasyonu altında gelişme gösteren, ABC 
profilli topraklardır. Kuru iken çok sert kompakt, ıslak iken yapışkan ve plastik 
olan kahverenkli A horizonu, gevşek granüler stürüktürdedir. A1 horizonu iyi 
gelişmiş olup, orta derecede organik maddeye sahiptir. Kırmızı renkli B horizonu, 
daha ağır bünyeli, blok, köşeli blok veya prizmatik yapılıdır. C horizonu ise, 
kireçtaşı, konglomera ve bunların ayrışma ürünlerinden meydana gelmiştir 
(Tuncay, 1986; Toprak Etütleri ve Haritalama Dairesi Başkanlığı, 1982).  



 
 

77

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şe
ki

l 4
.9

 Ö
zd

er
e 

B
el

de
si

’n
de

ki
 b

üy
ük

 to
pr

ak
 g

ru
pl

ar
ı (

T.
C

. B
aş

ba
ka

nl
ık

 K
öy

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

,  
20

01
) 

E
 Y

er
le
şi

m
 

Ö
zd

er
e 

B
T

G
  

A
  

K
 

N
 

U
 E
  



 
 

78

Küçük Menderes Havzası Toprakları’nın %24.6’sını oluşturan Kırmızı 
Kahverengi Akdeniz Toprakları’ndaki kırmızılık, Munsell renk kartına göre 5YR-
7.5 YR arasındadır. Toprak profilinde yer alan demir, alüminyum ve Manganez 
bakımından zengin metalik seslikioksitlerden, genellikle %4-6 arasında serbest 
halde bulunan Fe3O3 (Hematit) içeriği, toprak renginin parlak kırmızıya 
dönüşmesini sağlar. Bütün profildeki PH ise, 7.4-7.5 arasındadır (Toprak Etütleri 
ve Haritalama Dairesi Başkanlığı, 1982). 

 
Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları (N): Zonal Topraklar 

ordosundaki bu büyük toprak grubu, 7. Tahmin sistemine göre; Inceptisol 
ordosunun, Xerept alt sırasında yer almaktadır (Altınbaş, vd., 2010). 

 
Küçük Menderes Havzası’ndaki toprakların % 10,6’sını oluşturan Kireçsiz 

Kahverengi Orman Toprakları, daha çok metamorfik kaya birimleri üzerinde 
yaygındır ve ana materyalleri; kumlu kiltaşı, kireçli, kumlu, killi depozitlerden 
meydana gelmiştir. Ilıman Akdeniz iklim koşullarının yanı sıra, üzerinde yer 
aldıkları ana kayanın bazlardan yoksun olması bitki artıklarının oldukça çabuk 
ayrışmasını sağlar. Tamamen kireçten yoksun olan toprak profilinde demir, 
hidroksit formunda serbest halde bulunur ve Kil-Humus-Demir kompleksi 
toprağın renginin koyulaşmasına neden olur (Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı, 1974; Toprak Etütleri ve Haritalama Dairesi Başkanlığı, 1982). 

 
Havzada genellikle dik veya sarp eğime sahip, drenaj sorunu olmayan A (B) 

C profilli Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları’nın profil derinlikleri, üzerinde 
bulundukları ana kayanın ayrışma hızına bağlı olarak değişir. Toprak profilinde, 
üstte koyu grimsi renkli, oldukça kalın ve iyi gelişmiş, gözenekli yapıdaki A 
horizonunun organik madde içeriği genellikle asit karakterli olup, mineral 
kısımdan ayrıdır veya çok az karışmıştır. Kahverengi veya koyu kahve renkli, 
granüler veya yuvarlak köşeli blok yapıdaki B horizonu ise, A katmanına göre 
daha ağır bünyelidir ve zayıf gelişim gösterir (Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı,1974; Toprak Etütleri ve Haritalaması Dairesi Başkanlığı, 1982).  

 
Kireçsiz Kahverengi Topraklar (U): Çalışma konusu Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yeri’nin tamamına yakın kesimini kaplayan bu büyük toprak grubu; 
Zonal Topraklar ordosunun “Orman-Çayır Arazisi Geçit Toprakları” alt ordosuna 
dâhil edilmiştir. 7. Yaklaşım - 7. Öneri dizgizindeki sınıflamaya göre ise; Alfisol 
ordosunun Udalf alt sırasunda yer almaktadır (Altınbaş, vd., 2010). 

 
Ilıman Akdeniz İklim tipinin hüküm sürdüğü, genellikle kireç formasyonları 

içermeyen ana materyaller üzerinde, başka bir ifadeyle, magmatik kayalar 
üzerinde oluşan Kireçsiz Kahverengi Topraklar; bazen marn, kil taşı (clay stone), 
(SiO2) içeren kireçli sedimentler ya da nehir teraslarında farklı ana materyaller 
üzerinde yer alır. % 29,2’lik bir oranla Küçük Menderes Havzası’nda en fazla 
alanı kaplayan bu büyük toprak grubu, bölge genelinde ise bazlarca fakir kristal 
(Granit) veya metamorfikler (Gnays, mikaşist vb.)  ya da primer kayaçlar (şist, 
hafif killi kumtaşı) üzerinde, yapısal B katmanlı olarak meydana gelmiştir 
(Tuncay,1986; Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 1974). 

 
A (B) C profilli bu topraklarda iyi gelişmiş granüler stürüktürdeki A 

horizonu mevcuttur. Mull tipinde organik madde içeren kahverengi, grimsi 
kahverengi ve sarımsı kahverengi gibi çeşitli renklerde, kumlu-tınlıdan, kumluya 
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kadar değişen variyasyonlarda bünyeye sahip olan A katmanında, ayrışmamış ana 
kaya parçalarına rastlanabilir. A horizonuna nazaran daha ağır bünyeli ve daha 
fazla kil yığışması görülen B katmanı, prizmatik veya çok ender hallerde granüler 
stürüktürü ve soluk kırmızımsı kahverengi ile A katmanından kolayca ayırt 
edilebilir (Tuncay, 1986; Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 1974). 

 
Genellikle Özdere Beldesi’ndeki eğimli arazi yüzeylerini kaplayan, iyi 

drenaja sahip Kireçsiz Kahverengi Topraklarda, şiddetli aşınım ve taşlılık 
sorunları mevcuttur (Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 1974). 

 
Yağışlı mevsimlerde toprak profilindeki killer ve bazların yıkanması 

nedeniyle üst toprak alt toprağa nazaran daha asidik karakterde olup, bazen alt 
toprakta az miktarda serbest karbonatlara rastlanabilir. Organik madde, bitki besin 
maddelerinden azot ve fosforca fakir olan bu topraklar, orta derecede verimlilik 
kabiliyetine sahiptir (Toprak Etütleri ve Haritalama Dairesi Başkanlığı, 1982; 
Tuncay,1986). 

 
Alüvyal Topraklar (A): Azonal Topraklar ordosunun “Allüvial Topraklar” 

alt ordosuna giren bu büyük toprak grubu, 7. Yaklaşım - 7. Öneri dizgisindeki 
sınıflamaya göre, Entisol ordosunun Fluvent alt ordosuna dahil edilebilir (Altınbaş 
vd., 2010).  

 
Alüvyal topraklar 4. zamanın Holosen alt devrinde küçük, büyük çeşitli 

akarsular tarafından aluvium sediment materyalinin yığışması ile oluşmuş genç 
topraklardır. Bu topraklar; akarsu düzlükleri, alüvyal yelpazeler (yan derelerin 
yüksek arazilerden vadi tabanlarına geçiş alanları), deltalar, haliçler, eski göl 
tabanları, eski sulama alanları (sulamalardan oluşan kalın materyal 
tabakalaşması), kıyı düzlüklerinde meydana gelirler. Derin profillere sahip olan 
alüvyal topraklar, akarsuların getirdiği materyalin jeolojik yapısına ve akarsuyun 
debisine bağlı olarak, toprak katlarının yatay diziliminde farklı tabaka veya 
katmanlara rastlanabilir. Ancak deniz kıyısına yakın yerlerde oluşan alüvyal 
topraklar, genellikle eşit çaplı mil ve killeri içeren homojen bir bünye gösterirler 
(Tuncay, 1986; Toprak Etütleri ve Haritalama Dairesi Başkanlığı, 1982; Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 1974). 
 

Genellikle genç tortul depozitler üzerinde meydana gelen alüvyal 
toprakların profillerinde; koyu A1 horizonunun altında, alüvyal materyalden ibaret 
C horizonu yer alır. Toprak profilinde, değişik mevsimlerde alçalıp-yükselen 
taban suyu bulunur (Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 1974). 

 
Derin yapılı, düz (%0-1) veya düze yakın (%1-3) eğimli, drenaj sorunu 

olmayan arazilerdeki alüvyal topraklar yüksek verimliliğe sahiptir. Ancak, 
Akdeniz İklimi’nin hüküm sürdüğü Küçük Menderes Havzasında yer alan kimi 
alüvyal ovalarda; yetersiz veya bozuk drenaj koşullarından kaynaklanan yüksek 
taban suyu varlığı nedeniyle tuzluluk ve sodiklik sorunu yaşanmaktadır (Tuncay, 
1986; Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 1974). 

 
Koluvyal Topraklar (K): Şekil 4.8’de de görüldüğü gibi, Özdere Beldesi 

Ege Denizi kıyısındaki küçük bir alanda haritalanan, Azonal Topraklar ordosu 
içerisindeki bu büyük toprak grubu, 7. Tahmin sisteminde Entisol ordosunun 
Arent alt sınıfında yer almaktadır (Altınbaş, vd., 2010). 
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Dik eğimli dağlık arazilerin etek ya da yamaçlarında; yer çekimi, toprak 
kayması, yüzey akışı veya yan derelerin kısa mesafelerde taşıyarak biriktirdikleri 
koluviyum materyali üzerinde oluşan bu toprakların, ana materyalindeki taş ve 
çakılların kenarı, kısa mesafeden taşındıkları için köşeli bir yapı gösterir (Toprak 
Etütleri ve Haritalama Dairesi Başkanlığı, 1982; Tuncay, 1986). 

 
Yağışın ve akışın yoğunluğu ile birlikte arazi eğimine bağlı olarak farklı 

parça büyüklüklerini içeren, hiç derecelenmemiş ya da kötü derecelenmiş toprak 
katlarından oluşan, (A) ve B horizonlarından meydana gelen Koluvyal Topraklar, 
%2’den daha az eğimli arazilerde bulunurlar ve eğim, materyalin taşınmış olduğu 
yöne doğru artış gösterir (Toprak Etütleri ve Haritalama Dairesi Başkanlığı,1982). 

 
4.2.3.2 Arazi kullanım yetenek sınıfları 
 
Tarımsal etkinlikler kapsamında araziler; toprak özelliklerinin referans 

alındığı koruma-kullanma dengesi doğrultusunda, VIII kullanım yetenek sınıfına 
ayrılmıştır (Altınbaş, 2006). 

 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2001), tarafından üretilen toprak 

haritalarından faydalanılarak, Özdere Beldesinde dolayısıyla araştırma alanındaki 
arazilerin kullanım yetenek sınıfları (Şekil 4.10), aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

 
I. Sınıf Araziler: Tarımsal üretkenlikleri yüksek, derin toprak içeren bu 

sahalarda, su ve rüzgâr erozyonu sorunu çok az görülür. Arazi eğimi yok denecek 
kadar az olan I. Sınıf arazilerde iyi bir drenaj sistemi mevcuttur (Altınbaş, 2006). 

 
II. Sınıf Araziler: Ancak özel önlemler alınarak kolayca tarımsal 

faaliyetlerin sürdürülebildiği, hafif eğimli bu arazilerde, orta derecede su ve 
rüzğar erozyonu sorunu bulunur. I.sınıf arazilere nazaran daha az olan toprak 
derinliği ve yoğun kil ile birlikte orta derecedeki ıslaklık içeriği toprak işlemeyi 
güçleştirir (Altınbaş, 2006). 

 
IV. Sınıf Araziler: Fazla veya dik eğim, su ve rüzğar erozyonu, düşük su 

tutma sigası, tuzluluk ve alkalilik, sel taşkınları ve fazla yaşlılıktan kaynaklanan 
drenaj yetersizliği, genelde 25 cm.’den az yüzeysel toprak derinliği bu arazilerde 
tarımsal etkinlikleri sınırlayan faktörlerdir. Bu nedenle, IV. sınıf arazilerin çayır 
ve mer’a olarak kullanımı uygundur (Altınbaş, 2006). 

 
VI. Sınıf Araziler: Dik eğimli alanlardaki yüzeysel ve çok yüzeysel toprak 

içeren bu arazilerde, erozyon ve taşlılık sorunları mevcuttur. Aynı zamanda düşük 
eğimli fakat yüzeysel araziler ile düşük su tutma sigasına sahip sahalar da bu 
sınıfta değerlendirilir. VI. sınıf arazi kullanım kabiliyetindeki sahalar, orman ve 
mer’a kullanımlarına tahsis edilir (Altınbaş, 2006). 

 
VII. Sınıf Araziler: Dik eğimli, toprağın fazlaca aşınıp-taşındığı, taşlık, 

kayalık, engebeli ve çok yüzeysel toprak içeren, kimi zaman kuru, bataklık veya 
yaş, tuzlu, tuzsuz-alkali arazilerdir. Bu sahalardan bazıları yoğun şekilde kültürel 
önlemler alınarak mer’a veya orman arazisi olarak kullanılabilir (Altınbaş, 2006). 
Şekil 4.9’ da görüleceği üzere, çalışma konusu arazinin yetenek sınıfı da bu grupta 
yer almaktadır.   
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4.2.4 Doğal Bitki Örtüsü 
 
Türkiye, doğal zenginlikler bakımından dünyadaki en zengin ülkelerden 

birisidir. Bu kaynakların gerek sayısal, gerekse çeşitlilik olarak büyük bölümünü 
bitkiler meydana getirmektedir. Yurdumuzda 10.500’ü aşkın Vasküler bitki 
taksonu saptanmıştır (Davis et al., 1988; Seçmen ve Gemici’den 1997). 

 
Bu bitki tür ve çeşitliliğinin temel nedeni ise, ülkemizin coğrafi konumunun 

da etkisiyle sahip olduğu jeolojik, jeomorfolojik ve klimatolojik 
parametrelerindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi Anadolu 
yarımadası Avrupa ve Asya kıtaları arasında doğal bir köprü konumundadır. Bu 
nedenledir ki, yurdumuzda birbirinden farklı 3 flora bölgesi ayırt edilmiştir. 
Yapılan tespitlere göre; kuzeyde Karadeniz kıyılarında Avrupa etkili, Avrupa-
Sibirya, İç Anadolu’da Orta Asya etkili İran-Turan, Marmara kıyılarından Hatay’a 
kadar uzanan kıyı kesiminde ise Akdeniz flora bölgeleri, kendilerine özgü 
elementlerle bitki ve bitki örtülerini oluşturmuştur (Durmuşkahya, 2005; Seçmen 
ve Gemici, 1997). 

 
Ekolojik mekân sistemi bütünlüğü gözetilerek Özdere Beldesi kapsamında 

ele alınan çalışma konusu saha, Bursa-Uşak-Denizli-Fethiye üzerinden geçen 
çizginin batısında, Doğu Akdeniz flora bölgesi içerisinde yer almaktadır. 
Dolayısıyla Özdere Beldesi ve Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin hâkim 
bitki örtüsü, uzun yaz kuraklığına uyum sağlamış bitki türlerinden meydana 
gelmiştir (Sayman, 1993). 

 
Pleistosen’in son 10 bin yılı ile Holosen dönemini kapsayan palinolojik 

araştırmalar, Anadolu’nun kıyı bölgelerinin ormanlarla kaplı olduğunu, önemli 
kısmı ortadan kalkan termofil floranın, en azından bir bölümünün buzul 
dönemlerinde derin vadi tabanlarında korunduğunu göstermektedir (Gemici, 
1997).  

 
İzmir ve yakın çevresinde gerçekleştirilen palinolojik ve paleobotanik 

çalışmalar ise; Özdere Yöresi’nin de içinde bulunduğu Ege Denizi kıyısında yer 
alan bölgenin, uzun ve hareketli bir tarihe sahip olmasından dolayı, bitki 
örtüsünün önemli ölçüde tahrip edildiğini ve doğal biyotopların büyük oranda 
bozulduğunu ortaya koymaktadır (Gemici, 1997; Seçmen ve Gemici 1997). 

 
Bölgede uzun yıllardan beri süre gelen, insan etkileşimlerinden 

kaynaklanan; orman yangınları, yerleşim ve tarımsal amaçlı açmalar ile aşırı 
otlatmalar nedeniyle, günümüzde Özdere Beldesi’ndeki kentsel kullanım 
alanlarını çevreleyen ormanlık sahalardaki Kızılçam’ın (Pinus brutia) yerini, 
büyük ölçüde Akdeniz maki elementleri ya da Frigana toplulukları almış 
durumdadır (Şekil 4.11). 

 
Yörede hüküm süren iklim koşullarının yanı sıra, bitki örtüsü ve arazi 

yapısının özelliklerine bağlı olarak orman yangınları, beldedeki orman 
vejetasyonunu tehdit eden unsurların başında yer almaktadır.  
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Bölge genelinde orman yangınları, daha çok sahillerde, yerleşim alanları 
çevresinde ve 500 m. rakıma kadar olan mevkilerde çıkmaktadır (İzmir Valiliği İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2009), (Şekil 4.12). 

 

 
Şekil 4.11 Özdere Beldesi’ndeki Akdeniz maki 
elementleri ve Frigana toplulukları 
 

 
4.12 2007 yılında Ahmetbeyli’de çıkan orman 
yangını 

Genel olarak yörede meydana gelen orman yangınlarının kısa sürede 
büyüyerek, çok geniş arazileri tehdit etmesinin temel nedeni ise, beldedeki orman 
örtüsünü oluşturan genç ve kısa boyulu kızılçam türü ile birlikte, Akdeniz maki 
elementleri ve yaz başından itibaren kuruyan ot-çayır tabakasıdır (İzmir Valiliği İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2009). 

 
Hava fotoğraflarının analizi sonucu oluşturulan orman amenajman 

planlarına göre, İzmir İl’indeki arazilerin % 41’nin orman vasfında olduğu 
belirtilmekte ise de, bunların önemli bir kısmı bozuk orman niteliğindedir. 
Özellikle il genelinde yer alan orman örtüsünün tahrip edilmesi sonucu, klimaksı 
oluşturan Kızılçam’ın (Pinus brutia) yerine ikincil ve üçüncül bitki toplulukları 
gelmiştir (İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2009). 

 
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nce (1996), düzenlenen Gümüldür Orman 

İşletme Şefliği Orman Amenajman Planı’na göre; Özdere Beldesi’nde ki orman 
örtüsü içinde yer alan saf Kızılçam (Pinus brutia) meşcereleri yörenin kuzey 
kesiminde 500-800 m arasındaki yüksekliklerde yer almaktadır.  

 
Belde de kentsel kullanım alanlarını çevreleyen orman örtüsü ise, karışık 

bozuk baltalık mescere olarakta ifade edilen Akdeniz maki elementleri ve frigana 
topluluklarından oluşmaktadır. Beldenin kuzeybatı kesimindeki yerleşim 
alanlarını sınırlayan orman toprağı olarak adlandırılan orman içi açıklıklar 
mevcuttur (İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 1996).  
 

Özdere Beldesi’nde çeşitli tarihlerde çıkan orman yangınları sonrasında 
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 
yürütülen çalışmalar ile orman alanları, yılı içerisinde tekrar ağaçlandırılmaktadır. 
Ağaçlandırma çalışmalarında Fıstık Çamı’nın (Pinus pinea) yanı sıra Kızılçam 
(Pinus brutia) ve ağaçlandırma alanını sınırlamak üzere Cupressus sempervirens 
kullanılmış olup, olumlu sonuçlar alınmıştır (İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü, 2009). 
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4.2.4.1 Orman vejetasyonu 
 
Çalışma alanı ve Palamutluk Devlet Orman’ında klimaksı oluşturan orman 

vejetasyonunun dominant türü, Şekil 4.13 ve 4.14’de görüldüğü üzere kuraklığa 
dayanıklı ve geniş ekolojik toleransı ile bilinen kızılçam (Pinus brutia)’dır. 

 

 
Şekil 4.13 Pinus brutia 

 
Şekil 4.14 Pinus brutia ve maki formasyonu

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde önceki yıllarda çıkan orman 

yangını sonrasında, ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında dikimi yapılan Fıstık 
Çamı (Pinus pinea) dışında, plantasyon olan türler; Ecaluptus camaludensis, 
Phoenix canariensis ve Acacia cyanophila’dır. 

 
4.2.4.2 Çalı vejetasyonu 
 
Sert yapraklı çalı ve yarı çalılardan ibaret, farklı mevsimlerde farklı 

renklerde çiçek açan Doğu Akdeniz Maki formasyonu elementleri ise çalışma 
alanında hem bir orman altı formasyonu, hem de orman içi açıklıklarda gelişen bir 
formasyon niteliğindedir. Başlıca yüksek boylu herdem yeşil çalıların oluşturduğu 
maki ile alçak boylu ve kurakçıl çalılardan oluşan frigana elementlerinden 
meydana gelmiştir.  

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde yapılan gözlemler sonucunda 

Çizelge 4.1’de verilen, 16 aileye ait 26 bitki türü saptanmıştır. 
 
Çizelge 4.1 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde saptanan başlıca türler 
 
Familyası Latince Adı Türkçe Adı 
 
Anacardiacaea 

Pistacia lentiscus Sakız Ağacı 
Pistacia terebinthus Menengiç 

Araliceae Hedera helix Orman sarmaşığı 
 
Cistaceae 

Cistus creticus Girit Ladeni 
Cistus parviflorus Pembe Çiçekli Laden 
Citus salvifolius Beyaz Çiçekli Laden 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis Tarla Sarmaşığı 
 
Fabaceae 

Calicatome villosa Keçiboğan 
Spartium junceum Katır Tırnağı 

 
Fagaceae 

Quercus creticus Palamut Meşesi 
Quercus coccifera Kermes Meşesi 
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Çizelge 4.1 (devam) 
 
 
Labiatae 

Lavandula stoechas Karabaşotu 
Origanum onites İzmir Kekiği 
Micromerta juliana Güvercin otu 

Myrtaceae Myrtus communis Mersin 
Oleaceae Phillyrea latifolia Akçakesme 
Pinaceae Pinus brutia Kızılçam 
Ranunculaceae Clematis cirrhosa Akasma 
Rededaceae Reseda lutea Küçük muhabbet çiçeği 
 
 
Rosaceae 

Pyrus amygdaliformis Ahlat 
Rubus canescens Böğürtlen 
Rubus sanctus Böğürtlen 
Sarcopoterium spinosum Abdestbozan 

Scrophulariaceae Verbascum sp. Sığırkuyruğu 
Styraecae Styrax officinalis Ayıfındığı 
Verbenaceae  Vitex agnus-castus Hayıt 
 

Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde yayılış gösteren Doğu Akdeniz 
maki elementlerinden bazıları Şekil 4.15, 4.16, 4.17 ve 4.18’de gösterilmiştir. 

 
 

 
Şekil 4.15 Cistus creticus ve Cistus 

 
Şekil 4.16 Quercus coccifera  

  

 
Şekil 4.17 Orman içi açıklıklarda yayılış 

 
Şekil 4.18 Pyrus amygdaliformis 

gösteren Spartium junceum 
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4.2.5 İklim durumu  
 

Özdere Beldesi kapsamında ele alınan çalışma konusu saha, içerisinde yer 
aldığı Ege Bölgesi kıyılarında hüküm süren Akdeniz iklim tipinin özelliklerini 
taşımaktadır. Subtropikal enlemlerdeki kıtaların batısında egemen olan bu iklim 
tipi, kuzeyindeki ılıman denizsel iklim ile güneydeki kurak subtropikal çöl 
iklimleri arasında bir geçiş özelliği gösterir. Akdeniz makroklimasının en belirgin 
özellikleri; iklim koşulları çercevesinde yaz ile kış mevsimleri arasında görülen 
önemli farklılıkların yanı sıra, başta yağış miktarı olmak üzere iklim 
elemanlarındaki yıllar arası yüksek değişkenliktir (Erlat, 2004). 
 

Bilindiği gibi iklim tipleri; sıcaklık, hava basınçı, rüzğar, nem, bulutluluk 
vb. gibi unsurların, farklı değerlerinden oluşan günlük hava tiplerinin, uzun 
dönemler ortalaması alınarak belirlenmektedir (Erol, 1993). 

 
Bu bağlamda, her hava tipinin yeryüzünde sıcaklık, basınç, rüzğar hızı ve 

yönü, yağış gibi iklim elemanlarının birlikte oluşturdukları etkilerle şekillenen 
klimatik özellikleri mevcuttur. Bu nedenle Türkeş (1985) hava tipini; dinamik ya 
da termik kökenli, alçak ve yüksek basınç strüktürlerinin çeşitli tipleriyle oluşan, 
yeryüznün herhangi bir yerini çeşitli iklim elemanlarıyla aynı anda etkileyen ve 
uzun yıllar ortalamalarına göre belli ay ve mevsimlerde tekrarlanan hava 
durumları olarak tanımlamıştır (Erlat, 2003).  

 
Bu görüş doğrultusunda, herhangi bir yerdeki iklim unsurlarının yıl içindeki 

değişimleri ve iklim olaylarının karşılıklı ilişkileri jenetik-dinamik faktörlerce 
düzenlenip yönetilir (Koçman, 2001). 

 
4.2.5.1 İklim koşullarının jenetik-dinamik faktörleri 
 
Wigley and Farmer (1982) göre; Akdeniz havzasında hava tipleri ve iklim 

koşulları troposferin üst seviyelerinde (500 mb) esen yüksek batı rüzğarları 
tarafından belirlenmektedir. Menderesler çizerek esen yüksek batı rüzğarları sırt 
ve oluklardan meydana gelmekte ve bunların oluşumunda dinamik faktörler kadar 
topoğrafya, kara-deniz dağılışı ve kar örtüsü gibi yüzey özellikleri de etkili 
olmaktadır (Erlat,2003). 
 

Yüksek batı rüzğarlarının hızı ve kuzey-güney enlemler arasındaki amplitüdü 
bölgesel ölçekte oluşan basınç koşullarını da etkilemektedir. “High Zonal İndex” 
olarak adlandırılan dönemlerde yeryüzünde batı rüzğarları kuvvetlenmekte ve 
oluşan hava akımları subpolar-subtropikal enlemler arasında daha büyük 
salınımlar göstererek, batı-doğu yönlü hava akımlarını büyük ölçüde 
engellemektedir (Erol, 1993). 
 

Yüksek troposferde görülen ve yeryüzünde basınç ve yağış koşullarının 
belirlenmesinde önemli rol oynayan sistemlerden bir diğeri ise, yüksek hızdaki 
rüzğar zonlarının oluşturduğu jet akımlarıdır. Bunlar orta enlemlerde etkili olan 
polar cephe jet akımı ile daha güneyde ve daha yüksekte yer alan subtropikal jet 
akımıdır. Genel olarak polar cephe jet akımı, Akdeniz havzasının kuzeyindeki 
siklonik etkinlik alanları ile güneydeki yüksek basınç sistemleri arasındaki sınırı 
meydana getirmektedir (Wigley and Farmer, 1982; Erlat’tan, 2003). 
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Yeryüzünde ve Akdeniz havzasındaki basınç koşullarını belirleyen büyük 
basınç sistemleri; Azor dinamik yüksek basınçı, Sibirya termik yüksek basınçı, 
Basra termik alçak basınçı ile Atlantik Polar Cephesi ve Akdeniz Cephesi’ne bağlı 
olarak meydana gelen gezici alçak basınç sistemleridir. Bu büyük basınç 
sistemelerinin yıl içindeki mevsimlik hareketleri ve özellikleri Akdeniz 
havzasında birbirinden farklı iklim tiplerinin ortaya çıkışında etken olan temel 
faktörlerdir (Erlat, 2003). 

 
Yukarıdaki genel açıklamalar kapsamında çalışma konusu saha ve 

dolayısıyla Özdere Beldesi, coğrafi konumuna bağlı olarak 30-40º Kuzey 
enlemleri arasında egemen olan batı rüzğarlarının etki alanı içerisinde 
bulunmaktadır. Bu sistemin etkisi altında kalan bölgedeki iklim olaylarının 
karşılıklı ilişkilerini, hava kütlelerinin mevsimlik değişimleri şekillendirir iken, 
yörede planetar faktörleri yerel değişikliğe uğratan fiziki coğrafya faktörlerinden 
kaynaklanan termik-dinamik modifikasyonlar ortaya çıkmaktadır (Koçman,1989). 

 
Bölge dolayısıyla Özdere yöresi kapsamında ele alınan çalışma konusu 

saha, genel olarak kışın Atlas Okyanusu’nun kuzeybatısından, Orta ve Doğu 
Avrupa üzerinden gelen kutupsal (cP ve mP), yazın da Atlantik maksimumu 
(Azor dinamik yüksek basınçı) ve Kuzey Afrika’dan kaynaklanan tropikal (mT ve 
cT) hava kütlelerinin baskısına uğrar. Batı Anadolu’nun ve dolayısıyla Özdere 
yörensinin iklim özelliklerini belirleyen bu hava kütlelerinin mevsimlik etkileri 
aksiyon merkezlerinin hareketlerine bağlı olarak değişir. Özellikle kış mevsiminde 
Orta ve Doğu Avrupa üzerine yerleşen yüksek basınç merkezinin cP havası 
güneye, Balkanlar üzerinden Akdeniz’e iner ve Kuzey Afrika kaynaklı cP veya 
Atlas Okyanusu kaynaklı mT hava kütleleri ile karşılaşır. Buna karşılık, Atlas 
Okyanusu’nun kuzeybatısından Avrupa üzerine ulaşan mP hava kütlesi ise İzlanda 
minimumu yardımı ile güneye doğru hareket eder ve Azor dinamik yüksek 
basınçının tropikal hava kütleleri ile karşılaşır. Her iki şekildeki karşılaşma, 
planetar polar cephenin bir bölümü olan “Akdeniz tali cephesi”nin oluşmasına 
neden olur. Söz konusu cephe boyunca batıdan doğuya doğru hareket halinde 
bulunan siklon ve antisiklon gruplarının batıdan Ege Bölgesi’ne dolayısıyla 
Özdere Beldesi’ne sokulması ile atmosferik aktivite artar. Akdeniz tali cephesinin 
ve çevredeki basınç merkezlerinin bu durumu nedeniyle, Özdere yöresi ve 
çevresinde nöbetleşerek egemen olan basınç şartlarından kaynaklanan, geneklikle 
yağışlı-ılık, bazen açık-soğuk hava tipleri görülür (Koçman, 1989; Sütgibi’den 
1997). 

 
Batı Anadolu üzerinde kış boyunca etkisini sürdüren Akdeniz tali cephesi 

ilkbahar aylarında da etkili olur. Bu mevsimde genellikle açık ve sakin hava 
şartları ile aralanan orajlı, soğuk hava dalgalı şartlar zaman zaman kendini 
gösterirse de, Mayıs ayından itibaren Orta ve Doğu Avrupa’nın ısınmaya 
başlamasıyla Kuzey Atlantik Maksimumu kuzeye çekilir (Koçman,1989). 

 
Yaz mevsiminde cT ve mT hava kütlelerinin kaynak bölgeleri genişleyerek 

Batı Anadolu’yu etkisi altına alır. Kuzey Atlantik yüksek basınçının (mT) kuzeye 
kayması ve Basra siklonunun genişlemesine paralel olarak alt hava tabakalarında 
kuzeybatıdan-güneydoğuya doğru bir sirkülasyon sistemi oluşur. Böylece yaz 
mevsiminde Özdere ve yakın çevresine ulaşan hava akımlarından kaynaklanan 
kuzey sektörlü rüzğarlar (yaz poyrazı) meydana gelir (Erol, 1993).   
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Ekim ayından itibaren, Orta ve Doğu Avrupa üzerindeki Kuzey Atlantik 
yüksek basınç merkezi güneye doğru yer değiştirerek, Akdeniz üzerinden Batı 
Anadolu’ ya ulaşmaya başlar. Böylece Özdere yöresi ve çevresinde nöbetleşerek 
egemen olan basınç şartlarına göre; genellikle açık-sıcak ve sakin hava 
dönemleriyle aralanan kuzey sektörlü serin-soğuk, bazen yağışlı rüzğarlar hâkim 
olur (Koçman,1989). 
 

Herhangi bir bölgedeki hava tiplerinin oluşumunu belirleyen büyük basınç 
sistemlerinin yanı sıra, iklim koşullarının şekillenmesinde bölgenin aldığı 
radyasyon miktarı da etkin rol oynar  (Koçman,1989). Yeryüzünde bir yerin aldığı 
radyasyon miktarı ise, coğrafi enleme göre değişen gün uzunluğuna, güneş 
ışınlarının deklinasyonuna, atmosfer aktivitesine ve yer şekillerinin durumuna 
göre değişir (Sütgibi, 1992). Bu bağlamda, Özdere yöresi ve dolayısıyla çalışma 
konusu sahadaki radyasyon bilânçosunu etkileyen güneşlenme süresinin 
belirlenebilmesi için, Güzelyalı ve Selçuk Meteoroloji İstasyonlarına ait 35 ve 26 
yıllık, aylık ortalama güneşlenme sürelerinin ölçümleri ortalaması alınmıştır. 
Çizelge 4.2’de görüldüğü gibi, Güzelyalı ve Selçuk İstasyonlarının rasatlarına 
dayalı güneşlenme sürelerinin yıllık ortalaması 7.00 saatin üzerindedir. Atmosfer 
aktivitesinin azaldığı yaz dönemindeki güneşlenme süresi, Güzelyalı İstasyonu 
rasatlarına göre yaklaşık 12.00 saat, Selçuk İstasyonu gözlemlerine göre de 11.00 
saat civarındadır ve Temmuz ayında güneşlenme süresi maksimum seviyeye 
ulaşmaktadır. Bölgede, atmosfer aktivitesinin artması ile birlikte bulutluluk 
oranının yükseldiği, kış döneminde güneşlenme süresi kısalarak, yaklaşık 4.00 
saatte düşmekte ve minimum değerler Aralık ayına isabet etmektedir.  
 
Çizelge 4.2 Ortalama güneşlenme süresi ve bulutluk oranı (DMİ Genel Müdürlüğü, 2009) 
 

AYLAR 

Aylık Ortalama 
Güneşlenme Süresi (Sa.) Aylık Ortalama Bulutluluk (x/10) 

Güzelyalı 
İstasyonu 
(1975-2009) 

Selçuk 
İstasyonu 
(1984-2009) 

Güzelyalı 
İstasyonu 
(1975-2009) 

Seferihisar 
İstasyonu 
(1975-2006) 

Selçuk 
İstasyonu 
(1975-2006) 

OCAK 4.4 4.0 4.9 4.9 4.5
ŞUBAT 5.0 4.9 5.0 5.0 4.5
MART 6.5 6.5 4.6 4.5 4.1
NİSAN 7.4 7.5 4.6 4.2 4.0
MAYIS 9.7 9.2 3.4 2.9 2.7
HAZİRAN 11.7 10.8 1.8 1.3 1.1
TEMMUZ 12.1 11.1 0.8 0.5 0.5
AĞUSTOS 11.6 10.8 0.8 0.5 0.5
EYLÜL 9.9 9.4 1.5 1.3 1.1
EKİM 7.4 6.8 3.0 3.0 2.5
KASIM 5.3 4.7 4.3 4.3 3.9
ARALIK 3.8 3.5 5.2 5.3 4.9
YILLIK 7.9 7.4 3.3 3.1 2.9

 
Herhangi bir bölgedeki radyasyon bilânçosu; güneşlenme süresinin yanı 

sıra, güneş ışınlarının gelme açısıyla bakı ve yamaç eğimi arasındaki arasındaki 
ilişkiye bağlı olarak değişir (Koçman, 1989). Bu görüş doğrultusunda, bölgede yıl 
içindeki güneş ışınlarının geliş açısının 21 Aralık’taki minimum değeri ile 21 
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Haziran’daki maksimum değeri bakıya ve arazi röliyefine göre değişim 
göstermektedir. Özdere yöresi ve dolayısıyla çalışma konusu sahada, yaz 
mevsiminde, güneye bakan yamaçlarda, radyasyon bilânçosunun çok yüksek 
olduğu, kış mevsiminde kuzeye bakan yamaçlarda ise daha düşük olduğu 
sonucuna ulaşılabilir. 

 
Coğrafi konumu itibariyle Ege Bölgesi kıyı kuşağında yer alan çalışma 

konusu saha, deniz etkilerine açık bir bölgede bulunmaktadır. Böylece Ege 
Denizi’nin, iklim şartlarını ılıcıtı etkisi nedeniyle, Özdere Beldesi ve çalışma 
konusu alanın sıcaklık değerlerinde büyük ölçüde değişimlere rastlanmamaktadır. 
 

4.2.5.2 İklim elemanları 
 

Özdere yöresi ve dolayısıyla çalışma konusu sahanın iklim koşullarının 
saptanması amacıyla, en az üç istasyona ait gözlem sonuçlarının karşılaştırılması 
hedeflenerek, Özdere Beldesi’ne en yakın konumdaki, kesintisiz ve uzun süreli 
rasatları bulunan Güzelyalı, Seferihisar ve Selçuk Meteoroloji istasyonları 
belirlenmiştir. Söz konusu bu üç meteroroloji istasyonunun, genel olarak 1975-
2009 yılları arasında kaydedilen meteorolojik parametrelerinden (aylık ortalama 
güneşlenme ve bulutluluk süreleri, sayılı günler, aylık minimum, maksimum ve 
ortalama sıcaklıklar, aylık ortalama bağıl nem, rüzğar hızı ve yönü, günlük 
ortalama sıcaklık, bağıl nem ve rüzğar hızı, aylık maksimum yağış ve aylık 
toplam yağış miktarı ile aylık minimum, maksimum ve ortalama deniz suyu 
sıcaklıklarından) yararlanılmıştır. 
 

Bulutluluk Oranı: Havadaki su buharının belli koşullarda yoğunlaşması 
sonucu oluşan bulutların görünüşleri, gökyüzünü kaplama dereceleri ve 
yeryüzünden olan yükseklikleri; güneşlenme oranını dolayısıyla sıcaklık koşulları 
ile yağış miktarı, süresi ve şeklini belirler (Erlat, 2003). Bu bağlamda, çalışma 
konusu alanı da kapsayan Özdere Beldesi ve çevresindeki bulutluluk oranını 
saptamaya yönelik, Güzelyalı, Seferihisar ve Selçuk İstasyonlarının 32 yıllık 
rasatları, (0-10/10) meteorolojideki bölümleme içinde ele alınmıştır. Önceki 
sayfada yer alan Çizelge 4.2’de de görüldüğü gibi, bölgedeki bulutluluk oranı; yıl 
içinde etkin olan basınç sistemlerinin, başka bir ifadeyle hava tiplerinin 
frekanslarına bağlı olarak değişim göstermektedir. Kasım-Nisan ayları arasında 
gezici alçak basınç sistemlerinin etkisiyle, bölge genelindeki bulutluluk oranı; 
4.0/10 oranında ve daha yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Mayıs-Ekim ayları 
arasındaki dönemde ise, bölge üzerinde etkili olan dinamik yüksek basınç ile 
termik alçak basınç sistemlerinin şekillendirdiği hava tipinin etkin konuma 
gelmesiyle bulutluluk oranının, daha düşük değerler aldığı görülür.  

 
Açık, Bulutlu ve Kapalı Günler: Özdere yöresi ve çevresindeki bulutların 

gökyüzünde oluşturdukları kapalılık derecesi, diğer bir ifade ile açık, bulutlu ve 
kapalı gün sayılarının belirlenebilemesi için, Güzelyalı Meteoroloji İstasyonu’nun 
gözlemlerinden yararlanılmış ve rasatların yüzedesel oranları Şekil 4.19’da 
verilmiştir. Güzelyalı İstasyonu’nun 32 yıllık rasatları dikkate alındığında; Kasım-
Nisan ayları arasındaki dönemde, aylık kapalı günler sayısı % 16’lar civarında 4-6 
gün, açık günler sayısının ise, yaklaşık % 22’lik bir oranla 6-8 gün ile birbirine 
yakın değerler aldığı tespit edilmiştir. Buna karşın Temmuz-Ağustos aylarında 
açık günler sayısı % 84’lük bir oranla ayda 26 güne ulaşmaktadır. 
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Şekil 4.19 Açık, bulutlu ve kapalı günler sayılarının yüzdesel oranı (DMİ Genel Müdürlüğü, 2009) 

 
Yıllık Yağış Tutarları, Yağış Rejimi ve Şiddeti: Çalışma konusu sahayı 

da kapsayan Özdere Beldesi ve çevresinde hüküm süren yağışın yıl içindeki 
dağılımı, şiddeti ve etkinliğini, bölgede çeşitli dönemlerde egemen olan hava 
kütlelerinin oluşturduğu cephe sistemleri ve hava hareketleri şekillendirmektedir. 

 
Kış döneminde, tropikal ve kutupsal hava kütleleri arasında Akdeniz 

üzerinde oluşan cepheler ile birlikte hava kütlelerinin etkisiyle, Özdere Beldesi ve 
çevresinde frontal yağışlar görülür. İlkbahar aylarında kutupsal hava kütleleriyle, 
bu kütlelere bağlı cephe hareketleri de yavaş yavaş geriler ve yaza girerken bölge, 
kuru ve daha istikrarlı hava kütlelerinin etkisi altında kalır. Böylece Özdere 
Beldesi ve çevresinde, ilkbahar sonundan itibaren, yaz boyunca devam eden 
kuraklık egemen olur. Eylül ve Ekim aylarında zaman zaman görülen kısa süreli 
yağışların ardından, bölgedeki basınç koşulları ve hava kütlelerindeki 
değişimlerden kaynaklanan yağışların görüldüğü, kış dönemi tekrar başlar 
(Koçman, 1989; Sütgibi’den 1997). 

 
Özdere yöresi dolayısıyla araştırma konusu sahadaki maksimum aylık yağış 

miktarı ile yıllık toplam yağış miktarının belirlenebilmesi amacıyla, çizelge 4.3’te 
de görüleceği üzere, Güzelyalı, Seferihisar ve Selçuk Meteoroloji İstasyonları’nın 
35 yıllık rasatlarından yararlanılmıştır. Bölge genelindeki yıllık ortalama yağış 
miktarı; Güzelyalı İstasyonu verilerine göre 690.3 mm., Seferihisar İstasyonu 
gözlemlerine dayalı olarak 601.0 mm. Selçuk İstasyonu rasatlarına göre de 664.1 
mm. arasında değişmektedir.  

 
Yıl içindeki yağış miktarı, Ekim ayından itibaren artış göstermekte ve bu 

yağışlı dönem, Çizelge 4.3’te de görüldüğü gibi, Mayıs ayına kadar devam 
etmektedir. Toplam aylık yağış miktarları itibariyle, bu dönem içinde yağış 
mitarının en yüksek olduğu aylar, Aralık ve Ocak aylarıdır. Bölgede en düşük 
yağış miktarı, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında kaydedilmiş olup, yıllık 
toplam yağış miktarı içindeki düzeyi ise %1-%2 civarındadır.   
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Çizelge 4.3 Maksimum ve toplam yağış miktarı (DMİ Genel Müdürlüğü, 2009) 
 

AYLAR 

Aylık Maksimum Yağış(mm) 
(1975-2009) 

Aylık Toplam Yağış (mm) 
(1975-2009) 

Güzelyalı 
İstasyonu 

Seferihisar 
İstasyonu 

Selçuk 
İstasyonu 

Güzelyalı 
İstasyonu 

Seferihisar 
İstasyonu 

Selçuk 
İstasyonu

OCAK 35.9 33.8 30.9 121.1 107.8 113.6 
ŞUBAT 29.9 23.8 27.3 91.8 78.3 91.8 
MART 29.9 25.2 27.2 81.3 69.9 78.0 
NİSAN 18.9 18.1 18.6 48.8 44.1 49.6 
MAYIS 12.5 14.2 12.4 26.4 23.0 25.1 
HAZİRAN 5.1 2.0 4.1 6.6 3.0 5.8 
TEMMUZ 2.4 0.4 0.8 2.5 0.4 0.8 
AĞUSTOS 1.6 0.6 0.4 1.6 0.6 0.5 
EYLÜL 13.1 11.2 8.4 19.6 14.3 15.1 
EKİM 23.6 19.5 24.8 43.5 38.3 41.6 
KASIM  43.3 33.9 39.4 112.7 89.2 109.8 
ARALIK 40.0 42.2 35.8 134.4 132.1 132.4 
YILLIK    690.3 601.0 664.1 

 
Herhangi bir bölgedeki yağış özelliklerinin tanımlanmasında, yağışın 

miktarının yıl içindeki dağılımının belirlenmesi kadar, yağış şiddetinin de; 
erozyon, taşkınlar gibi bazı hidrolojik olaylar ve tarımsal faaliyetler bakımından 
ortaya konulması büyük önem taşır (Koçman, 1989; Erlat, 2003). Bu kapsamda, 
Özdere Beldesi ve çevresinde görülen yağışın şiddetini belirleyebilmek amacıyla 
Güzelyalı, Seferihisar ve Selçuk Meteoroloji İstasyonlarının 1975-2009 dönemi 
rasatlarından yararlanılarak, günlük maksimum yağış miktarlarının aylara dağılımı 
incelenmiştir. Bölgede en yüksek günlük maksimum yağışın görüldüğü aylar ile 
miktarları; Güzelyalı İstasyonu verilerine göre Ekim 1976’da 134.1 mm, 
Seferihisar İstasyonu gözlemlerine göre Ekim 1976’da 116.6 mm ve Selçuk 
İstasyonu rasatlarına göre Kasım 1975’de 110.2 mm., Ekim 1977’de 174.1 mm, 
Ekim 2003’te 132.2 mm ve 2005 Yılı Kasım ayında 102.6 mm olarak 
kaydedilmiştir. Bölge genelindeki 100 mm geçen günlük maksimum yağışların 
Ekim ve Kasım aylarında kaydedilmiş olması, bölgedeki yağış rejimi ile yağış 
şiddeti arasında kuvvetli bir ilişkinin varlığını göstermektedir. 

 
Sıcaklık: Olalı’ya (1968) göre; rekreasyonel etkinlikler zaman bakımından, 

hemen her yerde yıl içinde belirli döneme/dönemlere, o da genellikle iklim 
koşullarının uygun olduğu yaz dönemine bağlılık gösterir. Bu dönemin uzunluğu 
yöre ya da bölgede hüküm süren iklim koşullarına ve iklim rejimine bağlı olarak 
değişim göstermektedir (Koçman vd., 2006). Bu nedenle, herhangi bir bölgedeki 
rekreasyonel etkinliklerin dönemini ve süresini belirleyen iklim elemanlarının, 
insan biyokonforu açısından incelenerek, biyoklimatik konfor süresi ile bu sürenin 
yaklaşık başlangıç ve bitiş tarihlerinin, öngörülen eşik değerler çerçevesinde 
ortaya konulması gerekmektedir. Özdere yöresi ve çevresindeki biyoklimatik 
konfor koşullarını etkileyen; sıcaklık, bağıl nem ve rüzğar hızı gibi iklim 
elemanlarının eşik değerleri kapsamında, araştırma konusu sahanın rekreasyon 
dönemi ve süresinin belirlenebilmesi amacıyla Güzelyalı, Seferihisar ve Selçuk 
Meteoroloji İstasyonlarının 1975-2009 dönemi rasatlarınadan yararlanılarak 
Çizelge 4.4 tanzim edilmiştir.  



 
 

92

Çizelge 4.4 Sıcaklık, bağıl nem ve hâkim rüzğar yönü, hızı (DMİ, 2009) 
 

İKLİM ELEMANLARI İSTASYON
ADI 

RASAT 
YILI 

A           Y            L            A           R YILLIK I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Sı
ca

kl
ık

 ( 
ºC

) 

Ortalama Güzelyalı 35 8.8 9.1 11.8 15.9 20.8 25.8 28.1 27.6 23.6 19.0 13.7 10.3 17.9 
Ortalama Seferihisar 35 8.4 8.5 10.7 14.4 19.1 24.1 26.8 26.2 22.2 17.7 12.9 9.9 16.7 
Ortalama Selçuk 35 8.0 8.6 11.0 14.8 19.4 24.2 26.6 25.7 21.5 17.0 12.3 9.4 16.5 
Minimum  Güzelyalı 35 -0.3 -0.4 1.5 6.0 10.5 15.7 19.5 19.3 14.6 9.4 4.0 1.0  
Minimum Seferihisar 35 -2.4 -2.6 -0.4 3.5 7.6 12.3 15.9 16.0 11.3 6.7 1.3 -1.1  
Minimum Selçuk 35 -3.1 -3.1 -1.1 2.9 6.5 11.3 14.8 14.1 9.4 4.5 -0.2 -2.2  
Ortalama minimum Güzelyalı 35 5.9 5.9 7.9 11.5 15.6 20.2 22.8 22.5 18.8 14.8 10.4 7.5 13.7 
Ortalama minimum Seferihisar 35 4.6 4.7 6.3 9.2 13.0 17.3 20.4 20.3 16.5 12.8 8.8 6.3 11.7 
Ortalama minimum Selçuk 35 3.7 4.0 5.6 8.7 12.2 16.0 18.1 17.8 14.1 10.7 7.2 5.2 10.3 
Maksimum Güzelyalı 35 18.2 19.6 23.4 28.1 32.6 36.8 38.4 37.9 35.0 30.4 24.6 19.7  
Maksimum Seferihisar 35 17.8 18.6 21.9 25.8 30.8 35.3 37.5 37.1 33.7 29.3 24.0 19.6  
Maksimum Selçuk 35 18.8 20.2 23.9 28.1 32.5 36.8 38.3 38.2 35.1 31.1 25.3 20.2  
Ortalama maksimum Güzelyalı 35 12.6 13.2 16.5 20.9 26.1 31.0 33.3 32.9 29.1 24.2 18.2 13.8 22.7 
Ortalama maksimum Seferihisar 35 12.7 13.1 15.8 19.7 24.7 29.9 32.7 32.4 28.6 23.6 18.1 14.1 22.1 
Ortalama maksimum Selçuk 35 13.4 14.1 17.2 21.3 26.3 31.2 33.8 33.6 30.1 25.1 19.1 14.6 23.3 

B
ağ
ıl 

N
em

 (%
) Ortalama Güzelyalı 35 70 68 64 63 60 53 52 54 58 65 69 72 62 

Ortalama Seferihisar 35 71 69 69 68 63 56 53 57 61 68 71 73 65 
Ortalama Selçuk 35 66 63 63 61 57 50 50 54 58 63 66 67 60 
Maksimum Seferihisar 35 94 95 94 94 95 90 88 90 93 95 95 95  
Maksimum Selçuk 35 95 95 94 94 92 86 86 91 95 96 95 95  

H
âk

im
 

R
üz
ğa

r 

Yönü Güzelyalı 35 SSE SSE SSE SSE WNW WNW WNW WNW WNW WNW SSE SSE  
Yönü Seferihisar 35 N N N N N N N N N N N N  
Yönü Selçuk 35 SSE SE SSE SSE W WNW WNW WNW W SSE SSE SSE  
Ortalama Hızı m/sec Güzelyalı 35 3.0 3.3 3.1 2.8 2.9 3.2 3.5 3.3 2.9 2.7 2.8 3.0 3.0 
Ortalama Hızı m/sec Seferihisar 35 3.1 3.4 3.0 2.5 2.6 3.0 3.9 3.7 3.0 2.7 2.6 2.9 3.0 
Ortalama Hızı m/sec Selçuk 35 1.6 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.6 1.4 1.5 1.6 1.7 
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Düzenlenen bu çizelgede de görüldüğü gibi, Özdere Beldesi ve çevresinde, 
yılın en soğuk dönemini Ocak, Şubat ayları oluşturmaktadır. Bu aylardaki 
minimum sıcaklık ortalamaları; Güzelyalı İstasyonu verilerine göre 5.9 ºC, 
Seferihisar İstasyonu gözlemlerine göre 4.6-4.7 ºC ve Selçuk İstasyonu rasatlarına 
göre de 3.7-4.0 ºC arasında değişmektedir. Mart ayında, bölgedeki maksimum 
sıcaklıkların ortalaması 16-17 ºC’ye ulaşırken minimum sıcaklıkların ortalaması 
da 6-8 ºC’ye yükselmektedir. Özdere Beldesi ve çevresinde, Nisan-Eylül ayları 
arasındaki dönemde kaydedilen en yüksek sıcaklık değerleri, Temmuz ayına aittir. 
Bu ayda maksimum sıcaklıkların ortalaması; Güzelyalı İstasyonu rasatlarına göre 
33.3 ºC, Seferihisar İstasyonu gözlemlerine göre 32.7 ºC ve Selçuk İstasyonu 
verilerine göre de 33.8 ºC olarak saptanmıştır. Mart, Nisan ayları arasında olduğu 
gibi, yıl içindeki sıcaklık koşullarının hızla değiştiği dönemlerden bir diğeri ise 
Ekim, Kasım ayları arasındaki periyottur. Ekim ayında, 23,6-25,1 ºC civarında 
olan aylık maksimum sıcaklık ortalaması, Kasım ayında 18,1-19,1 ºC’ye, 
düşmektedir.  

 
Özdere Beldesi kapsamında ele alınan çalışma konusu sahaya yönelik, 

insanın günlük yaşamında kendini rahat hissettiği, biyokonfor koşullarını içeren 
ve iklim unsurlarının ortak etkilerine göre belirlenen klimatik konfor döneminin 
saptanabilmesi amacıyla, bölgede egemen olan termik rejime ait Güzelyalı, 
Seferihisar ve Selçuk Meteoroloji İstasyonları’nın 1975-2009 dönemi günlük 
ortalama sıcaklık değerleri analiz edilmiştir. Burada, pratikte de olduğu gibi 
günlük ortalama sıcaklık değerleri efektif sıcaklık değeri olarak kullanılmış ve 
Türkiye geneli için önerilen 16.7-24.7 ºC eşik değerleri (Sungur, 1980), esas 
alınmıştır. 16.7-24.7 ºC aralığında yer alan günlük ortalama sıcaklıkların 
değerlendirilmesi sonucunda, Özdere yöresi ve dolayısıyla araştırma alanına 
yönelik klimatik konfor koşullarını sağlayan periyot 1 Mayıs-21 Haziran ve 27 
Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında yer alan, iki ayrı dönemden meydana 
gelmektedir. Hava sıcaklığı ile bağıl nem arasındaki ilişkiye dayalı olarak 1 
Mayıs-30 Eylül periyodunda, Özdere Beldesi ve Kalemlik Orman İçi Dinlenme 
Yeri’nde egemen olan 27 ºC’den az günlük ortalama sıcaklıklar ve % 60’dan daha 
düşük bağıl nem oranları, bölgede biyokonfor koşullarını sağlamaktadır. Termik 
değerler ile havadaki bağıl nem kombinasyonundaki uygun klimatik koşullara 
rağmen, bölgede özellikle Temmuz ayındaki günlük ortalama sıcaklıklarda, 
zaman zaman ekstrem değerler ortaya çıkabilmektedir. Ancak, yıllar arası değişim 
gösteren günlük ortalama sıcaklık değerlerindeki artma eğiliminin yanı sıra, 
yüksek bağıl nem oranının oluşturduğu iklim koşullarında, Özdere yöresindeki 
rüzğar ventilasyonu devreye girmekte ve yine uygun klimatik konfor koşullarını 
sağlamaktadır.  

 
Bağıl Nem: Özdere Bedesi ve çevresindeki bağıl nem oranı, Eylül ayından 

itibaren Nisan ayına kadar olan dönemde yüksek, Mayıs-Ağustos ayları arasında 
ise daha düşük seviyelerde bulunur. Bunun anlamı, Şekil 4.20 ve 4.21’de de 
görüldüğü gibi, hava sıcaklığı ile bağıl nem oranı değişimleri arasında ters bir 
ilişkinin var olmasıdır. Bölgede, aylık ortalama sıcaklık değerlerindeki artışlar ile 
birlikte, Nisan ayından itibaren azalmaya başlayan aylık ortalama nem oranı, 
Temmuz ayında yıl içindeki en düşük seviye ulaşır. Ağustos ayından itibaren hava 
sıcaklığının düşme trendine girmesiyle, bağıl nemlilik tekrar artma eğilimi 
gösterir. Bölge genelinde en yüksek aylık nem oranına ise Aralık ayında rastlanır. 
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  Şekil 4.20 Yıl içindeki aylık ortalama sıcaklık değişimleri (DMİ, 2009) 
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   Şekil 4.21 Yıl içindeki aylık ortalama bağıl nem oranındaki değişimler (DMİ, 2009) 
 

İklim unsurları kapsamında klimatik konfor koşulları, herhangi bir bölge ya 
da yörenin aktif rekreasyon dönemi ve süresinin şekillenmesinde önemli pay 
sahibidir. Rekreasyonel açıdan uygun klimatik konfor koşullarının oluşumunda 
belirleyici olan bağıl nem oranı ise; sıcaklık ve rüzğar unsurları ile birlikte 
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye için önerilen eşik değerlerine göre, 
16.7-24.7 ºC efektif sıcaklık aralığında %60 ve daha düşük oranlardaki bağıl nem, 
klimatik konfor koşulları bakımından uygun dönemleri oluşturmaktadır. Bu görüş 
doğrultusunda, çalışma konusu sahada Mayıs Eylül aylarını kapsayan aktif 
rekreasyon döneminde, bölgede egemen olan %60’dan daha düşük seviyelerdeki 
aylık ortalama nem oranı hem uygun biyokonfor koşullarını oluşturmakta hemde 
Temmuz ayında bölgede görülen yüksek sıcaklıkları tolere etmektedir. 
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Hâkim Rüzğarlar ve Hızı: Bilindiği gibi, rüzğar yönü, frekansı ve hızı 
büyük basınç merkezlerinin yıllık hareketine göre şekillenmektedir. Yere yakın 
hava tabakalarında ise, topografik özellikler ile kara-deniz dağılışı ve dağlık 
alanlar ile ova tabanları arasındaki termik farklar rüzğar yön ve hızında önemli 
değişmelere neden olmaktadır (Erlat, 2003). 

 
Özdere Beldesi’ ne en yakın konumdaki üç meteoroloji istasyonuna ait uzun 

yıllar aylık hâkim rüzğar yönleri incelendiğinde, rüzğar yönünün istasyonun 
konumuna göre değiştiği görülür. Bunlardan Güzelyalı ve Selçuk Meteoroloji 
İstasyonlarında genellikle güneydoğu ve kuzeybatı yönlü rüzğarlar, Seferihisar 
Meteoroloji İstasyonu’nda kuzey sektörlü rüzğarlar egemendir. Bölgedeki 
ortalama rüzğar hızı ise, Güzelyalı İstasyonu gözlemlerine göre 3.0 m/sec., 
Seferihisar İstasyonu rasatlarına göre 2.9 m/sec. ve Selçuk İstasyonu verilerine 
göre de 1.7 m/sec.’dir. Aktif rekreasyon döneminde, biyokonfor koşulları 
bakımından 6.0 m/sec. eşik değerinin altında yer alan bölgedeki rüzğar hızı uygun 
klimatik konforu sağlamaktadır. 

 
Deniz Suyu Sıcaklığı: Yüzme sporları ve deniz kürleri için en uygun deniz 

suyu sıcaklıkları 22-28 ºC eşik aralığında yer almaktadır. Güzelyalı Meteroroloji 
İstasyonu’nun 1975-2009 dönemi rasatlarına göre aylık ortalama deniz suyu 
sıcakları, Mayıs ayında 23.7 ºC ve Ekim ayında ise 21.3 ºC’dir. Dolayısıyla Şekil 
4.22’de de görüldüğü üzere Özdere Yöresi kapsamında ele alınan Kalemlik 
Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki denize yönelik rekreasyonel aktiviteler için 
uygun klimatik konfor koşullarını sağlayan dönem Mayıs-Ekim ayları arasındaki 
yaklaşık 6 ay  (184 gün) gibi uzun bir süreyi kapsamaktadır. 
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Şekil 4.22 Ortalama, minimum ve maksimum deniz suyu sıcaklıkları (DMİ, 2009) 
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4.3 Özdere – Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin Kültürel Değerleri 
 
4.3.1 Özdere Beldesi’nin sosyo-ekonomik yapısı 
 
Araştırma alanın içerisinde yer aldığı Özdere Beldesi’nde yerleşik nüfusun 

yaklaşık yarısı tarımsal faaliyetlerde çalışmaktadır. Tarım sektöründeki üretim 
meyveciliğe dayalı olup özellikle narenciye bunun da yaklaşık % 80-90’nı 
mandalina üretimi oluşturmaktadır (Anonim, 2006a).  

 
Narenciye dışında yapılan sebze ve meyve üretimi günümüzde artık ailelerin 

kendi ihtiyacını karşılayacak ölçüde yapılmaktadır. Ancak, sonbaharda İzmir’e 
pazarlanmak üzere domates dikimi yapılmaktadır. 

 
Menderes İlçe Tarım Müdürlüğü (2007), verilerine göre; 54.933 ha.lık bir 

alanı kaplayan Özdere Beldesi’nde; 63.30 ha. orman, 2.08 ha. tarım dışı, 0.53 ha. 
çayır- mera 12.25 ha. yerleşim ve 21.84 ha. tarım alanı bulunmakatadır. Şekil 
4.22’de görüleceği üzere belde genelinde en fazla alanı %63’lük bir oranla 
ormanlık saha oluşturmaktadır (Anonim, 2007). 

 

Orman
63%

Tarım dışı alan
2%

Çayır-Mera
1%

İskan
12%

Tarım
22%

Orman
Tarım dışı alan
Çayır-Mera
İskan
Tarım

 
 
Şekil 4.23. Özdere Beldesi mevcut alan kullanımı (Anonim, 2007) 

 
 
Özdere Beldesi genelinde yer alan tarım alanlarına bakıldığında; 12.000 

ha.lık işlevsel tarım alanının; 125 ha.’ nı meyvelik, 3410 ha.’nı narenciye, 100 
ha.’nı bağ, 7710 ha.’nı zeytinlik, 558 ha.’nı sebze, 7 ha.’nı sera ve 90 ha.’nı 
hububat ekili alanlar meydana getirmektedir (Anonim, 2007). 

 
Şekil 4.24’de görüldüğü gibi, belde genelinde %64’lük bir alanı kaplayan 

zeytinlikleri, % 28’lik bir oranla narenciye dikili alanlar takip etmektedir. 
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Şekil 4.24 Özdere Beldesindeki tarım arazilerinin dağılımı (Anonim, 2007) 
 

Ülkemizde turuçgil üretimi içinde mandarin yaklaşık 500.000 tonluk üretimi 
ile önemli bir yere sahiptir. Bunun içinde satsuma mandarini Türkiye ekonomisi 
açısından önemli bir dış satım ürünüdür. Son yıllarda dış satımda 250.000 tona 
kadar ulaşarak önemli döviz girdisi sağlayan ürünler arasında yer almıştır. 
Ağırlıklı olarak Gümüldür-Özdere Beldelerinde yetiştiriciliği yapılan satsuma 
mandarini yörenin tarımsal üretim yelpazesinde, ilk sırayı almaktadır (Yıldız vd., 
2004). 

 
Bölgede 2007 yılında üretilen, 90230 ton Satsuma cinsi mandarininin büyük 

bir kısmı Özdere Beldesinin ürünü olup, bunu sırasıyla domates ve diğer ürünler 
takip etmektedir (Anonim, 2008). 

 
Özdere yöresinde üretilen narenciye belli dönemlerde belde ve yakın 

çevrede ikamet eden bölge halkı içinde gelir getirici bir uğraşı durumundadır. 
Şöyleki sonbahar mevsimindeki mandarin üretiminin başladığı dönemde, hem 
yöre halkı, hemde çevredeki yerleşim birimlerde ikamet bölge halkı için ek bir iş 
imkânı yaratılmış olmakatadır. 

 
Özdere Beldesinde, genç nüfus ise 1980’li yıllardan itibaren gelişmeye 

başlayan turizm sektöründe mevsimlik iş imkânı bulmaktadır. Beldede 7 adet 
turistik otel, 3 adet motel ve 30 civarında pansiyon bulunmaktadır. Yörenin 
gençleri bu işletmelerde daha çok hizmet sektöründe çalışmaktadır (Anonim, 
2006a). 

 
Son yıllarda özellikle sahil kasabalarında yaşanan ikinci konut yerleşimleri 

Özdere yöresinin de kentsel dokusunu değiştirmekle birlikte inşaat sektörünün 
ortaya çıkması, yerleşik nüfus için yeni bir iş olanağı sunmuştur.  



 
 

98

4.3.2 Mevcut alan kullanımı 
 

Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinin de içerisinde bulunduğu Özdere 
Beldesi, İzmir İli’nin ilgi çekici turistik beldelerinden birisidir. 1980’li yıllara 
kadar orman dokusunun sınırladığı narenciye bahçeleri, Ege Denizi boyunca yer 
alan irili ufaklı koyları ve kumsalları ile küçük bir kıyı kasabası niteliğini koruyan 
belde, İzmir Metropolü’ ne yakın konumdan dolayı, kıyı turizm etkinlikleri 
kapsamında yoğun kullanıma sahiptir.  

 
Ülkemizde 1980’li yıllardan itibaren turizmde yaşanan gelişmelere koşut 

olarak belde de şekillenen ikinci konut yerleşimlerinin baskısına maruz kalmıştır. 
Henüz beldenin doğal dokusu, İzmir İli kıyı şeridinde yer alan kimi kıyı kasabaları 
kadar tahrip olmamışsa da, kontrolsüz ve hızlı gelişen ikinci konut yerleşim 
alanları ve turizm bölgeleri beldenin geleceği için tehdit unsurudur. 

 
Gerek günibirlik kıyı kullanımları gerekse yazlık konut alanları bölgede bazı 

arazi kullanım sorunlarının ortaya çıkmasında etkendir. Bu gelişmeler 
çercevesinde üç mahalleden oluşan belde de turizme yönelik tesis ve yazlık 
konutlar daha çok araştırma alanının da bulunduğu Çukuraltı Mahallesi ve eski 
narenciye bahçelerini çevreleyen Ortaköy mahallesinde yoğunlaşmıştır (Anonim, 
1988).  

 
Bu bölgede yerleşime uygun olmayan bazı alanlarda ise konut kooperatifleri 

aracılığıyla yazlık konut yapım süreci devam etmektedir. Bu bağlamda, pek çok 
tarım alanı konut kooperatifleri tarafından işgal durumdadır. Günümüzde giderek 
azalan tarımsal faaliyetlere yönelik arazilerden, narenciye bahçeleri Ortaköy 
Mahallesi’nde, sebze bahçeleri ise Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kesimde yer 
almakatadır. 

 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’nün (2008) kayıtlarına 

göre; Menderes İlçesi ve bağlı beldelerdeki 2007 toplam tarım arazisinin yaklaşık 
%50’si Çizelge 4.5’te de görüleceği üzere, tarla olarak kullanılmaktadır. Son 
dönemde bölgede artan zeytin ağacı dikli alan miktarı ise, % 22’lik bir oranla 
ikinci sırada yer almaktadır (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, 
2008). 
 
Çizelge 4.5.  Menderes İlçesi tarım alanları dağılımı (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl 

Müdürlüğü, 2002-2008) 
 

Tarım  Alanları Yüzölçümü (da) 2007 Yılı 
2002 Yılı 2007 Yılı Pay (%) 

Tarla alanı 122100 114710 49
Sebze alanı 20500 15922 6.8
Meyve alanı 760 985 0.4
Süs bitkileri alanı 610 1384 0.6
Bağ alanı 30220 30500 13.1
Narenciye alanı 12900 13600 5.8
Zeytin alanı 39850 51680 22.2
Tarım elverişli boş alan 6480 4370 2.1
Toplam Tarım Alanı 233420 233151 100
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Menderes İlçesi ve beldelerinde ki 2007 yılı toplam 233151 dekarlık tarım 
alanının; 114710 dekarlık kısmı tarla alanıdır. Bunu 51680 dekar ile zeytinlik, 
30500 dekar ile bağ alanı, 15922 dekar ile sebze alanı takip etmektedir. 13600 
dekarlık narenciye alanının büyük bir kısmı Özdere Beldesi sınırları içerisinde 
kalmaktadır (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, 2008). 
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Şekil 4.25 Menderes İlçesi ve bağlı beldelerindeki 2007 Yılı tarım arazisi dağılımı (Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, 2008) 
 

 
Özdere Beldesinde arazi kullanım sorunları sadece kıyı bölgelerinde değil, 

aynı zamanda Özdere Beldesini İzmir Metropolüne ve Gümüldür, Selçuk 
ilçelerine bağlayan karayolu boyuncada görülmektedir. Özellikle karayolunun her 
iki yakası konut kooperatiflerince yapılan inşaatlar ve binalar ile dolmuş 
durumdadır. 

 
Şekil 4.25’de de görüldüğü üzere arazi kullanım sorunları üç farklı alanda 

yoğunlaşmış durumdadır.  
 
Bunlardan birincisi Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerininde içerisinde 

bulunduğu Ortaköy mahallesi’nin Göksu kesmidir. Söz konusu alanda tarım ve 
orman arazileri ikinci konut ve turizm tesislerine yönelik yerleşimlere konu 
olmakatadır. Her ne kadar koruma öncelikli Sit kararları alınsa bile yapılaşmaların 
hızla devam ettiği gözlenmektedir. 

 
Bölgede yer alan çalışma konusu Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri de, 

1980’li yıllardan itibaren artış gösteren ikinci konut ve turizm tesislerine yönelik 
yapılaşmaların tehdidine maruz kalmıştır.  

 
Mülkiyeti devlete ait orman arazisi üzerinde tesis edilen Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yeri’nin, kuzey ve kuzeybatısı kesimlerinin ikinci konut yerleşim 
alanları ile sınırlandırılması nedeniyle 27.02.2006 tarihinde mevcut orman içi 
dinlenme yerinin sınırları küçültülerek 21.25 ha. düşürülmüştür (Anonim, 2009a). 
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İkinci bölge ise, Çukuraltı Mahallesinin bulunduğu kısımdır. Bu kısımda, 
mevcut hizmet binaları (Belediye, PTT, Tarım Kredi Koop., vb.) yanı sıra, 
güneyde denize kadar olan bölgede gerek ikinci konutlara ait yapılaşmalar gerekse 
turizm öncelikli tesisler kıyı kesimini işgal etmiş durumdadır. Bu durumun 
orataya çıkmasında belde sınırları dâhilinde günün ihtiyaçlarına göre şekillenen 
imar planlarının büyük payı bulunmakatadır. 

 
Üçüncü bölge ise eski narenciye bahçelerini çevreleyen Ortaköy Mahallesi 

ile, batıda Gümüldür Belediyesi sınırına, doğuda askeri kampa kadar olan kesmi 
kapsamaktadır. Büyük çoğunluğu kamu mülkiyetindeki sahalardan oluşan 
bölgede, yapılan imar planları doğrultusunda kıyıdaki kamu arazilerinde turistik 
tesis yerleşimleri önerilmiştir. Günümüzde bölgedeki narenciye bahçelerinin 
yerinde artık turizm tesisleri ve ikinci konutlar yükselmektedir (Şekil 4.26). 

 
Özdere Beldesi ve çevresinde en önemli arazi kullanım sorunlarından bir 

diğeri yoğun kıyı kullanımı ya da, başka bir ifadeyle kıyı yağması sorunudur. 
Beldedeki halkın kullanımına açık halk plajlarının çevresinden başlayan yazlık 
konutlar günümüzde hızla yaygınlaşmış ve plaj gerisindeki alanlardan yamaçlara 
doğru yükselmeye başlamıştır.  

 
Bu gelişmeler paralelinde Klemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin güney batı 

kemsinde bulunan mevcut halk plajı bu gelişmelerden etkilenmiştir. Şekil 4.27’de 
görüldüğü üzere halk plajının sınırına kadar inmiş konumdaki ikinci konutlar, 
hem orman içi dinlenme yeri için bir tehdit oluşturmakta hem de belde geneline 
yönelik görsel kirlilik meydana getirmektedir.  

 

 
Şekil 4.27 Ortaköy Mahallesindeki narenciye 
bahçelerini çevreleyen ikinci konutlar

 
Şekil 4.28 Özdere Beldesinde plajları tehdit 
eden ikinci konut baskısı 

 
Özdere Beldesi ve çevresinde yaşanan kıyı yağması sorununa benzer bir 

sorundakıyı bandı dışında gerçekleşen toplu yazlık konut kooperatifleri 
sorunudur. 

 
Özellikle İzmir Metropolüne yakın bir konumda yer alan belde de yapılan 

karayolu iyileştirme faaliyetlerine yönelik çalışmalardan sonra, beldeye ulaşım 
hem zaman açısından kısalmış, hemde kolaylaşmıştır. 
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Bu bağlamda beldede hem yazın oturmaya hem de kışın oturmaya yönelik 
konut yapına dair pek çok kooperatif kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Böylece 
Ahmetbeyli yol ayrımından itibaren kıyı şeridi ile karayolu güzergâhı üzerinde 
pek çok yapı kooperatifi inşa edilmiş ve edilmektedir.  

 
Özdere Beldesi ve çevresinde üzerinde önemle durulması gereken bir başka 

arazi kullanım sorunu çevre kirliliğidir. Bu durum hiç kuşkusuz sadece Özdere 
Beldesi için geçerli olmayıp, tüm kıyı şeridinde kontrolsüz gelişen yerleşim 
birimlerinin ortak sorunudur.  

 
Ancak belde de turizm potansiyelinin varlığından yola çıkılarak yapılan 

turizm yatırımları öncesinde, üzerinde asıl durulması gereken en önemli husus 
beldenin doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması gereğidir. Fakat belde 
ve çevresinde özellikle turistik kullanımlardan kaynaklanan çevre kirliliği 
sorununda artış kaydedilmiştir.  

 
Bu kapsamda halk plajları ile çevresinde yer alan alanlar çevre kirliliğinin 

yoğun hissedildiği bölgeler olarak dikkat çekmektedir. Bu kesimlerde daha çok 
günübirlik ziyaretçilerden kaynaklanan çevre kirliliği sorunu yaz dönemindeki 
hafta sonları daha fazla hissedilmektedir. 
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4.3.3 Rekreasyonel aktiviteler ve alanda mevcut tesisler 
 
Özdere Beldesi’nde halkın rekreasyonel kullanımına açık tek kamu tesisi 

konumundaki Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri; doğal bitki örtüsü, deniz 
kıyısında yer alması ve çeşitli alt - üst yapı tesislerini içermesi nedeniyle, yoğun 
şekilde kullanılmaktadır. Araştırma alanında günübirlik piknik yapmak ve 
denizden faydalanmak ya da yaz döneminde kamp kurmak amacıyla, gerek yakın 
ilçelerden, gerekse İzmir ve Manisa İllerinden gelenlerin sayısı bir hayli yüksektir. 

 
 Günlük 2000 kişi ve 150 çadır kapasiteli olan saha, aktif sezonda 

kapasitesinin üzerinde kullanılmaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Şubesi’nin 2003 yılı verilerine göre; 2002 yılında sahaya günübirlik giriş yapan 
kişi sayısı 39356 kişi olarak belirlenmiştir (Anonim, 2003). 

 
Aktif sezonda özellikle hafta sonlarında günübirlik ziyaretçi sayısındaki 

artışla birlikte mevcut tesisler her ne kadar yetersiz kalsa da, Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’ne olan talebin temelinde sahada mevcut olan tesislerin büyük 
payı bulunmaktadır.  

 
Araştırma alanına gelen ziyaretçilerin çeşitli gereksinimlerini karşılamak 

üzere sahada mevcut olan tesisler; sıhhi tesis kompleksi (90 m2), kırgazinosu (800 
m2), büfe (50 m2) ve yarı açık çay bahçesi, 2 ad 3X3 WC (100 m2), 2 ad. 4’lü 
soyunma kabini (20 m2), 4’lü açık duş, 4 ad. Çeşme ve çocuk oyun alanıdır. 
Ayrıca alanda 100 araçlık otopark, 2 km uzunluğunda kısmen asfalt saha içi yol, 
40 kwa’lık trafo ile birlikte artezyen ve sızdırmasız fosseptik bulunmaktadır 
(Anonim, 2009a). Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde mevcut olan bazı 
tesisler şekil 4.29, 4.30, 4.31 ve 4.32’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.29 Sıhhi tesis kompleksi

 
Şekil 4.30 Büfe ve yarı açık çay bahçesi

 
Şekil 4.31 3X3 WC 

 
Şekil 4.32 4’lü Soyunma kabini 
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4.3.4 Ulaşım durumu 
 
Özdere Beldesi dolayısıyla araştırmaya konu Kalemlik Orman İçi Dinlenme 

Yeri, ulaşım olanaklarıyla İzmir Metropolü ve yakın çevresindeki yerleşim 
birimleriyle günübirlik ilişki kurulabilecek bir konumdadır. Özdere Beldesi, 
çevresinde bulunan yerleşim birimlerinden; Gümüldür’e 17 km., Seferihisar’a 44 
km., Değirmendere’ye 24 km., Ahmetbeyli’ye 8 km. ve Selçuk’a 27 km. 
uzaklıktadır. İzmir Metropolü’ne 70 km., bağlı bulunduğu Menderes İlçesine 40 
km. mesafededir (Anonim, 2009c).  

 
Şekil 4.33’de görüleceği üzere İzmir – Menderes – Değirmendere – 

Ahmetbeyli karayolu sahili izleyerek Özdere’ye bağlanmaktadır. Aynı zamanda 
Seferihisar’dan doğuya doğru sahili takip eden karayolu ile Gümüldür üzerinden 
Özdere’ye ulaşım olanağı bulunmaktadır (Karayolları Genel Müdürlüğü, 2009). 
 

 
 
Şekil 4.33 Özdere Beldesi ulaşım olanakları (Karayolları Genel Müdürlüğü, 2009). 
 

Özdere Beldesi Çukuraltı mahallesi sınırları içersinde bulunan Kalemlik 
Orman İçi Dinlenme Yeri’nin Gümüldür – Ahmetbeyli karayoluna mesafesi 1 
km.dir. Araştırma konusu alana; İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin otobüs 
seferleri ve İzmir – Özdere, Seferihisar – Gümüldür – Özdere – Selçuk – Kuşadası 
arasında çalışan toplu taşıma araçlarıyla, gerek İzmir Metropolün’den gerekse 
yakın çevrede yer alan yerleşim birimlerinden son derece kolay ulaşılabilmektedir 
(Anonim, 2006a). 
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5. DEĞERLENDİRME 
 

5.1 Temel Değerlendirme Süreci 
 
5.1.1  Özdere Beldesi doğal-kültürel özelliklerinin değerlendirme alt 

faktörleri kapsamında analizi 
 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin konumu nedeniyle, rekreasyonel 

kullanımlar çerçevesinde potansiyelinin objektif olarak ortaya konulabilmesi için, 
sahanın ilişki içinde bulunduğu farklı mekan birimleri bütününde ele alınarak, 
mevcut arazi kullanım kararlarının doğal yapıyla olan ekolojik uyumu ve 
tutarlılığı uyarınca, Özdere Beldesi’ne yönelik doğal kaynak değerlerinin de 
analiz edilmesi gereklidir. Böylece beldenin kentsel gelişim ve dönüşüm 
sürecinde, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ne yönelik risk ve tehditlerin 
boyutu da ortaya konulmuş olacaktır. 

 
Bu görüş doğrultusunda, arazilerin rekreasyonel kullanımlarına yönelik 

yöntem sürecinde belirlenen; eğim, drenaj, erozyon, su yüzeyine yakınlık, 
meşcere tipindeki bitki türü ve taç çapı örtü (kapalılık) düzeyi ile ulaşım 
mesafesinden oluşan değerlendirme alt faktörlerinin, büyük ölçüde yazınsal 
kaynaklara dayalı olarak saptanan uygunluk dereceleri baz alınarak, Özdere 
Beldesi’nin doğal ve kültürel kaynak değerleri bilgisayar ortamında analiz 
edilmiştir.  

 
Bölgeye ait topoğrafik, toprak haritaları ile amenajman ve imar planlarının 

kullanıldığı, Geomedia 4.0 yazılım proğramı aracılığı ile yapılan analizlerde; 
öncelikle her bir değerlendirme alt faktörüne yönelik verilerin sayısallaştırılması 
ile üretilen katmanlarda, uygunluk dereceleri kapsamında öznitelik bilgilerini 
içeren poligonlar oluşturulmuştur. Yapılan bu analizlerin sonucunda beldenin 
doğal-kültürel karakteristikleri ile mevcut alan kullanımları arasındaki ilişkiler 
aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

 
Eğim: Şekil 5.1’de de görüldüğü gibi, Özdere Beldesindeki arazilerin büyük 

çoğunluğu, % 20’den daha yüksek eğime sahip sahalardan oluşmaktadır. %0-5 ile 
%10-20 arasındaki eğime sahip araziler ise, genellikle beldenin güney ve 
güneybatı kesiminde, Ege Denizi kıyısında yer almaktadır. 1980’li Yıllara kadar 
genellikle tarımsal faaliyetler kapsamında değerlendirilen %0-5 eğime sahip bu 
alüvyal düzlükler, önceki bölümlerde açıklandığı üzere, 1988 Yıl’ında yapılan 
imar planıyla kentsel gelişim alanları çercevesinde, büyük ölçüde ikinci konut 
yerleşimlerine açılmıştır. Günümüzde ise kıyı şeridinde Palamutluk Devlet 
Ormanı dışında kalan, %0-5 ile %10-20 eğime sahip arazilerin, tamamına yakın 
bölümü turizm merkezleri ve yerleşim alanları tarafından kapatılmış durumdadır. 

 
Drenaj: Bilindiği gibi, arazilerin drenaj sorunları, genellikle %0,3’den daha 

düşük eğime sahip alanlarda ortaya çıkmaktadır. Bu görüş doğrultusunda, Özdere 
Beldesi’nin röliyef özelliklerinden kaynaklanan arazi yapısı nedeniyle, belde 
topraklarının tamamına yakın kısmında (Şekil 5.2), drenaj sorunundan söz etmek 
mümkün değildir. Bu durum, belde de özellikle tarımsal ve orman alanları 
aleyhine kıyı şeridini kuşatan, konutsal yerleşimler ve turizm merkezleri için 
elverişli bir konum yaratmıştır.  
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Erozyon: Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı’nın (1974), Küçük 
Menderes Havzası Topraklarına yönelik hazırlamış olduğu rapora göre, Özdere 
Beldesi’nin de içerisinde yer aldığı araziler, şiddetli erozyona uğramış topraklarla 
kaplıdır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce (2001), oluşturulan toprak 
haritasının bilgisayar ortamında sayısallaştırılması sonucu elde edilen toprak 
katmanında, poligonlar ile belirlenen erozyon dereceleri Şekil 5.3’teki tematik 
paftada verilmiştir. Şekil 5.3 incelendiğinde, belde topraklarının büyük bir 
kısmının 3. derece olarak nitelenen şiddetli ve 4. derece şeklinde ifade edilen çok 
şiddetli erozyona maruz kaldığı görülür.  

 
Özdere Beldesi toprakraklarında görülen bu erozyon sorunun temel nedeni 

ise, yörede orta, dik ve çok dik meyilli arazilerde gerçekleştirilen yanlış arazi 
kullanımlarının yanı sıra, bölge genelinde orman yangınları başta olmak üzere 
çeşitli etkenlerle doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesidir.  

 
Su Yüzeyine Yakınlık: Eski çağlardan günümüze, hemen her dönemde, 

kentlerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde, deniz ve akarsu kıyıları önemli bir 
etkiye sahip olmuştur. Elverişli mikro klimaya sahip olmaları, rekreasyonel 
faaliyetlere olanak vermeleri, güvenlik, yük taşımacılığı, ulaşım, gıda temini gibi 
insan yaşamı için önemli kullanımlara olanak sağlamaları (Kılıçaslan, 2004), 
deniz ve akarsu kıyılarındaki yerleşimlerin gelişmini şekillendirmiştir.  

 
Özdere Beldesinde, 1988 Yıl’ında yapılan imar planına göre, kıyı 

mekânında konutsal yerleşim ile turizm alanları önerilmiştir. Böylece kentsel 
değişim sürecinde, imar planı ile belirlenen kentsel gelişim alanları kapsamındaki 
ikinci konut ağırlıklı konutsal yerleşim ve turizm alanları, Şekil 5.4’de de 
görüleceği gibi, deniz kıyısından itibaren 1000 m’lik mesafe ile sınırlanan kıyı 
kuşağında yoğunlaşmış ve kıyı mekanının doğal dokusunu tahrip etmiştir. 

 
Meşcere Tipindeki Bitki Türü: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü (1996), 

tarafından düzenlenen Gümüldür Orman İşletme Şefliği Orman Amenajman 
Planı’nın bilgisayar ortamında sayısallaştırılmasıyla oluşturulan, Özdere 
Beldesindeki orman varlığına yönelik mesçere tipinde yer alan bitki türleri ve 
karışımlarını içeren katmandan üretilen, tematik pafta Şekil 5.5’te verilmiştir. 
Şekil 5.5’te de görüldüğü üzere, beldenin kuzeyindeki yüksek kesimlerde yer alan 
orman örtüsünün büyük bir bölümü, Kızılçam (Pinus brutia) türünün oluşturduğu 
saf mesçerelerden meydana gelmiştir. Yörenin güneydoğu kesiminde ise, yer yer 
orman içi açıklıklarla çevrili, karışık bozuk baltalık olarakta ifade edilen, mesçere 
tipindeki hâkim bitki türleri, Akdeniz maki elementleridir. Özdere Beldesindeki 
yerleşim, turizm ve tarım alanları sınırındaki ormanlık sahalarda ise, Fıstıkçamına 
(Pinus pinea) ait saf mesçere tipi veya Kızılçam (Pinus brutia) ile Fıstıkçamının 
(Pinus pinea) karışık halde bulduğu mesçereler yer almaktadır.  

 
Genel olarak insan etkileşimlerine açık bölgelerde, orman yangınları ya da 

çeşitli etkenlere bağlı olarak tahrip edilen orman örtüsü, ağaçlandırma faaliyetleri 
kapsamında Fıstıkçamı (Pinus pinea) dikilerek ağaçlandırılmaktadır. Bu 
bağlamda, Özdere Beldesi orman örtüsü içerisinde yer alan, sahaya plantasyonla 
getirilen Fıstıkçamının (Pinus pinea) varlığı ise, söz konusu ormanlık sahalara 
yönelik insan faaliyetlerinden kaynaklanan risk ve tehditlerin bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. 
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Bitki Örtüsünün Taç Çapı Örtü (Kapalılık) Düzeyi: Özdere Beldesindeki 
orman alanlarında mevcut bitki türlerinin taç çapı örtü (kapalılık) özelliği, İzmir 
Orman Bölge Müdürlüğü’nce (1996), oluşturulan, Gümüldür Orman İşletme 
Şefliği Orman Amenajman Planı’nın bilgisayar ortamında sayısallaştırılması 
sonucu elde edilmiştir.  

 
Şekil 5.6’da da görüldüğü gibi, %10’dan daha az tepe kapalılığına sahip, 

boşluklu kapalı yapıdaki bitki türleri, belde genelinde yer alan orman örtüsü 
içinde en geniş yayılımı gösterir. Bunu, yörenin kuzeydoğusunda yayılış gösteren, 
gevşek kapalılıktaki, orman amenajman planlarına göre %11-40 arasında tepe 
kapalılığına sahip olan bitki türleri takip etmektedir. Özdere Beldesindeki orman 
örtüsü içinde yer alan; tepe kapalılığı %41-70 arasında değişen, orta kapalılıktaki 
bitki türleri ile %71-100 arası tepe kapalılığına sahip, bitki türlerinin bulunduğu 
ormanlık alanlar, belde genelinde en düşük dağılımı göstermektedir. 

 
Ulaşım Mesafesi: İzmir Büyük Şehir Belediyesi (2009), tarafından 

düzenlenen, İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu’ndaki alt yapı 
tesisleri başlığı altında toplanan, karayolları yollarına ait verilerin, Geomedia 4.0 
programı kullanılarak yapılan sayısallaştırması sonucunda, Özdere Beldesindeki 
ulaşım ağını gösterir yol katmanı elde edilmiştir. Özdere Beldesi’ne yönelik 
ulaşım ağını içeren yol katmanından üretilen tematik pafta Şekil 5.7’de 
verilmiştir. 

 
Şekil 5.7’de de görüleceği üzere beldeyi batıda Gümüldür Beldesi’ne 

doğuda ise Selçuk İlçesi’ne bağlayan, yörenin güney kesiminde deniz kıyısına 
paralel konumda yer alan transit karayolunun her iki yakası, günümüzde özellikle 
ikinci konut ağırlıklı yerleşim birimleri ve turizm tesisleri ile kuşatılmış 
durumdadır.  

 
Son yıllarda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün faaliyetleri kapsamında, 

İzmir Metropol’ünü çevre ilçelere ve beldelere bağlayan karayollarına yönelik 
yürütülen iyileştirme çalışmaları ile ulaşım mesafesi ve kalitesinde olumlu 
gelişmeler yaşanmıştır. Böylece bu gelişmeler, il genelinde yer alan pek çok kıyı 
kasabasında olduğu gibi, Özdere Beldesi’nde de rekreasyonel turizm talebinde 
artışa neden olur iken, yöredeki ikinci konut yerleşimlerinde de artışa yol açmıştır. 
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5.1.2  Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri doğal-kültürel özelliklerinin 
değerlendirme alt faktörleri kapsamında analizi 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin rekreasyon potansiyelinin 

saptanabilmesi için, öncelikle yöntem sürecinde ortaya konulan değerlendirme alt 
faktörleri kapsamında, rekreasyonel kullanımlara yönelik uygunluk dereceleri 
doğrultusunda sahanın doğal ve kültürel öğeleri analiz edilerek uygunluk değerleri 
belirlenmiştir. Buna göre; 

 
Eğim: Mesire Yerleri Teknik İzahnamesi’ne (2008) göre; % 0- % 20 eğim 

grupları arasındaki alanlar, rekreasyonel etkinliklere elverişli sahalar, % 20’ den 
daha yüksek eğime sahip alanlar ise, ekonomik yönden rekreasyonel kullanımlara 
uygun olmayan sahalar olarak nitelendirilmektedir (Dindaroğlu ve Erturhan, 
2009). 

 
Bu görüş doğruldusunda ve rekreasyonel kullanımlara yönelik uygunluk 

dereceleri kapsamında, 1/25.000 ölçekli L18d4 topoğrafya paftasından (Harita 
Genel Müdürlüğü, 2000), yararlanılarak, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin 
eğim analizi yapılmıştır.  

 
Şekil 5.8’de de görüleceği üzere araştırma konusu sahada hakim olan eğim 

derecelerine göre belirlenen, rekreasyonel kullanımlara yönelik ugunluk değerleri, 
%10-20 arasındaki eğim grubunda bulunan kısım için 2 puan  (az uygun), 
%20’den daha yüksek eğime sahip alan için ise, 1 puan (uygun değil) 
öngörülmüştür.  

 
Drenaj: Değerlendirme alt faktörleri çercevesinde, Özdere Beldesi 

ölçeğindeki drenaj sorununa yönelik yapılan analiz Şekil 5.2’de verilmiştir. 
 
Belde genelinde ve dolayısıyla Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde 

arazi eğiminin %0,3’den daha büyük olması nedeniyle, yüzey suları ve taban suyu 
yüksekliğinden kaynaklanan drenaj sorunu bulunmamaktadır. 

 
Araştırma konusu sahada rekreasyonel faaliyetleri kısıtlayıcı drenaj sorunu 

yaşanmadığı için, rekreasyonel kullanımlara yönelik uygunluk değeri 4 puanla 
(çok uygun) temsil edilmiştir. 

 
Erozyon: Araştırma konusu sahanın içerisinde yer aldığı Özdere 

Beldesi’ndeki toprakların değerlendirme alt faktörleri kapsamında erozyon 
problemine yönelik yapılan analizi Şekil 5.3’te verilmiştir.  

 
Şekil 5.3 incelendiği takdirde, Sünger Burnu’ndaki dolayısıyla Kalemlik 

Orman İçi Dinlenme Yerindeki arazilerin şiddetli toprak erozyununa maruz 
kaldığı görülecektir.  

 
Değerlendirme alt faktörlerindeki rekreasyonel kullanımlara yönelik 

erozyona problemininin uygunluk derecesi kapsamında, inceleme konusu orman 
içi dinlenme yerinin, uygunluk değeri 2 puan olarak belirlenmiştir. 
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Su Yüzeyine Yakınlık: Ülkemizde yapılan yöresel anket çalışmalarına 
göre; kentsel halkın Çukurova yöresinde  %68’i, Doğu Karadeniz Bölgesinde 
%71’i su kıyısı rekreasyon etkinliklerini tercih etmektedir  (Özkan, 2002). 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin rekreasyonel kullanımlara yönelik 

değerlendirme alt faktörleri kapsamında su yüzeyine yakınlık kriterine göre 
bilgisayar ortamında yapılan analizinden üretilen tematik pafta Şekil 5.9’da 
verilmiştir. 

 
Şekil 5.9’da da görüldüğü gibi, çalışma konusu orman içi dinlenme yerinin 

deniz kıyısına olan mesafesi kapsamında, rekreasyonel kullanımlara yönelik 
ugunluk değerleri; 100 mt’ye kadar olan kısım için 4 puan (çok uygun), 100-500 
mt arasındaki su kıyısından olan uzaklık için 3 puan ( uygun) ve 500-1000 mt. 
arasındaki mesafe için ise 2 puan (az uygun) olarak öngörülmüştür.  

 
Meşçere Tipindeki Bitki Türü: Herhangi bir alanın rekreasyonel 

kullanımlara uygun olup, olmadığınının belirlenmesinde en önemli değerlendirme 
faktörlerinden birisi de üzerinde bulunan bitki örtüsüdür. 

 
Bu bağlamda Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri orman varlığındaki hâkim 

bitki türleri Pinus brutia (Kızılçam) ve Pinus brutia ile Pinus pinea 
(Fıstıkçamı)’nın karışık bulunduğu meşcere tiplerini kapsamaktadır. Ayrıca 
araştırma konusu sahanın sınırları içerisinde yer alan, tarımsal faaliyetlere ve 
yerleşime tahsis edilen alanlarda mevcuttur. 

 
Böylece, Şekil 5.10’da görüldüğü üzere, rekreasyonel kullanımlara yönelik 

değerlendirme alt faktörleri kapsamındaki uygunluk değeri analizine göre; Pinus 
brutia (Kızılçam) türünün oluşturduğu saf meşcere türü 3 puan (uygun), Pinus 
brutia ve Pinus pinea (Kızılçam ve fıstıkçamı)’ından oluşan karışık meşcere ttpi 
ise 4 puanla (çok uygun) olarak değerlendirilmiştir. Çalışma alanı içersinde 
tarımsal faaliyetlere ve yerleşime tahsis edilen alanlar, rekreasyonel kullanımlara 
uygun olmadığı içindir ki değerlendirmeye alınmamış ve 0 (Sıfır) ile belirtilmiştir.  

 
Bitki Örtüsünün Taç Çapı Örtü (Kapalılık) Düzeyi: Rekreasyonel 

faaliyetler kapsamında, orman içi dinlenme yerlerindeki orman varlığının taç çapı 
örtü (Kapalılık) düzeyi özelliğine göre, en fazla tercih edilen mescere tipi orta 
kapalılıkta gelişim gösteren orman ağaçlarının bulunduğu meşcerelerdir.  

 
Bu bağlamda, bitki örtüsü taç çapı (kapalılık) örtü düzeyi bakımından 

Özdere Beldesi genelinde olduğu gibi Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri 
özelinde de, arazi üzerinde yer alan orman varlığının taç çapı örtü düzeyi, büyük 
ölçüde boşluklu kapalı ve gevşek kapalı meşcre tiplerinden oluşmaktadır.   

 
Değerlendirme alt faktörlerindeki rekreasyonel kullanımlara yönelik orman 

varlığındaki bitki türünün taç çapı örtü (kapalılık) düzeyi uygunluk değerinin 
analizi sonucunda oluşturulan pafta Şekil 5.11’de verilmiştir. Şekil 5.11 
incelendiğinde, sahada mevcut bitki türlerinden, taç çapı örtü (kapalılık) düzeyi 
itibariyle orta kapalılıktaki bölgeler 4 puan (çok uygun), tam kapalı kısımlar 3 
puan (uygun) ve boşluklu kapalılık özelliği gösteren tarıma ve yerleşime tahsis 
edilen alanlar ise 1 puanla (uygun değil) temsil edilmiştir. 
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 Sıcaklık: Rekreasyonel kullanımlara yönelik Özdere Beldesi ve dolayısıyla 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin değerlendirme alt faktörleri kapsamında 
uygunluk derecesi ve uygunluk değerinin ortaya konulabilmesi amacıyla, çalışma 
alanının konumda dikkate alınarak, sahaya en yakın İzmir, Seferihisar ve Selçuk 
Meteoroloji İstasyonlarının 1975-2009 dönemi iklim unsurlarına ait rasat 
sonuçlarından yararlanılmıştır. 

 
Biyokonfora yönelik eşik değerleri kapsamında, insanın kendini rahat 

hissettiği efektif sıcaklık değerleri 16.7-24.7 ºC baz alınarak İzmir, Seferihisar ve 
Selçuk Meteoroloji İstasyonlarının 1975-2009 dönemi günlük ortalama sıcalık 
değerleri, efektif sıcaklık olarak değerlendirilmiş ve analizi yapılmıştır.  

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin coğrafi konumu dikkate alınarak 

yapılan analizlerde Mayıs ayından itibaren Ekim ayına kadar olan dönemde 
günlük ortalama sıcaklıklardan yola çıkılarak aylık efektif sıcaklık değerleri tespit 
edilmiştir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri için tespit edilen, biyokonfonfora 

yönelik eşik değerleri arasıda yer alan bu efektif sıcaklık değerleri göz önüne 
alındığında, sahanın rekreasyonel kullanımlara yönelik değerlendirme alt 
faktörleri çercevesinde uygunluk değeri 4 puan (çok uygun) olarak belirlenmiştir.  

  
Bağıl Nem: Araştırma konusu Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin 

rekreasyonel kullanımlara yönelik değerlendirme alt faktörleri kapsamında 
uygunluk değerinin saptanabilmesi için, İzmir, Seferihisar ve Selçuk Meteoroloji 
İstasyonlarının 1975-2009 dönemindeki bağıl neme ait ölçüm sonuçları 
kullanılanılmıştır. 

 
Klimatik konfora yönelik bağıl neme ait eşik değerleri kapsamında, İzmir, 

Seferihisar ve Selçuk Meteoroloji İstasyonlarının 1975-2009 dönemi günlük 
ortalama bağıl nem değerleri efektif sıcaklıklarla ilişkilendirilerek analiz 
edilmiştir. Yapılan analizlerde Mayıs ayından itibaren Ekim ayına kadar olan 
dönemde günlük ortalama bağıl nem değerleri kullanılarak, her aya yönelik bağıl 
nem değerleri saptanmıştır. 

 
Klimatik fonfora yönelik eşik değerleri arasıda yer alan bu bağıl nem 

değerleri kapsamında, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin rekreasyonel 
kullanımlara yönelik uygunluk değeri 4 puan (çok uygun) olarak belirlenmiştir. 

 
Hakim Rüzğar Hızı: İzmir, Seferihisar ve Selçuk Meteoroloji 

İstasyonlarının 1975-2009 dönemi günlük ortalama hakim rüzğar hızına ait 
ölçümler, efektif sıcaklıklar ile birlikte bağıl nem değerleri ile ilişkilendirilerek 
analiz edilmiştir.  

 
Yapılan bu analizlerde aktif rekreasyon dönemindeki günlük ortalama 

hakim rüzgar hızından hareketle aylık ortalama hakim rüzğar hızı değerleri 
belirlenmiştir. Aktif rekreasyon döneminde klimatik konfora yönelik eşik 
değerleri arasında yer alan hakim rüzğar hızı nedeniyle, Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nin rekreasyonel kullanımlara yönelik uygunluk değeri 4 puan 
(çok uygun) olarak belirlenmiştir. 
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Ulaşım Mesafesi: Rekreasyonel kullanımlara yönelik değerlenirme alt 
faktörleri çercevesindeki ulaşım mesafesine ait değerlendirme derecelerinin 
belirlenmesinde, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde yapılan anketler 
sırasında ziyaretçilerle bir bir yapılan görüşmelerin etkisi bulunmaktadır. 

 
Şöyleki, özellikle sahadaki kamp sakinleri tarafından, Özdere Beldesindeki 

alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgeler ile Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri 
arasında ulaşım kolaylığı açısından servis hizmetlerinin olması gerektiği 
belirtilmiştir.  

 
Böylece, bu görüşde göz önünde bulundurularak, Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yeri’nin ulaşım kolaylığı açısından belirlenen rekreasyonel 
kullanımlara yönelik uygunluk dereceleri kapsamında analiz edilen sahaya ait 
oluşturulan pafta, Şekil 5.12’ de verilmiştir. 

 
Şekil 5.12’ de de görüleceği üzere, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin 

rekreasyonel kullanımlara yönelik yöntem sürecinde belirlenen ulaşım mesafesi 
uygunluk değerleri kapsamında; 250-500 m. arasındaki mesafe için 3 puan 
(uygun), 500-1000 m. arasındaki uzaklık için 2 puan (az uygun) ve 1000 m’den 
daha büyük mesafeler için ise 1 puan (uygun değil) olarak tespit edilmiştir. 

 
Çevredeki Arazi Kullanımlarının Etkisi: Konumu itibariyle, Özdere 

Beldesi yerleşim alanları ve Palamutluk Devlet Ormanı ile sınırlandırılan 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ne çevredeki arazi kullanımlarının etkisi, 
rekreasyonel kullanımlara yönelik oluşabilecek riskler boyutuyla 
değerlendirilmiştir. 

 
Bu görüş doğrultusunda, araştırma sahasının yerleşim birimleriyle sınırını 

oluşturan bölümler rekreasyonel kullanımlara yönelik uygunluk değerleri 
kapsamında 2 puan (az uygun), tarım ve orman alanları ile sınırını oluşturan 
bölümler ise 4 puan (çok uygun) olarak belirlenmiştir. 

 
Ortak Kullanım Tesisleri: Rekreasyonel kullanımlara yönelik 

değerlenirme alt faktörleri kapsamındaki üst yapı tesislerinden saha içerisinde 
ortak kullanılan tesislere ait uygunluk derecelerinin belirlenmesinde, Kalemlik 
Orman İçi Dinlenme Yeri’nde yapılan anketlerdeki I bölümde yer alan sorulara 
verilen yanıtlar etkili olmuştur. 

 
Gerek kamp sakinlerine yönelik gerekse günübirlik olarak sahadan 

yararlanan piknikçilerle yapılan anket sonuçlarının analizinde, Kalemlik Orman 
İçi Dinlenme Yeri’de bulunan ortak kullanım tesislerinin nitelik ve nicelik 
yönünden yetersiz kaldığı saptanmıştır. 

 
Anket sonuçlarına dayanılarak belirlenen Kalemlik Orman İçi Dinlenme 

Yeri’nin rekreasyonel kullanımlara yönelik ortak kullanım tesislerinin uygunluk 
dereceleri kapsamında uygunluk değeri 1 puan (uygun değil) olarak saptanmıştır. 
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Piknik ve Kamp Üniteleri: Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki 
rekreasyonel kullanımlara yönelik değerlenirme alt faktörleri kapsamında 
belirlenen piknik ve kamp ünitelerine ait değerlendirme dereceleri, sahada yapılan 
anketlerdeki I bölümde yer alan sorulara verilen yanıtlar ile tespit edilmiştir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin hem günibirlik piknikçilere, hem de 

çadırlı kamp alanı ile kamp sakinlerine hizmet vermesi nedeniyle özellikle hafta 
sonları yoğun olarak kullanılmakta ve bunun sonucunda da sahadaki özellikle 
piknik ünitelerinin kapasiteleri yetersiz kalmaktadır. 

 
Araştırma alanında yapılan anketlerin analizinde Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yeri’deki piknik ünitelerinin özellikle hafta sonları yetersiz kaldığı 
tespit edilmiştir. 

 
Anket sonuçlarına dayanılarak belirlenen Kalemlik Orman İçi Dinlenme 

Yeri’nin rekreasyonel kullanımlara yönelik piknik ve kamp ünitelerinin uygunluk 
dereceleri kapsamında uygunluk değeri 1 puan (uygun değil) öngörülmüştür. 

 
Yukarıda açıklanan değerlendirme alt faktörleri kapsamında uygunluk 

puanlarına göre analiz edilen Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin doğal ve 
kültürel özellikleri, sahanın rekreasyonel potansiyelini saptamaya yönelik olarak 
Geomedia 4.0 yazılım programı kullanılarak sorgulanmıştır.  

 
Araştırma konusu orman içi dinlenme yerinin yapılan sorgulaması 

sonucunda Ek-15’te verilen veri tabanındaki puanlar doğrultusunda hesaplanan 
toplam uygunluk puanlarına göre oluşturulan öznitelik bilgileri kapsamında 16 
adet poligon saptanmıştır. Şekil 5.13’te de görüldüğü üzere, toplam uygunluk 
puanları doğrultusunda 15 adet poligon rekreasyonel kullanımlar açısından II. 
derece uygundur.  2.034 m2’lik alanı kapsayan poligonun rekreasyonel 
kullanımlara yönelik uygunluk derecesi III. derece olarak saptanmıştır. Böylece 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin rekreasyon potansiyeli orta seviye olarak 
belirlenmiştir. 

 
Orman içi dinlenme yerinde oluşturulan poligonlar kendi içinde 

sınıflandırılmış ve saha geneline yönelik Şekil 5.14’te verilen 3 zon tespit 
edilmiştir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde gelecekte yapılacak planlama 

çalışmalarına altlık oluşturan bu zonlar, rekreasyonel kullanımlara yönelik 
uygunlukları bakımından 3 dereceye ayrılmıştır. 
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5.1.2 Anket sonuçlarının değerlendirilmesi 
 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde piknik yapan günübirlik 

ziyaretçilere ve konaklamaya yönelik kamp sakinleri için hazırlanan anket 
formları, 108 kişilik günübirlik piknik yapan ziyaretçi grubu ve 112 kişilik kamp 
sakini tarafından yanıtlanmıştır. 

 
Bu anket çalışmasında; Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ ndeki aktif 

rekreasyon sezonunda aktivite çakışmasından kaynaklanan sorunlara çözüm 
üretmek hedeflenmiştir. Bu kapsamda kullanıcıların, anket formlarının birinci 
bölümde yer alan sorulara verdikleri yanıtlar ile kullanım dönemlerinin yanı sıra 
ziyaretçilerin alandan beklentileri, eğilimleri ve alışkanlıkları tespit edilmiştir. 
Anket formlarında ikinci bölümünde yer alan sorulara, kamp yeri ziyaretçilerinin 
verdikleri yanıtlar ile de kullanıcı kompozisyonu belirlenmiştir. Anket formlarının 
ikinci bölümünde yer alan sorulara verilen yanıtlar ile birinci bölümünde yer alan 
sorulara verilen yanıtlar karşılaştırılarak genel değerlendirme yapılmıştır. 

 
5.1.2.1 Ziyaretçi kompozisyonu 
 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ nden günübirlik piknik aktivitesi için 

faydalanan ziyaretçilere yönelik hazırlanan, piknikçi anketine katılanların %49.1’i 
bay, % 50.9’ u bayandır. Kamp sakinlerine uygulanan, kampçı anketine 
katılanların % 50.9’ u bay, % 49.1’i bayandır. Araştırma konusu alanda piknik 
yapan ziyaretçilerin; % 98.1 evli olup; %23.1’i bir, % 48.1’i iki, % 15.7’i ise üç 
çocuk sahibi olan ailelerdir. Kamp sakinlerinin ise; % 90.2’i evli ailelerden 
oluşmakta ve % 17.9’u bir, % 43.8’i iki, %18,8’i üç çocuk sahibidir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri ziyaretçilerinin meslek gruplarına göre 

dağılımları Çizelge 5.1 ve 5.2’ te gösterilmiştir. 
 

Çizelge 5.1. Meslek gruplarına göre piknik   Çizelge 5.2. Meslek gruplarına göre Kamp  
yapan ziyaretçilerin dağılımı   yapan ziyaretçilerin dağılımı 
            
    Yüzde      Yüzde 
Meslek grupları Sayı (%)  Meslek grupları Sayı (%) 
Serbest meslek 
erbabı 14 13,0  

Serbest meslek 
erbabı 13 11,6

Özel sektör çalışanı  26 24,1  Özel sektör çalışanı  15 13,4
Kamu görevlisi 22 20,4  Kamu görevlisi 18 16,1
Emekli 14 13,0  Emekli 25 22,3
Ev hanımı 32 29,6  Ev hanımı 31 27,7
TOTAL 108 100  Öğrenci 10 8,9
    TOTAL 112 100

 
Çalışma alanında piknik yapan ziyaretçilerin %29,6’sı ev hanımı, % 24,1’i 

özel sektör çalışanı, % 20,4’ü kamu görevlisidir. Kalemlik Orman İçi Dinlenme 
Yeri’nde kamp yapan ziyaretçilerin % 27,7’si ev hanımı, %22,3’ü emekli ve 
%16,1’i kamu görevlisi olarak tespit edilmiştir. Araştırma konusu alana piknik 
amaçlı gelen kullanıcıların büyük kısmını, özel sektör ve kamu çalışanları 
oluşturmaktadır. Saha, kamping amaçlı olarak daha çok emeklilerce tercih 
edilmektedir. 
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Çalışma konusu alanda piknik ve kamp yapan ziyaretçilerin sosyo-kültürel 
yapılarını belirlemek amacıyla, anket formlarında kullanıcıların eğitim 
düzeylerine yönelik sorular bulunmaktadır. Ziyaretçilerin eğitim durumlarına 
yönelik sorulara verildikleri yanıtlar Çizelge 5.3 ve 5.4’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 5.3. Öğrenim durumlarına göre     Çizelge 5.4. Öğrenim durumlarına göre  
piknik yapan ziyaretçilerin dağılımı   kamp yapan ziyaretçilerin dağılımı 
 
    Yüzde      Yüzde
Öğrenim durumu Sayı (%)  Öğrenim durumu Sayı (%) 
İlkokul ve dengi 40 37,0  İlkokul ve dengi 42 37,5
Ortaokul-lise ve dengi 49 45,4  Ortaokul-lise ve dengi 36 32,1
Yüksekokul 16 14,8  Yüksekokul 32 28,6
Diğer 3 2,8        Diğer 2 1,8
TOTAL 108 100  TOTAL 112 100
 

Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ nde piknik yapan ziyaretçilerin büyük 
bir kısmı % 45,4’ ü ortaokul –lise ve dengi okul mezunudur. Piknikçilerin  
%37,0’si ilkokul ve dengi okul mezunudur. 

 
Çalışma alanında kamp yapan ziyaretçilerin % 37’5’i ilkokul ve dengi, 

%32,1’i ortaokul-lise ve dengi % 28,6’sının yüksekokul mezunu olduğu 
belirlenmiştir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinleneme Yeri’ndeki günübirlik piknikçiler ile kamp 

sakinlerinin büyük bir bölümünü ilkokul ve ortaokul–lise mezunları 
oluşturmaktadır. Araştırma alanındaki kamp sakinlerinden, ankete katılan 112 
kişiden 32’si yüksek okul mezunudur. Sahada üçüncü büyük kitle olarak tespit 
edilen yüksek okul mezunlarının orman içi dinlenme yerindeki kamp yaşantıları 
süresinde mangal alışkanlıklarının pek fazla olmadığı gözlenmiştir. 
 

 
Şekil 5.15 Sahada yaz dönemi hafta 
sonlarındaki ateşli piknik 

 
Şekil 5.16 Sahada yaz dönemi hafta sonlarında 
yaşanan yoğunluk

 
Ateşli piknik için Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ne gelen 

günübirlikçiler, daha çok yaz aylarındaki Cumartesi ve Pazar günlerini tercih 
etmektedirler. Araştırma konusu alana genelde kafileler halinde gelen 
piknikçilerin, özellikle Pazar gününü tercih ettikleri ve sahaya çok erken 
sayılabilecek saatlerde gelip, kahvaltılarını yaptıktan hemen sonra mangal yakmak 
için hazırlıklara başladıkları gözlenmiştir. Aktif rekreasyon dönemindeki hafta 
sonlarında, orman içi dinlenme yerinin kapasitesini aşan ölçüde, piknik aktivitesi 
ağırlıklı ziyaretçi yoğunluğu yaşandığı tespit edilmiştir.  
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Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki piknik ve kamp ünitelerinden 
faydalanan kullanıcıların yaş grupları Çizelge 5.5 ve 5.6’ de verilmiştir. 
 
Çizelge 5.5. Yaş gruplarına göre         Çizelge 5.6. Yaş gruplarına göre  
piknik yapan ziyaretçilerin dağılımı      kamp yapan ziyaretçilerin dağılımı 
 
    Yüzde      Yüzde
Yaş grupları Sayı (%)  Yaş grupları Sayı (%) 
20-25 yaş arası 5 4,6  20-25 yaş arası 13 11,6
25-30 yaş arası 20 18,5  25-30 yaş arası 5 4,5
30-40 yaş arası 32 29,6  30-40 yaş arası 15 13,4
40-50 yaş arası 33 30,6  40-50 yaş arası 34 30,4
50 yaş ve üzeri 18 16,7  50 yaş ve üzeri 45 40,2
TOTAL 108 100  TOTAL 112 100

 
Araştırma alanında piknik yapan ziyaretçilerin % 30.6’sı 40-50 yaş 

grubunda, % 29.6’sı 30-40 yaş arasında, % 18.5’i de 25-30 yaş grubundadır. 
 
Kamp sakinlerinin % 40.2’lik kısmı, 50 yaş ve üzerindeki ziyaretçilerdir.  

Kamp sakinlerinin; % 30.4’ü 40-50 yaş arasında, % 13.4’ü de 30-40 yaş 
grubundadır. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde kamp yapan ziyaretçilerin büyük 

bir kısmını, 50 yaş ve üzerindeki kullanıcılar oluşturmaktadır. Araştırma alanında 
piknik yapan ziyaretçilerin çoğunluğu ise 30 ila 50 yaş arasındaki kişilerden 
meydana gelmiştir. 

 
Çalışma konusu alanda piknik ve kamp yapan ziyaretçilerin sosyo- 

ekonomik yapılarının tespiti amacı ile piknikçilere yönelik düzenlenen anket 
formunun19’uncu sırasında, kampçı anketinin 17’inci sırasında yer alan sorulara 
verilen yanıtlar Çizelge 5.7 ve 5.8’da gösterilmiştir. 

 
Çizelge 5.7. Gelir gruplarına göre            Çizelge 5.8. Gelir gruplarına göre  
piknik yapan ziyaretçilerin dağılımı         kamp yapan ziyaretçilerin dağılımı 
 
    Yüzde      Yüzde
Aylık gelir durumu Sayı (%)  Aylık gelir durumu Sayı (%) 
Asgari ücret ve civarı 2 1,9  Asgari ücret ve civarı 3 2,7
500-1000 TL. arası 56 51,9  500-1000 TL. arası 58 51,8
1001-2000 TL. arası 40 37,0  1001-2000 TL. arası 47 42,0
2001 TL üzeri 10 9,3  2001 TL üzeri 4 3,6
TOTAL 108 100  TOTAL 112 100

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde piknik yapan ziyaretçilerin; 

%51.9’nun aylık geliri 500-1000 TL. arasında, % 37.0’ si 1001–2000 TL. aylık 
gelire sahiptir. Araştırma alanındaki kamp sakinlerinin; % 51.8’i 500-1000 TL. 
arasında, % 42.0’si ise 1001-2000 TL. arası aylık gelire sahip kişilerden 
oluşmaktadır. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde piknik ve kamp yapan ziyaretçilerin 

büyük bir kısmı, orta gelir düzeyindeki kişilerdir. Piknik ya da kamp yapmak için 
alt gelir grubundan sahaya gelenlerin sayısı ise, sadece 5 kişidir. 
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Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde piknik yapan ziyaretçilerin ikamet 
ettikleri il ve ilçelere göre dağılımı Şekil 5.17’de verilmiştir. 

 

İzmir-Buca 

İzmir-Bornova 

İzmir-Gaziemir

İzmir-Karşıyaka 

İzmir-Konak 

İzmir-Kemalpaşa 

İzmir-Menderes 

İzmir-Tire 

İzmir-Torbalı Manisa

İzmir-Buca 
İzmir-Bornova 
İzmir-Gaziemir
İzmir-Karşıyaka 
İzmir-Konak 
İzmir-Kemalpaşa 
İzmir-Menderes 
İzmir-Tire 
İzmir-Torbalı
Manisa

 
 

Şekil 5.17 İkamet ettikleri il ve ilçelere göre piknik yapan ziyaretçilerin dağılımı 
 

Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde piknik yapan ziyaretçilerin %25.9’u 
İzmir İli Konak İlçesi’nde oturmaktadır.  Daha sonra bunu sırasıyla %20.4 ile 
Buca ve % 15.7’ lik oranla Bornova İlçeleri takip etmektedir. Araştırma alanına 
piknik yapmak amacıyla, Manisa İl’inden gelen ziyaretçilerin oranı ise %7.5’ tir. 

Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki kamp sakinlerinin, oturdukları il 
ve ilçeler şekil 5.18’de gösterilmiştir.  

 

İzmir-Buca 

İzmir-Bornova 

İzmir-Gaziemir

İzmir-Karşıyaka 

İzmir-Konak 

İzmir-Selçuk 

İzmir-Tire 

İzmir-Torbalı

Manisa 

Ankara
Antalya

Denizli

Konya

Isparta

İstanbul

Diğer

İzmir-Buca 
İzmir-Bornova 
İzmir-Gaziemir
İzmir-Karşıyaka 
İzmir-Konak 
İzmir-Selçuk 
İzmir-Tire 
İzmir-Torbalı
Manisa 
Ankara
Antalya
Denizli
Konya
Isparta
İstanbul

 
 
Şekil 5.18 İkamet ettikleri il ve ilçelere göre kamp yapan ziyaretçilerin dağılımı 

 
Çalışma alanında kamp yapan ziyaretçilerin frekans dağılımı; % 19,6’ lık 

kısmı İzmir İli Karşıyaka İlçesi’ nde oturmakta olup; % 17,0’si Konak, %16,1’i 
Bornova, % 14.3’ ü Buca İlçelerinde ikamet etmektedirler.  
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İller bazında Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde çadırlı kamp yapan 
ziyaretçilerin; % 7.3’ü Manisa, % 6.3 Ankara, % 3.6’sı İstanbul ve % 3.6’sının 
Denizli İllerinde oturdukları tespit edilmiştir.  

 

 
Şekil 5.19 Araştırma alanında kamp yapan aile 

 
5.20 Araştırma alanındaki çadırlı kamp 
üniteleri

 
Ankara’ da ikamet edenler yaz döneminde rekreasyonel turizm aktiviteleri 

kapsamında, genelde Ege ve Akdeniz kıyılarına inmektedirler. İzmir kentindeki 
ilçelerde bulunan konaklama tesisleri ve kamp alanları, Ankaralıların en fazla 
tercih ettikleri mekânlar arasında yer almaktadır.  

 
5.1.2.2 Sahanın kullanımına yönelik eğilimler ve talepler 
 
Araştırma alanında piknik yapan ziyaretçilerin % 29’u Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yeri’ne ilk kez gelmişlerdir. Çalışma alanına daha önce gelmiş olan 
piknikçilerin, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ne gelerek piknik yapma 
sıklıkları Şekil 5.21’de verilmiştir. 
 

Haftada bir kez
14%

Ayda bir
37%

2-3 ayda bir
6%

Yılda bir iki kez
43% Haftada bir kez

Ayda bir

2-3 ayda bir

Yılda bir iki kez

 
 
Şekil 5.21 Araştırma alanında piknik yapma sıklığı 
 

Araştırma alanına ilişkin rekreasyon sezonu esas itibariyle, orman içi 
rekreasyonel etkinliklerin belirli bir kullanıcı sayısının üzerine çıktığı tarihten, bu 
sayısının altına düştüğü tarihe kadar geçen süreyi kapsamaktadır.  
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Bu yaklaşımla günübirlik ziyaretçilerin % 94.9’u Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’ndeki piknik etkinliği için yaz mevsimini tercih etmektedir. Kamp 
alanında günübirlik kullanıcıların; % 55.6’sı tanıdıkları ailelerle, % 39.8’i ise 
sadece aileleriyle piknik yapmaktadırlar. Piknikçilerin % 81.5’i araştırma alanına 
ulaşımda özel otodan, %  11’i ise minibüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarından 
faydalanmaktadır. 

 
Günübirlik kullanıcıların % 35.2’lik bir kısmı; kamp alanında manzara 

seyredip, dinlenmek ve yüzüp-güneşlenmenin yanı sıra ateş yakıp, ızgara 
yapmaktan hoşlandıklarını belirtmişlerdir. Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ 
nde denize yönelik aktiviteler şekil 5.8’de verilmiştir. 

 
Piknikçilerin % 78.7’lik bölümü; Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki 

ortak kullanım tesislerinin yeterli sayıda ve kullanışlı olmadığını belirtmişlerdir. 
Günübirlik kullanıcıların % 78.7.lik kısmı kamp alanındaki özellikle wc, duş ve 
soyunma kabinlerinin sayısal olarak yetersiz olduğunu, %59.3’ü ise tesislerin 
sayısal yetersizliğinin yanı sıra, konumlarının da kullanışlı olmadığını 
düşünmektedir.  

 
Aktif rekreasyon sezonunda kamp alanının taşıma kapasitesi üzerindeki 

yoğun kullanımlar sonucu yetersiz kalan otopark ve yol kenarına park edilen 
araçlar Şekil 5.22’de gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 5.22 Kamptaki deniz’e yönelik aktiviteler 

 
Şekil 5.23 Aktif kullanım sezonunda yol 
kenarına park edilen araçlar 

 
Günübirlik Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri ziyaretçilerinin % 66.7’si, 

sahada bulunan piknik masalarını, yetersiz ve kullanışsız bulmaktadır. 
Piknikçilerin % 66.7’lik bölümü kamp alanındaki piknik masası sayısının yetersiz 
olduğunu, % 22.2’si ise, piknik masalarının sayısal yetersizliğinin yanı sıra, 
konumlarının da kullanışsız olduğunu belirtmişlerdir.  

 
Aktif kullanım sezonunda piknik alanın yetersiz kalması nedeniyle Şekil 

5.24 ve 5.25’de görüldüğü üzere piknikçiler alan dışına taşmaktadır.  
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Şekil 5.24 Aktif rekreasyon sezonda 
gelişigüzel yakılan piknik ateşi

 
Şekil 5.25 Piknik alanının taşıma kapasitesi 
üzerindeki kullanımı 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde piknik yapan ziyaretçilerin %49.1’i 

yanlarında getirmiş oldukları kap-kaçaklarını, sahada mevcut olan çeşmelerde 
yıkamaktadırlar. % 31.5’lik günübirlik ziyaretçi kitlesi ise, yanlarında bulunan 
kap-kaçaklarının temizliğini evde yaptıklarını belirtmişlerdir.  

 
Kamp sakinlerinin % 30.4’ünü araştırma konusu alanda ilk kez çadırlı kamp 

kuran kişiler oluşturmaktadır. Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ ndeki çadırlı 
kamp sakinlerinin, kampta kalma süreleri Şekil 5.26’da verilmiştir. 
 

Birkaç gün
17%

Bir hafta
29%

Bir ay
31%

Bir aydan fazla
23%

Birkaç gün

Bir hafta

Bir ay

Bir aydan fazla

 
 
Şekil 5.26 Çadırlı kamp sakinlerinin Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde kalma süreleri 
 

Araştırma alanındaki çadırlı kamp dönemi esas itibariyle, okulların tatile 
girdiği tarihten itibaren başlamaktadır. Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde 
çadırlı kampta konaklamak için, ziyaretçilerin % 33’ü Temmuz, Ağustos aylarını, 
% 24.1’i Ağustos, % 17.0’si ise Haziran, Temmuz, Ağustos dönemini tercih 
ettiğini belirtmiştir. 

 
Kamp sakinlerinin; %30.4’ü öncelikle orman içersinde, sakin ortamda 

dinlenmek, daha sonra sırasıyla denizinin temiz olması ve bitişinde halk plajının 
bulması, konaklama ücretlerinin ekonomik olması nedeniyle Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde kamp yaptıklarını belirtmişlerdir. 
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Çadırlı kampta konaklayan ziyaretçilerin % 34.0’ü; Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde öncelikle manzara seyredip, dinlenmekten zevk aldıklarını 
belirtmişlerdir. İkinci sırada yüzüp-güneşlenmek daha sonra ise orman içinde 
yürüyüş yapmak ya da şekil 5.13’ te görüldüğü üzere, diğer kamp sakinleriyle 
oturup sohbet etmekten hoşlanmaktadır.  

 
Kamp sakinlerinin % 83.9’luk bölümü; Kalemlik Orman İçi Dinlenme 

Yeri’ndeki ortak kullanım tesislerinin yeterli sayıda ve kullanışlı olmadığını 
düşünmektedir. Çadırlı kampta konaklayan kullanıcıların % 83.9’u sahadaki 
tesislerin sayısal olarak yetersiz olduğunu, %56.3’ü ise tesislerin sayısal 
yetersizliğinin yanı sıra, konumlarının da kullanışlı olmadığını belirtmişlerdir. 
Ziyaretçilerin % 53.6’sı wc, sıhhi tesis kompleksi ve çocuk oyun grubunu 
ergonomik olmadığını düşünmektedir. % 54.5’lik ziyaretçi kesimi ise kamp 
alanındaki çadır üniteleri arasında yeterli mesafenin bırakılmadığı görüşündedir. 
Aktif rekreasyon sezonunda, yoğun talep doğrultusunda yeniden şekillenen çadırlı 
kamp alanı Şekil 5.27’de görüldüğü gibi kapasitesinin çok üzerinde 
kullanılmaktadır. 
 

 
Şekil 5.27 Kamp yaşantısında kurulan yeni 
arkadaşlıklar 

 
Şekil 5.28 Çadırlı kamp alanında üniteler arası 
kurulan çadırlar 
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5.1.2.2  Sahanın kullanımına yönelik eğilimler ve talepler ile ziyatretçi 
özellikleri arasındaki ilişki 

 
Bir faktörün diğer bir faktöre bağlı olarak değişip değişmemesi veya bir 

faktör üzerine diğer bir faktörün etkisininin olup olmadığını belirlemek amacıyla 
kikare testi yapılır. 

 
Bu görüş doğrultusunda, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde yapılan 

günübirlik piknik ve gece konaklamalı kamp faaliyeti çercevesinde faydalanan 
piknikçilere ve kamp sakinlerine uygulanan anketlerin yorumu aşamasında, 
ziyaretçi profili ile ziyaretçilerin sahadaki piknik ve kamp alanlarına yönelik 
eğilim talep ve düşüncelerinin karşılaştılabilmesi amacıyla Ki Kare testi 
uygulanmıştır. 

 
Piknikçi anketi Ki-Kare Testi: Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde 

piknik yapan ziyaretçilerin II bölümdeki kişisel özellikleriyle ilgili 8 soruya 
verdikleri yanıtlar ile ziyaretçilerin sahanın kullanımına yönelik eğilimleri, 
talepleri ve düşünceleri hakkındaki yorumlarını içeren I bölümde yer alan 12 
soruya vermiş oldukları yanıtlar karşılaştırılmıştır.  

 
Böylece, yapılan Ki-Kare analizi ek-16’da verilmiş olup,  analiz sonucunda 

birbiryle ilişkili gruplarda anlam düzeyi değerinin yanına * işareti konulmuştur.   
 
Anketin I ve II bölümde yer alan sorularına verilen yanıtlara göre bir biriyle 

ilişkisi bulunan ya da biri diğerini etkileyen gruplar aşağıdaki Çizelge 5.9’da 
verilmiştir 

 
Çizelge 5.9  Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerindeki günübirlik ziyaretçilere uygulanan 

piknikçi anketinin Ki Kare testi analiz sonuçları  
 

Faktörler Ki-Kare 
Serbestlik 
Derecesi 
(sd) 

Anlam 
Düzeyi 

Soru 1-Soru 18 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde ilk kez yapılan 
piknik medeni duruma göre 
değişiyormu? 12.24 4 0.02* 
Soru 1-Soru 20 il Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde ilk kez yapılan 
piknik ikamet edilen ile göre 
değişiyormu? 9.05 1 0.003** 
Soru 2-Soru 16 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde piknik yapma 
sıklığı mesleğe göre değişiyormu? 26.40 12 0.009** 
Soru 2-Soru 19 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde piknik yapma 
sıklığı aylık gelire göre değişiyormu? 13.70 6 0.03* 
Soru 3-Soru 18 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde piknik yapma 
mevsimi yaşa göre değişiyormu? 
 9.40 5 0.05* 
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Çizelge 5.9. (devam) 
 

Faktörler Ki-Kare 
Serbestlik 
Derecesi 
(sd) 

Anlam 
Düzeyi 

Soru 3-Soru 20 il Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde piknik yapma 
mevsimi ikamet edilen ile göre 
değişiyormu? 5.10 1 0.02* 
Soru 4-Soru 13 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde pikniğe kimlerle 
gelindiği medeni duruma göre 
değişiyormu? 10.25 2 0.01** 
Soru 5-Soru 15 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde pikniğe gelmek 
için kullanılan araç çocukların 
yaşlarına göre değişiyormu? 86.13 56 0.01** 
Soru 5-Soru 19 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde pikniğe gelmek 
için kullanılan araç aylık gelire göre 
değişiyormu? 13.15 6 0.04* 
Soru 7-Soru 13 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde yapılan faaliyetler 
medeni duruma göre değişiyormu? 80.49 35 0.0** 
Soru 7-Soru 19 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde yapılan faaliyetler 
aylık gelire göre değişiyormu? 154.05 105 0.001** 
Soru 10-Soru 17 Saha içinde kap 
kaçak ve diğer malzmelerin 
temizliğinin yapıldığı yer eğitim 
düzeyine göre değişiyormu? 24.42 12 0.02* 
Soru 12-Soru 13 Günlük ulaşım dahil 
piknik maliyeti medeni duruma göre 
değişiyormu? 36.48 20 0.01** 

 

Yukarıda verilen Çizelge 5.9’da görüldğü üzere; Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri ziyaretçilerinin medeni durumu, ikamet ettikleri iller ile sahada ilk 
kez piknik yapamaları arasında bir ilişki mevcuttur. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde piknik yapma sıklığı mesleğe ve 

aylık gelir düzeyine bağlı olarak değişmektedir. Sahada piknik yapmak için tercih 
edilen mevsim üzerinde, yaş gruplarının ve ikamet edilen ilin etkisi mevcuttur. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ni günübirlik piknik yapmak için 

kullanan ziyaretçilerin, yanlarında getirdikleri kap-kaçak ve diğer malzemelerin 
temizliğini yapmak üzere kullandıkları mekânlar eğitim düzeyine göre 
değişmektedir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde günübirlik piknik faaliyeti 

kapsamında ulaşım dahil, yapılan piknik faaliyeti için harcanan tutarın üzerinde 
ziyaretçilerin medeni durumlarının etkisi bulunmaktadır.  
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Kampçı anketi Ki-Kare testi: Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerindeki 
kamp sakinlerinin I bölümdeki kişisel özellikleriyle ilgili 8 soruya verdikleri 
yanıtlar ile ziyaretçilerin sahanın kullanımına yönelik eğilimleri, talepleri ve 
düşünceleri hakkındaki yorumlarını içeren I bölümde yer alan10 soruya vermiş 
oldukları yanıtlar karşılaştırılmasıyla yapılan Kikare analiz sonucu ek-17’de 
verilmiştir. Ki Kare analizi sonucunda birbiriyle ilişkili gruplarda anlam düzeyi 
değerinin yanına *  işareti konulmuştur.  

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde kamp yapan ziyaretçiler için 

hazırlanan, kampçı anketinin I ve II bölümde yer alan sorulara kamp sakinlerinin 
vermiş olduğu yanıtlar kapsamında, bir biriyle ilişkisi bulunan ya da biri diğerini 
etkileyen soru gruplar aşağıdaki Çizelge 5.10’de verilmiştir. 

 
Çizelge 5.10  Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerindeki kamp sakinlerine uygulanan kampçı 

anketinin Ki Kare testi analiz sonuçları  
 

Faktörler Ki-Kare 
Serbestlik 
Derecesi 
(sd) 

Anlam 
Düzeyi 

Soru 1-Soru 11 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde ilk kez yapılan 
kamp medeni duruma göre 
değişiyormu? 

15.28 1 0.00** 

Soru 1-Soru 14 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde ilk kez yapılan 
kamp mesleğe göre değişiyormu? 

24.68 5 0.00** 

Soru 1-Soru 15 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde ilk kez yapılan 
kamp eğitim düzeyine göre 
değişiyormu? 

9.74 3 0.02* 

Soru 1-Soru 16 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde ilk kez yapılan 
kamp yaş grubuna göre değişiyormu? 

24.57 4 0.00** 

Soru 1-Soru 18 il Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’nde ilk kez yapılan 
kamp ikamet edilen İle göre 
değişiyormu? 

25.50 7 0.001** 

Soru 1-Soru 18ilçe Kalemlik Orman 
İçi Dinlenme Yeri’nde ilk kez yapılan 
kamp İkamet edilen İlçeye göre 
değişiyormu? 

37.93 22 0.02* 

Soru 2-Soru 11 Soru Kalemlik Orman 
İçi Dinlenme Yeri’ndeki ortalama 
kamp süresi medeni duruma göre 
değişiyormu? 

10.35 3 0.02* 

Soru 2-Soru 14 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’ndeki ortalama kamp 
süresi mesleğe göre değişiyormu? 

36.72 15 0.001** 

Soru 2-Soru 16 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’ndeki ortalama kamp 
süresi yaş grubuna göre değişiyormu? 

36.13 12 0.00** 
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Çizelge 5.10 (devam)  
 

Faktörler Ki-Kare 
Serbestlik 
Derecesi 
(sd) 

Anlam 
Düzeyi 

Soru 2-Soru18ilçe Kalemlik Orman 
İçi Dinlenme Yeri’ndeki ortalama 
kamp süresi ikamet edilen İlçeye göre 
değişiyormu? 

95.03 66 0.01** 

Soru 3-Soru11 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’ndeki kamp yapmak 
için tercih edilen aylar medeni 
duruma göre değişiyormu? 

18.60 8 0.02* 

Soru3-Soru14 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yeri’ndeki kamp yapmak 
için tercih edilen aylar mesleğe göre 
değişiyormu? 

67.21 40 0.01** 

Soru 6a-Soru11 Ziyaretçilerin 
sahadaki ortak kullanılan tesislerin 
sayısal ve kullanılışlıkları hakkındaki 
düşünceleri medeni duruma göre 
değişiyormu? 

7.81 1 0.01** 

Soru 6b-Soru11 Ziyaretçilerin 
sahadaki ortak kullanılan tesislerin 
sayısal yerterliliği hakkındaki 
düşünceleri medeni duruma göre 
değişiyormu? 

7.80 1 0.01** 

Soru 6c-Soru11 Ziyaretçilerin 
sahadaki ortak kullanılan tesislerin 
konumları hakkındaki düşünceleri 
medeni duruma göre değişiyormu? 

7.18 1 0.01** 

Soru 6c -Soru15 Ziyaretçilerin 
sahadaki ortak kullanılan tesislerin 
konumları hakkındaki düşünceleri 
eğitim düzeyine göre değişiyormu? 

8.93 3 0.03* 

Soru 6c -Soru16 Ziyaretçilerin 
sahadaki ortak kullanılan tesislerin 
konumları hakkındaki düşünceleri yaş 
gruplarına göre değişiyormu? 

15.64 4 0.004** 

Soru 6e -Soru12 Ziyaretçilerin 
sahadaki ortak kullanılan tesislerin 
yapısal kullanışlılıkları hakkındaki 
düşünceleri çoçuk sayısına göre 
değişiyormu? 

9.59 4 0.05* 

Soru 7b -Soru14 Ziyaretçilerin Kamp 
alanındaki zemin hakkındaki 
düşünceleri mesleğe göre 
değişiyormu? 
 
 

12.40 5 0.03* 
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Çizelge 5.10 (devam)  
 

Faktörler Ki-Kare 
Serbestlik 
Derecesi 
(sd) 

Anlam 
Düzeyi 

Soru 7b -Soru17 Ziyaretçilerin Kamp 
alanındaki zemin hakkındaki 
düşünceleri aylık gelir grubuna göre 
değişiyormu? 

8.00 3 0.05* 

Soru 7c -Soru15 Ziyaretçilerin Kamp 
alanındaki elektirik su vs. hakkındaki 
düşünceleri aylık eğitim düzeyine 
göre değişiyormu? 

8.39 3 0.04* 

Soru 8a –Soru 11 Sahanın güvenliği 
hakkındaki düşünceleri medeni 
duruma göre değişiyormu? 

7.81 1 0.01** 

Soru 9a –Soru 11 Kamp sakinlerinin, 
haftasonu piknikçiler nedeniyle 
masalar hakkındaki düşünceleri 
medeni duruma göre değişiyormu? 

6.14 1 0.01** 

Soru 9a –Soru 15 Kamp sakinlerinin, 
haftasonu piknikçiler nedeniyle 
masalar hakkındaki düşünceleri 
eğitim düzeyine göre değişiyormu? 

15.81 3 0.001** 

Soru 9a –Soru 16 Kamp sakinlerinin, 
haftasonu piknikçiler nedeniyle 
masalar hakkındaki düşünceleri yaş 
gruplarına göre değişiyormu? 

13.25 4 0.01** 

Soru 9b –Soru 16 Kamp sakinlerinin, 
haftasonu piknikçiler nedeniyle ortak 
kullanım tesisleri hakkındaki 
düşünceleri yaş gruplarına göre 
değişiyormu? 

10.29 4 0.04* 

Soru 9c –Soru 11 Kamp sakinlerinin, 
haftasonu piknikçiler nedeniyle 
yaşanan kalabalık ve gürültü 
hakkındaki düşünceleri medeni 
duruma göre değişiyormu? 

6.08 1 0.01** 

Soru 9c –Soru 12 Kamp sakinlerinin, 
haftasonu piknikçiler nedeniyle 
yaşanan kalabalık ve gürültü 
hakkındaki düşünceleri çocuk 
sayısına göre değişiyormu? 

10.63 4 0.03* 

Soru 9c –Soru 14 Kamp sakinlerinin, 
haftasonu piknikçiler nedeniyle 
yaşanan kalabalık ve gürültü 
hakkındaki düşünceleri mesleğe göre 
değişiyormu? 
 

16.34 5 0.006** 
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Çizelge 5.10 (devam)  
 

Faktörler Ki-Kare 
Serbestlik 
Derecesi 
(sd) 

Anlam 
Düzeyi 

Soru 9c –Soru 15 Kamp sakinlerinin, 
haftasonu piknikçiler nedeniyle 
yaşanan kalabalık ve gürültü 
hakkındaki düşünceleri eğitim 
düzeyine göre değişiyormu? 

10.63 3 0.01** 

Soru 9c –Soru 16 Kamp sakinlerinin, 
haftasonu piknikçiler nedeniyle 
yaşanan kalabalık ve gürültü 
hakkındaki düşünceleri yaş grubuna  
göre değişiyormu? 

11.74 4 0.02* 

Soru 18 il Kamp sakinlerinin, 
haftasonu piknikçiler nedeniyle 
yaşanan kalabalık ve gürültü 
hakkındaki düşünceleri ikamet edilen 
ile göre değişiyormu? 

14.63 7 0.04* 

Soru 10 –Soru 13 Kalemlik Orman 
İçi Dinlenme Yerinde yapılan kampın 
maliyeti medeni duruma göre 
değişiyormu? 

416.25 360 0.02* 

Soru 10 - Soru14 Kalemlik Orman İçi 
Dinlenme Yerinde yapılan kampın 
maliyeti medeni duruma göre 
değişiyormu? 

89.16 60 0.01** 

 
Yukarıda verilen Çizelge 5.11’da görüldüğü üzere; Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yerindeki kamp sakinlerinin medeni durumu, mesleki uğraşıları, eğitim 
düzeyleri, ikamet ettikleri il ve ilçe bağlamında sahada ilk kez kamp yapamaları 
arasında bir ilişki mevcuttur. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’deki kamp sakinlerinin ortalama kampta 

kalma süreleri, medeni durumlarına, mesleki uğraşılarına, dahil oldukları yaş 
grubuna ve İzmir İlinde ikamet ettikleri ileçere bağımlı olarak değişmektedir. 

 
Sahada kamp yapmak için tercih edilen aylar, Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yeri ziyaretçilerinin, medeni durumuna ve mesleki uğraşısına bağlı 
olarak değişim göstermektedir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde konaklamalı kamp etkinliği 

kapsamında, ziyaretçilerin sahada mevcut ortak kullanım tesislerinin sayısal ve 
kullanılışlıkları hakkındaki düşünceleri medeni durumlarına göre değişmektedir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde konaklamalı kamp etkinliği 

kapsamında, ziyaretçilerin sahada mevcut ortak kullanım tesislerinin sayısal 
yeterliliği hakkındaki düşünceleri medeni durumlarına bağımlılık göstermektedir. 
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Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde konaklamalı kamp etkinliği 
kapsamında, ziyaretçilerin sahada mevcut ortak kullanım tesislerinin konumları 
hakkındaki düşünceleri ile medeni durumları, eğitim düzeyleri ve yaşları, 
ilişkilidir. 

 
Orman içi dinlenme yeri kamp sakinlerinin, sahada mevcut olan ortak 

kullanım tesislerinin yapısal kullanışlıklıkları hakkındaki düşünceleri sahip 
oldukları çocukların sayısına bağlı olarak değişmektedir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri ziyaretçilerinin, sahada bulunan çadırlı 

kamp alanının zemini hakkındaki düşünceleri meslek gruplarına ve aylık gelir 
düzeylerine göre değişiklik göstermektedirler. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde konaklamalı kamp etkinliği 

kapsamında, ziyaretçilerin çadırlı kamp alanındaki elektrik, su vs. gibi donanımlar 
hakkındaki düşünceleri, eğitim düzeyine bağımlılık göstermektedir. 

Orman içi dinlenme yeri ziyaretçilerinin sahanın güvenliğine yönelik 
düşünce ve eleştirileri medeni durumlarına bağımlılık göstermektedir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde konaklamalı kamp etkinliği 

kapsamında, kamp sakinlerinin haftasonu piknikçilerden kaynaklanan yoğunluk  
nedeniyle piknik masaları hakkındaki düşünleri medeni durumlarına, eğitim 
düzeylerine ve yaşlarına bağlı olarak değişmektedir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde konaklamalı kamp etkinliği 

kapsamında, kamp sakinlerinin haftasonu piknikçilere bağlı yaşanan yoğunluk 
nedeniyle sahadaki ortak kullanım tesisleri hakkındaki düşünceleri, yaşaları ile 
ilişkilidir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde konaklamalı kamp etkinliği 

kapsamında, kamp sakinlerinin haftasonu piknikçilerden kaynaklanan yoğunluk  
nedeniyle sahadaki kalabalık ve gürültü hakkındaki düşünleri medeni 
durumlarına, çocuk sayısına, mesleklerine, eğitim düzeylerine, yaş gruplarına ve 
ikamet ettikleri İle bağlımlılık göstermektedir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde yapılan kampın maliyeti medeni 

duruma bağımlılık göstermektedir. 
 
Varyans Analizi 
 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde yapılan günübirlik piknik ve gece 

konaklamalı kamp faaliyeti çercevesinde faydalanan piknikçilere ve kamp 
sakinlerine uygulanan anketlerin yorumu aşamasında, ziyaretçi profili ile 
ziyaretçilerin sahadaki piknik ve kamp alanlarına yönelik eğilim talep ve 
düşünceleri arasında fark olup olmadığını belirlemek için varayans analizi 
yapılmıştır. Fark varsa (p<0.05 ise) farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını 
bulmak için Duncan testi yapılmıştır. 
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Piknikçi anketi Varyans Analizi: Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde 
piknik yapan ziyaretçilerin kişisel özellikleriyle ilgili II bölümde yer alan 8 soruya 
verdikleri yanıtlar ile ziyaretçilerin sahanın kullanımına yönelik eğilimleri, 
talepleri ve düşüncelerini içeren I bölümdeki 12 soruya verdikleri yanıtlarda, 
gruplar arasında fark olup olmadığı varyans analizi ile araştırılmıştır. Eğer fark 
varsa farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için Duncan testine 
başvurulmuştur. 

 
Çizelge 5.11 Eğitim durumuna göre farklılığın araştırılması (ANOVA) 
 
SORULAR F Anlam Düzeyi 
S4-S17 3.056 0.03* 
S10-S17 3.192 0.03* 

 
*0.05 Düzeyinde anlamlı olduğunu, **0.01 Düzeyinde anlamlı olduğunu göstermekte 
 
 
Çizelge 5.12 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde kimlerle piknik yapıldığı ile ilgili analiz 

sonucu 
 
Duncan  

Eğitim Düzeyi n Α=0.05 
1 

Diğer 3 1.3333 
Yüksekokul 16 1.3750 
Ortaokul-lise ve dengi 49 1.6122 
İlkokul ve dengi 40 1.8250 

 
Çizelge 5.12’e göre; Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde piknik yapan 

farklı eğitim düzeyine sahip ziyaretçiler arasında fark bulunamamıştır. 
  

 
Çizelge 5.13 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde kap kaçak ve diğer malzemelerin temizliğinin 

yapıldığı yer ile ilgili analiz sonucu 
 
Duncan a,b 

Eğitim Düzeyi n Α=0.05 
1 

Diğer 3 2.0000 
Yüksekokul 16 2.2500 
Ortaokul-lise ve dengi 49 3.0612 
İlkokul ve dengi 40 3.1250 

 
Çizelge 5.13’e göre eğitim düzeyleri farklı olan Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yeri’nde ziyaretçiler arasında fark bulunamamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

143

Çizelge 5.14 Yaş gruplarına göre farklılığın araştırılması (ANOVA) 
 
SORULAR F Anlam Düzeyi 
S1-S18 3.291 0.014** 
S3-S18 2.501 0.05* 
 
*0.05 Düzeyinde anlamlı olduğunu, **0.01 Düzeyinde anlamlı olduğunu göstermekte 
 
 
Çizelge 5.15  Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerine ilk kez piknik yapma durumuna göre analiz 

sonucu  
 
duncan 

Yaş Grupları n Α=0.05 
1 2 

25-30 yaş arası 20 1.5000  
40-50 yaş arası 33 1.6061  
50 yaş ve üzeri 18 1.8333 1.8333 
30-40 yaş arası 32 1.8438 1.8438 
20-25 yaş arası 5  2.0000 

 
Çizelge 5.15’e göre; Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde piknik yapan 

farklı farklı yaş grubundaki ziyaretçilerden 20-25 yaş arasındakiler diğerlerinden 
farklıdır. 
 
Çizelge 5.16  Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde Piknik Yapılan Mevsime göre analiz 

sonuçları 
 
duncan 

Yaş Grupları n Α=0.05 
1 

20-25 yaş arası 5 1.8000 
25-30 yaş arası 10 1.8000 
50 yaş ve üzeri 16 1.9375 
30-40 yaş arası 27 2.0000 
40-50 yaş arası 20 2.0000 

 
Çizelge 5.16’a göre; Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde piknik yapan 

farklı yaş grubundaki ziyaretçiler arasında fark bulunamamıştır. 
 
 

Kampçı varyans analizi Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde kamp 
sakinlerinin kişisel özellikleriyle ilgili II bölümde yer alan 8 soruya verdikleri 
yanıtlar ile ziyaretçilerin sahanın kullanımına yönelik eğilimleri, talepleri ve 
düşüncelerini içeren I bölümdeki 10 soruya verdikleri yanıtlarda, gruplar arasında 
fark olup olmadığı varyans analizi ile araştırılmıştır. Eğer fark varsa farklılığın 
hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için Duncan testine başvurulmuştur. 
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Çizelge 5.17  Mesleklere göre farklılığın araştırılması (ANOVA) 
 
SORULAR F Anlam Düzeyi 
S1s14 5.991 0.00** 
S2s14 5.13 0.00** 
S7bs14 2.64 0.03* 
S9as14 3.95 0.003** 
S9cs14 3.62 0.01** 

 
*0.05 Düzeyinde anlamlı olduğunu, **0.01 Düzeyinde anlamlı olduğunu göstermekte 
 
 
Çizelge. 5.18  Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde ilk kez kamp kurmak amacıyla gelme 

durumuna göre analiz sonucu  
 
Duncana,b 

Meslek n Α=0.05 
1 2 

Öğrenci 10 1.1000  
Kamu görevlisi 18  1.6111 
Özel sektör çalışanı 15  1.6667 
Ev hanımı 31  1.7097 
Emekli 25  1.8800 
Serbest meslek erbabı 13  1.9231 

 
Çizelge 5.18’e göre; Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki kamp 

sakinlerinden öğrenciler diğer meslek gruplarına mensup kamp sakinlerinden 
farklı bulunmuştur. 
 
 
Çizelge 5.19 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde kalma süresine göre analiz sonucu  
 
Duncana,b 
Meslek n Α=0.05 

1 2 3 
Özel sektör çalışanı 15 1.9333   
Öğrenci 10 2.0000   
Kamu görevlisi 18 2.1667 2.1667  
Ev hanımı 31  2.8065 2.8065 
Emekli  25   3.0400 
Serbest meslek 
erbabı 

13   3.0769 

 
Çizelge 5.19’a göre; Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki kamp 

sakinlerinden özel sektör çalışanları, öğrenciler ile ev hanımları ve emekliler ile 
sebest meslek mensupları birbirlerinden farklı bulunmuştur. 
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Çizelge 5.20  Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde kamp alanının zemini hakkındaki 
düşencelerine göre analiz sonucu  

 
Duncana,b  
Meslek  n Α=0.05 

1 2 
Serbest meslek erbabı 13 1.2308  
Kamu görevlisi 18 1.2778  
Emekli 25 1.2800  
Özel sektör çalışanı 15 1.3333  
Ev hanımı 31 1.5806 1.5806 
Öğrenci  10  1.7000 

 
Çizelge 5.20’e göre; Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki kamp 

sakinlerinden öğrenciler diğer meslek gruplarına mensup kamp sakinlerinden 
farklı bulunmuştur. 
 
Çizelge 5.21  Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde haftasonları masaların yetersiz kalması 

düşüncesine göre analiz sonucu    
 
Duncana,b  
Meslek  n Α=0.05 

1 2 
Serbest meslek erbabı 13 1.0000  
Emekli 25  1.4400 
Kamu görevlisi 18  1.4444 
Özel sektör çalışanı 15  1.4667 
Ev hanımı 31  1.5806 
Öğrenci  10  1.8000 

 
Çizelge 5.21’e göre; Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki kamp 

sakinlerinden serbest meslek erbabları diğer meslek gruplarına mensup kamp 
sakinlerinden farklı bulunmuştur. 
 
Çizelge 5.22 Kalemlik Orman İçi Dinlenme YerinİN hafta sonları kalabalık ve gürültülü olması 

düşüncesine göre analiz sonucu  
 
Duncana,b 

Meslek n Α=0.05 
1 2 3 

Serbest meslek erbabı 13 1.0000   
Kamu görevlisi 18 1.2778 1.2778  
Emekli  25 1.3200 1.3200  
Özel sektör çalışanı 15  1.4667 1.4667 
Ev hanımı 31  1.5161 1.5161 
Öğrenci 10   1.7000 

 
Çizelge 5.22’e göre; Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki kamp 

sakinlerinden özel sektör çalışanları, öğrenciler ve sebest meslek mensupları 
birbirlerinden farklı aynı zamanda diğerlerinden de farklı bulunmuştur. 
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Çizelge 5.23 Eğitim düzeyine göre farklılığın araştırılması (ANOVA) 
 
SORULAR F Anlam Düzeyi 
S1s15 3.43 0.02* 
S6cs15 3.12 0.03* 
S7cs15 2.92 0.04* 
S9as15 5.92 0.001** 
S9cs15 3.78 0.01** 

 
Çizelge 5.24  Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde ilk kez kamp kurmak amacıyla gelme 

durumuna göre analiz sonucu   
 
Duncana,b 

Eğitim Düzeyi n Α=0.05 
1 

Yüksekokul 32 1.5000 
Diğer 2 1.5000 
İlkokul ve dengi 42 1.7381 
Ortaokul-lise ve dengi 36 1.8333 

 
Çizelge 5.24’e göre eğitim düzeyleri farklı olan Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yeri’nde ziyaretçiler arasında fark bulunamamıştır. 
 
Çizelge 5.25  Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerindeki ortak kullanım tesislerinin konumları 

hakkındaki düşüncelerine göre analiz sonucu     
 
Duncana,b 

Eğitim Düzeyi n Α=0.05 
1 2 

Diğer  2 1.0000  
İlkokul ve dengi 42 1.3095 1.3095 
Ortaokul-lise dengi 36 1.4444 1.4444 
Yüksekokul  32  1.6250 

 
Çizelge 5.25’e göre; Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki kamp 

sakinlerinden diğerleri, İlkokul ve dengi, Ortaokul-lise dengi ve yüksekokul 
mezunlarından farklı bulunmuştur. 
 
Çizelge 5.26  Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerindeki elektrik ve su hakkındaki düşüncelerine 

göre analiz sonucu     
 
Duncana,b 

Eğitim Düzeyi n Α=0.05 
1 2 

İlkokul ve dengi 42 1.0238  
Yüksekokul  32 1.0625  
Ortaokul-lise dengi 36 1.1389  
Diğer 2  1.5000 

 
Çizelge 5.26’a göre; Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki kamp 

sakinlerinden diğerleri, İlkokul ve dengi, Ortaokul-lise dengi ve yüksekokul 
mezunlarından farklı bulunmuştur. 
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Çizelge 5.27  Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde hafta sonu masaların yetersiz kalması 
düşüncesine göre analiz sonucu  

 
Duncana,b 

Eğitim Düzeyi  n Α=0.05 
1 

Ortaokul-lise ve dengi 36 1.1944 
Diğer 2 1.5000 
İlkokul ve dengi 42 1.5714 
Yüksekokul 32 1.6250 

 
Çizelge 5.27’e göre eğitim düzeyleri farklı olan Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yeri’ndeki kamp sakinleri arasında fark bulunamamıştır. 
 
 
Çizelge 5.28  Kalemlik Orman İçi Dinlenme ortak kullanım tesislerinin konumları hakkındaki 

düşüncelerine duruman göre analiz sonucu  
 
Duncana,b 

Eğitim Düzeyi n Α=0.05 
1 

Ortaokul-lise ve dengi 36 1.6667 
İlkokul ve dengi 42 1.4762 
Yüksekokul 32 1.5000 
Diğer 2 1.5000 

 
Çizelge 5.28’e göre eğitim düzeyleri farklı olan Kalemlik Orman İçi 

Dinlenme Yeri’ndeki ziyaretçiler arasında fark bulunamamıştır. 
 
 
Çizelge 5.29 Yaş gruplarına göre farklılığın araştırılması (ANOVA) 
 
SORULAR F Anlam Düzeyi 
S1s16 7.517 0.00** 
S2s16 8.93 0.00** 
S6cs16 4.34 0.003** 
S9as16 3.59 0.01** 
S9bs16 2.71 0.03* 
S9cs16 3.13 0.02* 

 
Çizelge 5.30  Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde ilk kez kamp kurmak amacıyla gelme 

duruman göre analiz sonucu  
 
Duncana,b 

Yaş grupları n Α=0.05 
1 2 

20-25 yaş arası 13 1,1538  
25-30 yaş arası 5  1.6000 
30-40 yaş arası 15  1.6667 
40-50 yaş arası 34  1.7059 
50 yaş ve üzeri 45  1.8667 
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Çizelge 5.30’a göre farklı yaşlardaki Kalemlik Orman İçi Dinlenme 
Yeri’ndeki kamp sakinleri arasında fark bulunamamıştır. 
 
Çizelge 5.31 Orman İçi Dinlenme Yerinde kamp yapma süresine göre analiz sonucu  
 
Duncana,b 

Yaş grupları n Α=0.05 
1 2 

20-25 yaş arası 13 1.7692  
25-30 yaş arası 5 2.0000  
30-40 yaş arası 15 2.0667  
40-50 yaş arası 34 2.5000 2.5000 
50 yaş ve üzeri 45  3.1556 

 
Çizelge 5.31’e göre farklı yaşlardaki Kalemlik Orman İçi Dinlenme 

Yeri’ndeki kamp sakinleri arasında 50 yaş ve üzerindekiler farklı bulunmuştur. 
 

Çizelge 5.32 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde   göre analiz sonucu  
 
Duncana,b  

Yaş  n Α=0.05 
1 2 

30-40 yaş arası 15 1.0667  
40-50 yaş arası 34 1.3824 1.3824 
50 yaş üzeri 45  1.4889 
25-30 yaş arası 5  1.6000 
20-25 yaş arası 13  1.7692 

 
Çizelge 5.32’e göre Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki ziyaretçiler 

arasında 30-40 grubu farklı bulunmuştur. 
 
 

Çizelge 5.33 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde hafta sonu masaların yetersiz kalması 
düşüncesine göre analiz sonucu  

 
Duncana,b  
Yaş  n Α=0.05 

1 2 
50 yaş üzeri 45 1.3333  
30-40 yaş arası 15 1.4000  
40-50 yaş arası 34 1.4706 1.4706 
25-30 yaş arası 5  1.8000 
20-25 yaş arası 13  1.8462 

 
Çizelge 5.33’e göre Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki ziyaretçiler 

arasında 25-30 ve 20-25 yaş grupları farklı bulunmuştur. 
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Çizelge 5.34 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri sakinlerinin  ortak kullanım tesislerinin 
konumları hakkındaki düşüncelerine göre analiz sonucu   

 
Duncana,b    

Yaş  n Α=0.05 
1 2 

50 yaş üzeri 45 1.2000  
30-40 yaş arası 15 1.2667 1.2667 
40-50 yaş arası 34 1.3235 1.3235 
25-30 yaş arası 5  1.6000 
20-25 yaş arası 13  1.6154 

 
Çizelge 5.34’A göre Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki ziyaretçiler 

arasında 25-30 ve 20-25 yaş grupları farklı bulunmuştur. 
 

Çizelge 5.35 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri kamp sakinlerinin hafta sonları yoğun 
kullanımlara bağlı yaşanan kalabalık ve gürültü hakkındaki düşüncesine göre 
analiz 

 
Duncana,b  

Yaş  n Α=0.05 
1 2 

30-40 yaş arası 15 1.2667  
50 yaş ve üzeri 45 1.2889  
40-50 yaş arası 34 1.3824 1.3824 
25-30 yaş arası 5 1.6000 1.6000 
20-25 yaş arası 13  1.7692 

 
Çizelge 35’E göre Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki ziyaretçiler 

arasında 20-25 yaş grubu farklı bulunmuştur 
 

Çizelge 5.36 Aylık gelir gruplarına göre farklılığın araştırılması (ANOVA) 
  
SORULAR F Anlam Düzeyi 
S3s17 4.48 0.01** 
S7bs17 2.77 0.05* 

 
 
Çizelge 5.37 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde kamp yapılan aylara göre analiz sonuçları 
 
Duncana,b 

Aylık n Α=0.05 
1 2 

2001 tl üzeri 4 34.0000  
1001-2000 tl arası 47 73.4681  
500-1000 tl arası 58 126.2241  
Asgari ücret ve civarı 3  861.0000 

 
Çizelge 5.37’e göre Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki farklı gelir 

düzeyine sahip ziyaretçiler arasında asgari ücret ve civarındaki kamp sakinleri 
farklı bulunmuştur 
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Çizelge 5.38 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri sakinlerinin kamp alanının zemini hakkındaki 
düşencelerine göre analiz sonucu  

 
Duncana,b 

Meslek  n Α=0.05 
1 2 

2000 tl üzeri 4 1.0000  
1001-2000 tl arası 47 1.2979 1.2979 
500-1000 tl arası 58 1.5000 1.5000 
Asgari ücret ve civarı 3  1.6667 

 
Çizelge 5.38’e göre Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki farklı gelir 

düzeyine sahip ziyaretçiler arasında asgari ücret ve civarındaki kamp sakinleri 
farklı bulunmuştur 
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5.1.3 Genel Değerlendirmeler 
 

Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin rekreasyon potansiyeli, araştırma 
konusu sahanın doğal ve kültürel değerlerinin referans alındığı, ekolojik mekan 
sistemi bütünlüğü kapsamında, geliştirilen yöntem aracılığı ile belirlenmiştir.  

 
Geliştirilen yöntemin ilk aşamasında; rekreasyonel alan kullanımlarına 

yönelik uzman görüşlerine başvurularak belirlenen 13 adet değerlendirme alt 
faktörü ile bunlara ait uygunluk dereceleri ve uygunluk değerleri saptanmıştır. 

 
Bu değerlendirme alt faktörleri kapasamında Kalemlik Orman İçi Dinlenme 

Yeri’nin;  
 
Eğim alt faktörü kapsamında, orman içi dinlenme yerinin seçiminde doğru 

bir karar verilmediği tespit edilmiştir. Şöyleki  %10-20 ve %20’den daha yüksek 
eğime sahip bir alanda tesis edilen Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin 
rekreasyonel kullanımlara yönelik uygunluk değeri analizinde 2 ve 1 puanla 
temsil edilmiştir. 

 
Drenaj alt faktörü çercevesinde ise, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nde 

drenaj probleminin olmayışı rekreasyonel aktiviteler açısından ve özellikle kamp 
etkinliği kapsamında istenilen bir durumdur. 

 
Çalışma konusu sahanın eğimli omasından kaynaklanan erozyon sorunu 

Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin rekreasyon potansiyelini olumsuz yönde 
etkilemiştir. 

 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tescil ve tesis edilen orman içi 

dinlenme yerlerinin seçiminde, halkın talepleri doğrultusunda ve özellikle görsel 
kalite açısından, deniz, akarsu ve göl kıyıları tercih edilmektedir. Bu görüş 
doğrultusunda, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin deniz kıyısına olan 
mesafesinin değerlendirme alt faktörleri kapsamında belirlenen uygunluk 
derecelerine göre yapılan analizinde oluşan zonlara göre alan kullanım 
kararlarının alınması yerinde olacaktır.  

 
Orman içi dinlenme yerlerindeki rekreasyonel kullanımları belirleyen en 

önemli öğelerden birisi de alanda mevcut olan bitki örtüsünün türü ve kapalılık 
düzeyi olarak ifade edilen taç çapı örtü düzeyidir.  

 
Bu yönüyle Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’ndeki orman varlığı 

içersinde Pinus brutia (kızılçam) ve Pinus pinea (fıstıkçamı)’nın oluşturduğu 
karışık meşcere tipi rekreasyonel kullanımlara yönelik uygunluk değeri açısından 
çok uygun bulunmuştur. Ayrıca alanda mevcut Akdeniz maki elementlerinin 
gerek orman örtüsü altında, gerekse orman içi açıklıkların kenarında yer alması 
bitki türü çeşitliliğini oluşturmakta ve aynı zamanda, sahanın görsel kalitesini de 
olumlu yönde etkilemektedir. Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerindeki arazileri 
kaplayan orman ağaçlarının kapalılık düzeyi, genellikle orta kapalılıktadır. Sahaya 
yönelik yapılan gözlemlerde, orta kapalılık düzeyindeki bölümler orman içi 
dinlenme yeri kullanıcıları tarafından daha çok tercih edilği tespit edilmiştir. 
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Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri iklim değerinin ortaya konulabilmesi 
için, çalışma alanının konumda dikkate alınarak, sahaya en yakın İzmir, 
Seferihisar ve Selçuk Meteoroloji İstasyonlarının 1975-2009 dönemleri rasat 
sonuçlarından faydalanılmıştır. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin klimatik konfor şartları, insanın 

kendini rahat hissettiği efektif sıcaklık değerleri 16.7-24.7 ºC kapsamında 
değerlendirilmiştir. Sahada dönem dönem ekstrem sıcaklık değerleri olsa da 
genelde bağıl nemin düşük seviyelerde bulunması ve rüzğar ventilasyonun 
biyokonforu tekrar sağlaması nedeniyle uzun bir döneme yayılan rekreasyon 
periyodu mevcuttur.  
 

Klimatik konfora yönelik bağıl neme ait eşik değerleri kapsamında, İzmir, 
Seferihisar ve Selçuk Meteoroloji İstasyonlarının 1975-2009 dönemi günlük 
ortalama bağıl nem değerleri efektif sıcaklıklarla ilişkilendirilerek analiz 
edildiğinde, bağıl nem eşik değerleri arasıda yer almaktadır. Analiz edilen bağıl 
nem değerleri kapsamında, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin rekreasyonel 
kullanımlara yönelik uygunluk değeri çok uygun olarak belirlenmiştir. 

 
İzmir, Seferihisar ve Selçuk Meteoroloji İstasyonularının 35 yıllık rasat 

sonuçlarına göre belirlenen yıllık ortalama rüzgar hızı klimatik konfora yönelik 
eşik değerleri arasında kalmaktadır. Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri 
değerlendirme alt faktörleri kapsamında değerlendirilen hakim rüzğar hızına göre 
aldığı uygunluk değeri çok uygun tespit edilmiştir. 

 
Bir rekreasyon mekanı, ulaşılabildiği ölçüde bir potansiyele sahiptir. Bu 

yaklaşımla; Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin ulaşım mesafesi uygunluk 
dereceleri kapsamında belirlenen uygunluk değerleri, 250-500 m. arasındaki 
mesafe için 3 puan (uygun), 500-1000 m. arasındaki uzaklık için 2 puan (az 
uygun) ve 1000 m’den daha büyük mesafeler için ise 1 puan (uygun değil) olarak 
tespit edilmiştir. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinin rekreasyonel kullanımlara yönelik 

değerlenirme alt faktörleri çercevesindeki ulaşım mesafesine ait uygunluk 
değerleri ile oluşturulan zonlara göre, alan kullanım kararlarının alınması özellikle 
kamp sakinlerinin taleplerini bir nebzede karşılamış olacaktır. 

 
Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinin çevresinde bulunan yerleşim alanları 

sahanın doğal kaynak değerleri üzerinde bir risk unsurudur. Konunun bu 
boyutuyla değerlendirilip, doğal kaynakların koruma altına alınmasına dair alınan 
kararların ve yaptırımların titizlikle uygulanması gerekmektedir. 

 
Mevcut orman içi dinlenme yerinden günübirlik piknik aktivitesi 

çercevesinde ve konaklamaya yönelik kamp etkinlikleri kapsamında alanı 
kullanan ziyaretçilere uygulanan anketlerin analizinden, ziyaretçi profilinin yanı 
sıra ziyaretçilerin eğilimleri sahadan beklentileri ve yorumları belirlenmiştir. 
Bununla birlikte ziyaretçilerin kişisel özellikleri ile Kalemlik Orman İçi Dinlenme 
Yeri’ne yönelik sorulara vermiş oldukları yanıtlar bir birleriyle karşılaştırılarak 
aralarındaki ilişki tespit edilmiştir. 
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Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri ziyaretçilerinin, sahaya yönelik 
isteklerinin önemli bir bölümünü, alandaki ortak kullanım tesisleri ile piknik-
kamp ünitelerinin kapasitelerinin artırılmasından yanadır. 

 
Araştırma konusu alanda mevcut olan ortak kullanım tesisleri ile kamp ve 

piknik üniteleri aktif rekreasyon dönemindeki hafta sonlarında yetersiz 
kalmaktadır. Bu durum Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde plan kararlarıyla 
tespit edilen kapasitesinin çok üzerinde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 
Orman içi dinlenme yerinin rekreasyonel taşıma kapasitesinin tekrar belirlenmesi 
gerekmektedir.   
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6. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Özdere-Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri örneğinde, mevcut yasal 
düzenlemelerden, fiziksel planlama ve rekreasyonel kullanımlardan kaynaklanan 
sorunlara dair yapılan tespitler, ülke boyutunda ele alınmış ve çözüm önerileri ana 
hatlarıyla aşağıda özetlenmiştir. Buna göre;  
 

Mevcut Yasal Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar: 
 
Ülkemizde, doğal ve kültürel kaynakların korunması ve yönetimine yönelik 

hazırlanan yasal düzenlemeler,  genellikle taraf olunan uluslar arası anlaşma ve 
sözleşmelerin yanı sıra, günün ihtiyaçlarına göre şekillenen kanun ve 
yönetmelikler ile belirlenmektedir.  
 

Bu bağlamda, içinde bulunulan dönemin koşullarına göre tekil bir 
yaklaşımla hazırlanan, özellikle çevre ve doğa korumaya yönelik yasal 
düzenlemelerdeki farklı kanun ve yönetmeliklerin bir biriyle çelişen ya da yasal 
boşluklar içeren bir çerceve içersinde düzenlenmesi, sık sık bir biriyle çatışan 
uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
 

Ayrıca, kanunları uygulamakla yükümlü kurumsal yapıların, kendi iç 
dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar ile birlikte, kurumlar arası işbirliği ve 
koordinasyon eksikliği, kanun ve yönetmeliklerde öngörülen denetimlerin daha 
etkin bir şekilde yapılmasını da engellemektedir.  

 
Bu kapsamda, mevcut doğal ve kültürel kaynakların korunmasına yönelik 

yasal düzenlemelerdeki olumsuzluklar farklı yönleriyle aşağıda irdelenmiştir. 
 

Yasal boşluklar ya da yasaların birbiri ile çelişkileri: 
 
Ülkemizde, ormanlık sahalar ile milli park, tabiatı koruma alanı vb.gibi 

çeşitli koruma statüleri korunan alanlar ve orman içi dinlenme yerlerinin yasal 
altlıkları; 6831 Sayılı Orman Kanunu ve 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 
yanı sıra, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 Sayılı 
Çevre Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
ile birlikte bu kanunlara dayanılarak düzenlenen yönetmelikler çercevesinde 
oluşturulmuştur.  

 
Böylece orman alanları ve ormanlık sahalarda tesis edilen milli park, tabiatı 

koruma alanı, tabiat parkı, tabiat anıtı ile orman içi dinlenme yerlerinin yasal 
düzlemdeki konumları ve tanımları yukarıda adı geçen yasalarla belirlenmektedir. 

 
Ancak, söz konusu yasaların hükümlerinde, orman alanları ve çeşitli koruma 

statüleri ile korunan alanlara yönelik bir biriyle çelişen maddelerin bulunması, 
özellikle Edirne’den İskenderun’a kadar olan kıyı şeridinde yer alan orman varlığı 
başta olmak üzere, ülke genelindeki orman arazileri için büyük bir tehdit unsuru 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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16.03.1982 Tarihinde yayımlanarak yürülüğe giren Turizmi Teşvik 
Kanun’unda yapılan 18.04.1983 Tarih ve 2817 Sayılı Yasal düzenlemeyle 
tanımını bulan turizm bölge ve merkezleri, 24.07.2003 Tarih ve 4957 Sayılı Yasa 
ile değişik 3’üncü Madde b ve d Fıkralarında “Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgeleri” ve “Turizm Merkezleri”  olarak yeniden tanımlanmıştır. 

 
Ayrıca, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm 

merkezlerine dair, her ölçekte plan yapma, yaptırma, resen onaylama ve tadil etme 
yetkisi, adı geçen kanun’un 2817 ve 4957 Sayılı Yasalar ile değişik 7’inci 
Maddesi a Fıkrası kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verilmiştir. 

 
Böylece, büyük çoğunluğu kamu mülkiyetindeki orman ve sit alanlarından 

oluşan araziler üzerinde, Orman ve Milli Parklar Kanunlarının varlığına rağmen, 
“Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri” ve “Turizm Merkezleri” ilan 
edilmiştir.  

 
Orman Kanununun, orman alanlarının ormancılık amaçları dışındaki izin ve 

irtifa hakkını düzenleyen 17’inci maddesi, verilecek olan izinleri zorunluluk ve 
kamu yararı koşulana bağlanarak, yapılacak tesisleri sınırlandırmıştır. Ancak, 
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanun’ununda; orman arazileri üzerinde yepılacak 
turizm tesislerine yönelik tahsis izinlerini içeren düzenlemeler yer almaktadır.  

 
Gerek 6831 Sayılı Orman Kanun’unun 17’inci Maddesi, gerekse 2873 

Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamına giren yerlerde, 22.03 2007 tarihinde 
264705 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman Sayılan 
Alanlarda Verilecek İzinler Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak, 
orman alanlarının 2634 Sayılı Kanun ile turizm tesis ve yatırımlarına yönelik 
tahsisi düzenlenmiştir. 

 
Yapılan bu düzenlemeler sonucunda, 1.114.985 ha. orman varlığına sahip 

Antalya İlinde, 2008 Yılı verilerine göre yaklaşık 2.230 ha.’lık orman alanı 
turizme tahsis edilmiştir.  Muğla, İzmir ve İstanbul İllerinde ise, 2008 yılı 
itibariyle yaklaşık 36.000 ha. orman alanın Kültür ve Turizm Bakanlığına devri 
tamamlanmıştır. 

 
Orman alanlarındaki turizm faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 

2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilmesiyle oluşan yasal boşluk, 5761 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 07.05.2008 tarihinde, yürürlüğe 
girmesiyle giderilmiştir.  

 
Ancak, 5761 Sayılı Yasa’nın 2’inci Maddesinde; 
 
“Bu kanuna göre tahsis edilecek orman sayılan yerlerde; 
a) Turizme tahsis edilecek alan, il genelinde toplam orman sayılan yerlerin 

binde 5’ ini geçemez”  (T.C.Resmi Gazete, 2008), hükmü amirdir. 
 

Bu hüküm ile, Antalya’da  5.574 ha., Muğla İl’inde 4.200 ha., İzmir’de 
2.464 ha. orman alanın daha turizme yönelik tesis ve yatırımlara tahsis 
edilmesinin yolu açılmıştır.  
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5761 Sayılı Kanun’da yer alan binde beşlik oran, il ölçeğinde bakıldığında 
önemsiz bir rakam olarak algılansa bile, turizm tesis ve yatırımlarının kıyı 
şeridinde gerçekleştiği göz önüne alındığında hiç de azımsanmayacak bir değer 
olduğu gayet açıktır. 

 
Kurumlar arası eşgüdüm ve koordinasyon eksikliği. 
 
Yukarda açıklanan mevzuat çercevesinde, yasaların uygulanması ve 

takibinde; 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümleri kapsamında, belediye sınırları ve 
mücavir alanlardan belediye başkanı, 6831 Sayılı Orman Kanunu doğrultusunda, 
orman alanlarına ilişkişkin iş ve işlemlerin takibinde orman işletme müdürlükleri 
sorumludur.  

 
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çercevesinde, 

doğal ve arkeolojik sitlere ait karar ve işlemler için ise kanunda tanımlanan T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu ile ona bağlı Bölgesel ve Yerel Koruma Kurulları yetkili kılınmıştır. 

 
2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında çeşitli statülerle korunan 

alanlar ile orman içi dinlenme yerlerinin tesbiti, gelişim planlarının hazırlanması 
veya hazırlatılması ile bu alanlara yönelik diğer işlemler Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şube Müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir.  
 

Bölgesel veya yerel boyuttaki orman alanlarında tanımlanan çeşitli statüler 
çercevesinde ilgli yasalarla tanımlanan kurumların görev sorumluluklarından 
kaynaklanan yetki karmaşasını da berberinde getirmektedir.   

 
Tüm bunların yanı sıra, 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu hükümleri 

kapsamında, turizme tahsis edilen orman arazileri ile ilgili olarak,  Kültür ve 
Turizm Bakanlığının, sınırları ve temel ilkeleri belli olmayan yetkiye sahip olması 
ise, kurumlar arası yaşanan eşgüdüm eksikliğinin bir başka boyutudur. 

Bugün için hızlı kararlar alma konumunda olan koruma kurullarının, hızlı 
kararlar üretme zorunluluğundan kaynaklanan çok detaylı irdelenmeden, bilimsel 
mesnetlere dayandırılmadan üretilen kararlar ise korunan alanlar için bir başka 
tehdit unsurunu oluşturmaktadır. 

Fiziksel Planlamadan Kaynaklanan Sorunlar: 

Yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlar fiziksel planlama sürecinde kendini 
göstermektedir.  

 
1980’li yıllardan iştibaren, ülkemizde kitlesel turizm hareketiyle başlayan ve 

Turizm Teşvik Yasa ile farklı bir boyuta taşınan turizme yönelik yatırımlar, 
özellikle Ege ve Akdeniz Bölgeleri kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. Günün 
ihtiyaçlarına göre şekillenen imar planlarının hayata geçirilmesiyle, turizme 
yönelik konaklama tesislerinin yanı sıra, ikinci konut baskısı nedeniyle pek çok 
kıyı kasabası doğal dokusunu kaybetmiş durumdadır. 
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İmar planları ortam-üretim ilişkileri ile ülke ölçeğinden yerel boyuta 
indirgenen kalkınma politikaları tarafından şekillenmektedir. Özdere Beldesi 
boyutunda ise, yörenin ekonomik kaygılarından kaynaklanan turizm öncelikli 
yatrımların öngörülmesi ve ikinci konut taleplerinin oluşturduğu baskılar 
nedeniyle beldede doğal ve kültürel kaynak değerlerinin göz ardı edildiği fiziki 
planlar hayata geçirilmiştir. 
 

Böylece, Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri’nin de içinde bulunduğu 
Özdere Beldesi 1980’li yıllardan itibaren günün ihtiyaçlarına göre düzenlenen 
imar planları doğrultusunda, yoğunlaşan ikinci konutlar ile hızlı ve kontrolsüz bir 
şekilde gelişmiştir. Bu gelişmelerden Palamutluk Devlet Ormanı da olumsuz 
yönde etkilenerek etrafı ikinci konut adaları ile sınırlanmıştır. 

 
Orman içi dinlenme yerlerinin gelişim planlarının, her nekadar Mesire 

Yerleri İzahnamesi kapsamında hazırlanması koşulu getirilmiş ise de, alana ait 
doğal ve kültürel verilerin yeterince analiz edilmemesinden kaynaklanan sorunlar 
ortaya çıkabilmektedir.  

 
Bu sorunların temel nedeni ise, orman içi dinlenme yeri olarak tespiti 

yapılan ormanlık sahalardaki doğal ve kültürel değerlere ait veri tabanının 
bulunmamasıdır.  

 
Çok kısa sürede elde bulunan verilere dayanarak yapılan orman içi dinlene 

yerlerine ait gelişim planlarında ise, doğal ve kültürel kaynak değerlerini referans 
almayan kullanım kararlarının alınması, özellikle alanın temel karakteristikleri 
üzerinde tahribata neden olmaktadır.  

 
Mesire Yerleri Teknik İzahnamesi kapsamında %0-5 ve %5-10 eğim 

grubundaki arazilerde yapılması öngörülen tesisler Kalemlik Orman İçi Dinlenme 
Yeri örneğinde olduğu üzere, daha büyük eğimlere sahip arazilerde yapılmakata 
ve alandaki kazı dolgu çalışmaları nedeniyle bitki örtüsü başta olmak üzere toprak 
yapısı üzerinde geri dönüşü olmayan zararlara neden olabilmektedir. 

 
Rekreasyonel Kullanımlardan Kaynaklanan Sorunlar: 
 
Özellikle iç göçlerle hızlı ve kontrosüz gelişen İstanbul, Ankara ve İzmir 

gibi metropollerde kent halkının, rekreasyonel gereksinimlerini karşılayabilecek 
açık hava rekreasyon mekanlarının yetersiz kalması nedeniyle, kent insanı zamanı 
ve ekonomik olanakları ölçüsünde kent yakın çevresinde yer alan doğal mekanlara 
yönelmektedir.  

 
Özellikle bu üç büyük metropolde mevcut orman içi dinlenme yerleri kent 

insanının rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasında sayı ve kapasite olarak çok 
yetersiz kalmaktadır. Böylece mevcut orman içi rekreasyon alanları üzerinde 
insan etkileşimlerinden kaynaklanan baskı ve riskler her geçen gün artarak devam 
etmektedir. 
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Çözüm Önerileri 
 
Yasal boyutta çözüm önerileri 

 
 Çevre-doğa koruma öncelikli sosyo-ekonomik kalkınmayı hedefleyen 

politikalar belirlenenerek, zaman geçirmeden yasal dayanakları oluşturulmalıdır. 
 

 Doğal kaynakların korunmasına yönelik mevcut yasal mevzuat gözden 
geçirilerek, birbiriyle çelişen kanun maddeleri ve yönetmeliklerde etkin korumayı 
hedefleyen gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

 
 2871 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 5761 Sayılı yasalarda yer alan 

orman alanlarının kullanımı ile ilgili maddeler, doğal ekosistemler ve 
biyoçeşitliliğin korunması ilkesi kapsamında yeniden düzenlenmelidir. 

 
 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun orman alanları dışındaki izin ve tahsisleri 

düzenleyen 17’inci maddesinde yer alan zorunluluk ve kamu yararı koşulu 
ilkesinin sınırları çizilerek açık bir ifade ile yeniden tanımlanmalıdır. 

 
 Tahsise konu orman alanlarında yapılaşma değerleri belirlenirken, farklı 

uygulamalara yol açabilecek, inşaat alanını arttırabilecek kriterlerden kaçınılarak 
6831 Sayılı Orman Kanununda yer alan taban alanı katsayısı esas alınmalıdır. 

 
 Ülkemizde turizm yatırım ve tesislerinin genelde kıyı şeridinde 

yoğunlaşması nedeniyle, Kıyı Kanunu ve uygulamasına dair yönetmeliklerde, kıyı 
mekânının mevcut dokusunun korunması ilkesi ön koşula bağlanarak, kıyı 
mekânının özeline inen yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

 
 Yasal altlıkların oluşturulması aşamasında konu ile ilgili farklı 

disiplinlerden oluşan uzman görüşlerine başvurulmalıdır.  
 

 Ülkemizde planlama çalışmalarını üstlenmiş olan kamu kurum ve 
kuruluşları arasında ki kopukluk ve dağınıklığın giderilmesi için, kurum ve 
kuruluşların yetki ve sorumlulukları gözden geçirilerek, birbirlerini tamamlayan 
bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

 
 Devlet ve özel kesimin üstlendiği planlama ve uygulama çalışmalarında 

daha etkin ve daha ödünsüz denetlemeleri sağlayacak önlemler alınmalı ve 
özellikle meslek odalarına bu konuda daha geniş yetki ve sorumluluklar 
verilmelidir. 

 
Fiziki planlama boyutundaki çözüm önerileri  
 

 Bölgesel veya yerel ölçekli fiziki planma sürecinde ekolojik mekan sistemi 
bütünlüğü gözetilerek, bölgenin ya da yörenin doğal ve kültürel karakteristikleri 
referans alınmalıdır. 

 
 Fiziksel planlama sürecinde, araziyi sosyo-ekonomik, kültürel ve ekolojik 

yönden irdeleyen planlama dizgisine yer verilmelidir. 
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 Fiziki planlama sürecinde, koruma-kullanma dengesi gözetilerek, arazi 
kabiliyet sınıfları dikkate alınmalıdır. 

 
 Ormanların rekreasyonel kullanımlarına yönelik, doğal ve kültürel 

potansiyellerinin belirlenmesi aşamasında, alanın doğal ve kültürel öğelerine ait 
dataların oluşturulması gereklidir. 

 
 Mevcut orman içi dinlenme yerlerinde ekolojik ve rekreasyonel taşıma 

kapasitelerinin, günün koşullarına göre yeniden belirlenmesine ihtiyaç vardır. 
 

 Mevcut orman içi dinlenme yerlerinde aktivite çakışmasından kaynaklanan 
sorunların çözümünde, ziyretçi datalarının oluşturularak kullanım düzeyleri 
dönemlerinin belirlenmesi gereklidir. 
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Ek 1 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
 

15 Mayıs 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete  Sayı : 26877

KANUN 

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN 

Kanun No. 5761 Kabul Tarihi: 7/5/2008 
 

 MADDE 1 – 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 
üncü maddesinin (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 "l) Sınıflandırma: Turizm işletme belgeli tesislerin asgari nitelikler, 
kapasite, fizikî özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi 
ile personelinin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin, iki Bakanlık 
kontrolörü ile bir sektör temsilcisinin, sektör temsilcisinin bulunamadığı hallerde 
üç Bakanlık kontrolörünün yer aldığı Sınıflandırma Komisyonunca 
değerlendirilerek sınıfının Bakanlıkça belirlenmesini," 
 
 MADDE 2 – 2634 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) 
numaralı bendi ile (C) ve (D) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 "(l) Hazineye ait olan yerler Maliye Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir. 
Hazine adına tescili yapılmamış Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle, 
kapanan yollar ve yol fazlalarının resen tescili, talep tarihinden başlayarak en geç 
bir ay içinde tamamlanır. Hazine mülkiyetinde yeterli alanın bulunmadığı 
durumlarda, 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan yerlerden; 
 a) Sağlık turizmine yönelik fizik tedavi tesisi veya rehabilitasyon merkezi 
tesislerini kapsayan konaklamalı tesisler yapılabilmesi için iklimsel ve çevresel 
zorunluluk bulunan, 
 b) Termal turizmine yönelik jeotermal kaynakları bulunan, 
 c) Kış turizmi kapsamında uygun yapı ve tesislerin yapılabileceği yeterli 
pist uzunluğunu ve gerekli rakımı sağlayan, 
 d) Eko-turizm kapsamında yer alan yayla turizmi, kırsal turizm ve benzeri 
turizm türlerine yönelik tesislerin yer alabileceği çevresel ve sosyal anlamda 
imkan sağlayan, 
 e) Golf turizmine yönelik olarak uygun iklim yapısı ve topografik özellikler 
dikkate alınarak uluslararası standartlara uygun tesisler gerçekleştirilmesine imkan 
sağlayan, 
 f) Kıyıların coğrafi ve fiziksel yapısı nedeniyle kumsallardan, doğal 
manzaradan, çevresel zenginlikten, biyolojik çeşitlilikten yararlanma bakımından 
alt yapı ve üst yapı tesisi konusunda kolaylık sağlayan, 
 g) Kruvaziyer ve yat gibi deniz turizmine yönelik olarak kıyıdan başka bir 
yerde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan, 
 h) Uluslararası yarışmaların yapılabileceği turizm amaçlı spor tesisleri 
yapılabilmesi için uygun iklim yapısı veya coğrafi özellikler sağlayan, 
 yerler talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içerisinde Çevre ve Orman 
Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir. 
 Bu Kanuna göre tahsis edilecek orman sayılan yerlerde; 
 a) Turizme tahsis edilecek alan, il genelindeki toplam orman sayılan yerlerin 
binde 5’ini geçemez. 
 b) Yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez. 
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Ek 1 (devam) 
 
 c) Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının üç katı kadar alanın 
ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım bedeli, yatırımcı 
tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma 
ve bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar 
karşılığı ödenek öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, 
yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi belgesi verilmez." 
 "C. Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazların yatırımcılara tahsisi, 
kiralanması ve bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar ile süreler, 
bedeller, hakların sona ermesi ve diğer şartlar, saydamlık, güvenilirlik, eşit 
muamele, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ilkeleri doğrultusunda 
Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 8/9/1983 
tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı 
Orman Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın müştereken tespit edilir. 
 D. Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazları (C) fıkrası uyarınca tespit 
edilmiş olan şartlarla Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere tahsis 
etmeye Bakanlık yetkilidir. Bu taşınmazlar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikli 
üst hakları dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi ve bunlardan alt yapı için gerekli 
olanlar üzerinde, alt yapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak 
hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca belirlenen 
koşullarla ve bu Bakanlık tarafından yapılır." 
 
 MADDE 3 – 2634 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 "MADDE 10 – Belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin 
hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler Bakanlıkça belirlenir." 
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Ek 2 Milli Parklar Yönetmeliği 
 

Resmi Gazete 
Tarih : 12.12.1986                    Sayı : 19309     

 
  

MİLLÎ  PARKLAR  YÖNETMELİĞİ 
 
 
 
Milli Park ve Tabiat Parkı Kriterleri  
Madde 6 –  

A) Milli Park olarak ayrılacak yerlerde;  
1 - Tabii ve kültürel kaynak değeri ile rekreasyonel potansiyeli, milli ve 

milletlerarası seviyede özellik ve önem taşımalıdır.  
2 - Kaynak değerleri, gelecek nesillerin miras olarak devralacakları ve sahip 

olmaktan gurur duyacakları seviyede önemli olmalıdır.  
3 - Kaynak değerleri tahrip olmamış veya teknik ve idari müdahalelerle ıslah 

edilebilir durumda olmalıdır.  
4 - Saha büyüklüğü, kaynak değerleri kesafeti yönünden, özel haller ve adalar 

dışında, en az 1000 hektar olmalı ve bu alan bütünüyle koruma ağırlıklı zonlardan 
meydana gelmelidir. İdari ve turistik amaçlı geliştirme alanları bu asgari saha 
büyüklüğünün dışındadır.  

 
     B)Tabiat parkı olarak ayrılacak yerlerde;  

1 - Milli veya bölge seviyesinde üstün tabii fizyocoğrafik yapıya, bitki örtüsü 
ve yaban hayatı özelliklerine ve manzara güzellikleri ile rekreasyon potansiyeline 
sahip olmalıdır.  

2 - Kaynak ve manzara bütünlüğünü sağlayacak yeterli büyüklükte olmalıdır.  
3 - Bilhassa açık hava rekreasyonu yönünden farklı ve zengin bir potansiyele 

sahip olmalıdır.  
4 - Mahalli örf ve adetlerin, geleneksel arazi kullanma düzeninin ve kültürel 

manzaraların ilgi çeken örneklerini de ihtiva edebilmelidir.  
5 - Devletin mülkiyetinde olmalıdır.  
 
 

Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı Kriterleri  
Madde 7 –  
    A) Tabiat anıtı olarak ayrılacak yerler ve tabii objeler; 

1 - Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği tek veya nadir olmaları 
sebebiyle ilmi ve estetik yönden milli öneme sahip, bir veya bir kaç jeolojik ve 
jeomorfolojik formasyon ve bitki türleri gibi müstesna değerleri barındırmalıdır.  

2 - Özellikle insan faaliyetlerinden çok az zarar görmüş veya hiç zarar 
görmemiş olmalıdır.  

3 - Saha büyüklüğü milli parkları küçük, fakat koruma yönünden bütünlüğü 
sağlayacak yeterlikte olmalıdır.  

4 - Devletin mülkiyetinde olmalıdır.  
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Ek 2 (devam) 
 
B)Tabiatı koruma alanı olarak ayrılacak yerler;  
1 - Milli veya milletlerarası seviyede tipik, emsalsiz, nadir, tehlikeye maruz 

veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana 
getirdiği veya gizlediği tabii ve geleneksel arazi kullanım şekillerine ait örnekleri 
barındırmalıdır.  

2 - Genellikle hassas ekosistemlere, habitatlara veya hayat şekillerine, biyolojik 
veya jeolojik önemli çeşitliliklere, zengin genetik kaynaklara sahip olmalıdır.  

3 - Bu özellikleri ve farklılıkları; bilim, eğitim, araştırma kurumları veya ilgili 
kuruluşlar tarafından tesbit edilmiş olmalıdır.  

4 - Saha büyüklüğü, korunması gerekli değerlerin hayatlarını uzun süreli  
olarak devam ettirmelerine yeterli olmalıdır.  

5 - Devletin mülkiyetinde olmalıdır.  
 
Orman İçi Dinlenme Yeri Kriterleri  
Madde 8 - Orman içi dinlenme yeri olarak ayrılacak yerler;  

a) Mahalli seviyede açıkhava rekreasyonu yönünden değişik ve zengin 
özelliklere sahip olmalıdır.  

b) Alt yapı imkanlarına sahip olmalıdır.  
c) Kaynak bütünlüğünü sağlayacak büyüklükte olmalıdır.  
d) Orman rejimine tabi olmalıdır.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tayin, Tesbit ve Planlama 
 
Tayin ve Tesbit  
Madde 9 - Milli Park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları Kanunun 
3 üncü maddesinde açıklanan esaslara göre tayin ve tesbit edilen yer ve yörelere 
dair uygulama statüleri ve sınırları mahallen duyurulur. 
Orman İçi Dinlenme Yeri Kriterlerine sahip olduğu tesbit edilen sahalar; 
2896 sayılı Kanunla değişik 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesi 
hükümlerine göre, Genel Müdürlüğün onayı ile orman içi dinlenme yeri olarak 
belirlenir.  
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Ek 3 13.05.1997 Tarihli T.C. Orman Bakanlığı Olur’u 
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Ek 4 İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün Sorumluluğunda bulunan 
A ve B Tipi Orman İçi Dinlenme Yerleri 

 

Sıra 
No 

Orman İçi 
Dinlenme 

Yerinin Adı 
Tipi Bulunduğu 

İlçe - Mevkii 

Saha  
Büyüklüğü 

(Ha.) 

Kaynak  
Değerleri Kapasitesi 

1 Gümüldür 
OİDY A Menderes- 

Gümüldür 7,40 ha. Orman, 
Deniz 

Günlük 
1120 Kişi 
104 Çadır 

2 Gümüşsuyu 
OİDY A Menderes- 

Döşemealtı 1,73 ha. Orman, 
Deniz 

Günlük 
500 Kişi 
160 Yatak 

3 
Ekmeksiz 

Plajı 
OİDY 

A Seferihisar- 
Sığacık 14,96 ha. Orman, 

Deniz 

Günlük  
900 kişi  
150 Çadır 

4 Kalemlik 
OİDY A Menderes- 

Özdere 21,25 ha. Orman, 
Deniz 

Günlük 
2000 Kişi 
150 Çadır 

5 Klaros 
OİDY A Menderes- 

Ahmetbeyli 38,90 ha. Orman, 
Deniz 

Günlük 
780 Kişi 
84 Çadır 

6 Tanay 
OİDY A Çeşme - 

Ilıca 30.30 ha. Orman, 
Deniz 

Günlük 
2000 Kişi 
100 Çadır 
50 Yatak 

7 Yamanlar 
OİDY A Karşıyaka - 

Yamanlar 39.71 ha. Orman Planlama  
aşamasında 

8 Belkahve 
OİDY B Bornova- 

Belkahve 3.50 ha. Orman Günlük 
800 Kişi 

9 Çiçekli 
OİDY B Bornova - 

Çiçekli 20,91 ha. Orman Günlük 
1000 Kişi 

10 Efeoğlu 
OİDY B Torbalı - 

Yeşilköy 7,00 ha. Orman Günlük 
1000 Kişi 

11 Güvendik 
OİDY B Urla- 

Çeşmealtı 6.00 ha. Orman Günlük 
1500 Kişi 

12 Karabel 
OİDY B Kemalpaşa - 

Karabel 28,12 ha. Orman Günlük 
2000 Kişi 

13 Karagöl 
OİDY B Menemen - 

Karagöl 18,92 ha. Orman, 
Göl 

Günlük 
1000 Kişi 

14 Pamucak 
OİDY B Selçuk - 

Pamucak 8,57 ha. Orman Günlük 
1000 Kişi 

15 
Teos – 
Çamlık 
OİDY 

B Seferihisar – 
Sığacık 14,13 ha. Orman 

Günlük 
1500 Kişi 

16 Uzunkuyu 
OİDY B Urla - 

Uzunkuyu 30.00 ha. Orman Günlük 
1000 Kişi 

17 Yiğitler 
OİDY B Kemalpaşa - 

Yiğitler 5,70 ha. Orman, 
Akarsu 

Günlük 
1500 Kişi 
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Ek 5 İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ nün Sorumluluğunda Olan   
C Tipi Orman İçi Dinlenme Yerleri 

 

Sıra 
No 

Orman İçi Dinlenme 
Yerinin Adı 

Bulunduğu 
İlçe 

Bulunduğu 
Mevkii 

Saha 
Büyüklüğü 

(Ha.) 
1 Aliağa OİDY Aliağa Kültür Mah. 6.53 ha. 
2 Balçova OİDY Balçova Teleferik 2.41 ha. 
3 Beşpınar Tepe OİDY Gaziemir Beşpınar Tepe 1.64 ha. 
4 Bozdağ OİDY Ödemiş Yediler Tepe 1.70 ha. 
5 Buca OİDY Buca Kabasandallık 23.50 ha. 
6 Çınardibi OİDY Bayıdır Musluk 2.28 ha. 
7 Değirmendere OİDY Menderes Yarentepe 3.71 ha. 
8 Dereköy Yayla OİDY Bayındır Döşeme Dere 3.00 ha. 
9 Eğlenhoca OİDY Karaburun Eğlenhoca 2.00 ha. 
10 Gölcük OİDY Ödemiş Karşıyaka 4.00 ha. 
11 Karaçam OİDY Bornova Tolaz Çeşmesi 4.72 ha. 
12 Kançeşme OİDY Konak Çınar Tepe 8.46 ha. 
13 Karakızlar OİDY Torbalı Değirmendere 3.00 ha. 
14 Kargacık OİDY Menderes Kargacık 2.90 ha. 
15 Karşıyaka OİDY Karşıyaka Çilekdağı 37.54 ha. 
16 Kavaklıdere OİDY Bornova Belkahve 3.70 ha. 
17 Kaynaklar OİDY Buca Buca Gölet 34.67 ha. 
18 Kızılağaç OİDY Bayındır Davulcukonağı 2.74 ha. 
19 Kocaömer OİDY Bergama Ucura Çeşme 4.64 ha. 
20 Manal OİDY Karaburun Manal 1.36 ha. 
21 Mermeroluk OİDY Ödemiş Mermeroluk 5.00 ha. 
22 Özdere OİDY Menderes Sevgi Parkı 0.20 ha. 
23 Paşaçeşme OİDY Tire Paşaçeşme 0.31 ha. 
24 Sarnıç OİDY Gaziemir Çobanoğlu Tepe 33.26 ha. 
25 Yahşehlli 1.Çamlık OİDY Menemen Yahşelli 3.34 ha. 
26 Yahşehlli 2.Çamlık OİDY Menemen Yahşelli 4.82 ha. 
27 Yaka Mahellesi OİDY Seferihisar Yaka 28.00 ha. 
28 Yamanlar Dağı OİDY Karşıyaka Dededağı Tepe 4.11 ha. 
29 Yassıcaada OİDY Urla Yassıcacada 2.34 ha. 
30 Yeni Kuru Dere OİDY Kemalpaşa Yeni Kuru Dere 1.37 ha. 
31 Zeytindağ OİDY. Bergama Zeytindağ 2.60 ha. 
32 Ziyarettepe OİDY. Menderes Ziyarettepe 10.40 ha. 
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Ek 6 Orman İçi Rekreasyon Potansiyeli Değerlendirme Formu (Gülez, 1990) 
 
Formüldeki Değeri Öğenin Maksimum         
Öğeler Puanı Özellikleri Puan  A Ç I K L A M A 
        10 ha.' dan büyük                                         4 puan 
    Alanın  4 5-10 ha.                                                        3 puan 
    Büyüklüğü   1-5 ha.                                                          2 puan 
        0.5-1 ha.                                                       1 puan 
        Ağaçlık,çalılık, çayırlık                               7-8 puan

        Yalnız ağaçlık ve çayırlık                           6-7 puan
        Çalılık, çayırlık, seyrek ağaç                     5-6 puan 
    Bitki 8 Çayırlık, seyrek ağaçlık                             4-5 puan 

PEYZAJ    Örtüsü   Yalnız çalılık ve çayırlık                             3-4 puan
DEĞERİ       Çalılık, seyrek ağaçlık                               3-4 puan 

(P)       Çayırlık, seyrek çalılık                               2-3 puan 
        Yalnız çayırlık                                            1-3 puan
        Deniz kıyısı                                                7-8 puan

    Deniz, Göl, 8 Göl kıyısı                                                   6-7 puan 
    Akarsu   Akarsu kıyısı                                             4-5 puan 
        Dereler                                                      1-4 puan 
        Düz alan                                                       5 puan 
        Hafif dalgalı                                                  4 puan 
    Yüzeysel 5 AZ meyilli, yer yer düzlük                            3 puan 
    Durum   Az engebeli                                                 2 puan 
        Orta engebeli                                               1 puan 
        Panoramik görünümler                              3-4 puan
    Görsel 4 Güzel görüş ve vistalar                              2-3 puan
    Kalite   Alanın genel görsel 
        estetik değeri                                             1-3 puan
        Örneğin doğal anıt, çağlayan, 
    Diğer 6 mağra, tarihsel ve kültürel değerler 
    Özellikler   yaban hayvanları vb.                                 1-6 puan 
        Yaz ayları (Hz., Tm., Ağ.) ortalaması 
    Sıcaklık 10 C 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 
            34 - 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27 - 26 - 25 
        P.  1,    2,    3,     4,    5,     6,   7,    8,    9,   10 
İKLİM       Yaz ayları (Hz., Tm., Ağ.) toplamları 
DEĞERİ    Yağış 8 mm - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 

(İ)       P.      1,      2,      3,       4,      5,     6,        7,      8 
        Yaz ayları (Hz., Tm., Ağ.) bulutluluk ortalaması 
    Güneşlenme 5 Bulutluluk : 0 - 2,  2 - 4,  4 - 6,  6 - 8,  8 - 9 
        Puan        :   1,        2,       3,       4,        5 
        Yaz ayları (Hz., Tm., Ağ.) ortalama rüzğar hızı 
    Rüzgarlılık 2 1 m/sec' den az                                            2 puan   
        1 - 3 m/sec                                                    1 puan
    Bulunduğu    Akdeniz, Ege, Marmara kıyı bandı            3-4 puan 
    Bölgenin  4 Karadeniz kıyı bandı                                 2-3 puan 
ULAŞILA-   Turistik   Önemli karayolu güzergahları, 
BİLİRLİK   Önemi   turizmde öncelikli yöreler                           1-3 puan

(U)   Bulunduğu bölgede    20 km' ye kadar uzaklık                             4-5 puan
    En az 100.000 5 50 km' ye kadar uzaklık                             3-4 puan
    Nüfuslu Kent   100 km' ye kadar uzaklık                           2-3 puan
    Olması   200 km' ye kadar uzaklık                           1-2 puan
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Ek 6 (devam) 
 
Formüldeki Değeri Öğenin Maksimum         
Öğeler Puanı Özellikleri Puan  A Ç I K L A M A 
    Ulaşılan Zaman   Yürüyerek 1 saate kadar ya da 
    Süresi ( yakındaki   Taşıtla 0 - 1/2 saat                                        4 puan
    en az 5.000 4 Taşıtla 1/2 - 1 saat                                        3 puan
    nüfuslu Kentten)   Taşıtla    1 - 2 saat                                        2 puan
        Taşıtla    2 - 3 saat                                        1 puan
        Yürüyerek gidebilme ya da 

    Ulaşım  4 her an taşıt bulabilme                                3-4 puan
    (Taksi ve özel   Belirli saatlerde taşıt  
    oto dışında   bulabilme                                                   1-3 puan
    Ulaşımda diğer   Örneğin teleferik olması, 
    kolaylıklar 3 denizden ulaşılabilme vb.                          1-3 puan
    Piknik    Sabit piknik masa, ocak vb. 

    Tesisleri 4 (niteliklerine göre)                                      1-4 puan
        İçme ve kullanma su olanakları 
    Su durumu 3 (niteliklerine göre)                                      1-3 puan
Rekreatif       Sabit geceleme tesisleri                               2 puan 
Kolaylık   Geceleme  4 Çadırlı ya da çadırsız  

(RK)   Tesisleri   kamp kurabilme olanakları                        1-2 puan   
    WC'ler 2 Niteliklerine göre                                       1-2 puan 
    Otopark 2 Niteliklerine göre                                       1-2 puan 
    Kır Gazinosu,   

Niteliklerine göre                                       1-2 puan     Satış Büfesi 2 

    
Bekçi ve  
Görevliler  

Sürekli bekçi / Görevli                                   2 puan 
Hafta sonlarında görevli                               1 puan 

        Örneğin plaj, kabin ve duş tesisleri, 
    Diğer Kolaylıklar 3 kiralık sandal vb. oyun ve spor alanları, 
         tesisleri vb.,(niteliklerine göre)                 1-3 puan 
    Hava Kirliliği -3 Kirlilik derecesine göre                        -1- (-3) puan 
    Güvenli olmaması -2 Güvence durumuna göre                    -1 - (-2) puan
Olumsuz    Su Kirliliği -1 Deniz, göl ve akarsular için  
Etkenler   Bakımsızlık -1 Alanda yeterli bakımın yapılmaması 

(OSE)   Gürültü -1 Trafik, kalabalık vb. gürültüler 
    Diğer Olumsuz   Örneğin taş ve çakıl ocakları, inşaat ve 
    Etkenler -2 fabrika kalıntıları vb.                            -1- (-2) puan   
Genel Toplam Puan ya da           
Orman İçi Rekreasyon Potansiyeli           
 
 
 

 



Ek – 7 Özdere Kalemlik Ormaniçi Dinlenme Yeri Gelişim Planı
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Ek 8 Değerlendirme Faktörlerinin Ağırlık Puanlarının Sapatanmasına 
Yönelik Hazırlanan Çizelge Örneği 

 
 
Aşağıdaki herbir faktöre, orman içi rekreasyonel kullanımları dikkate  
alarak, size göre önemleri oranında,1 ile 5 arasında puan veriniz.  
(1 En düşük puanı, 5 en yüksek puanı göstermektedir.)  
        
 REKREASYONEL 
DOĞAL DEĞERLENDİRME FAKTÖRLERİ   ALAN   
            KULLANIMI 
Yeryüzü şekilleri  Eğim           
    Drenaj           
Toprak   Erozyon           
Hidrolojik yapı Su yüzeyine yakınlık       
    Örtü (Mesçere) tipindeki bitki türü     
Bitki örtüsü  Taç çapı örtü (kapalılık) düzeyi     
    Sıcaklık           
İklim   Bağıl (nispi) nem         
    Hakim rüzgar hızı         
            REKREASYONEL 
KÜLTÜREL DEĞERLENDİRME FAKTÖRLERİ ALAN   
            KULLANIMI 
Ulaşım   Ulaşım mesafesi         
Arazi kullanımı  Çevredeki arazi kullanımlarının etkisi     
    Ortak kullanım tesisleri        
Üst yapı tesisleri Piknik-kamp üniteleri       
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Ek 9 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri 
Piknikçi (Günübirlikçi) Anket Formu Örneği 

 
            Tarih : 

 
I. BÖLÜM 
1-Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerine ilk kez mi geliyorsunuz? 
      Evet     Hayır   
   
2-Piknik yapmak için Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerine çok sık gelir 
misiniz ? 
 a-Haftada bir   b-Ayda bir  c-2-3ayda bir 
 d-Yılda bir iki kez  e-Çok ender      
3-Hangi mevsimlerde Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde piknik 
yaparsınız? 
 a – İlkbahar  b-Yaz  c-Sonbahar  c-Kış    
            
4-Genelde pikniğe kimlerle gelirsiniz? 
 a-Ailemle  b-Tanıdık birkaç aile ile 
 c-Arkadaşlar ile d-Düzenlenen organizasyonlar ile          
                   
5-Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerine gelirken hangi ulaşım aracından 
faydalandınız? 
 a-Bisiklet ve motosiklet  b-Minibüs veya otobüs  

c-Özel oto    d-Taksi 
e-Grupça kiralanan minibüs veya otobüs   
   

6-Piknik yapmak için neden burayı tercih ettiniz? (3 tercihinizi önem sırasına 
göre belirtiniz) 
 a-Deniz ve plajın bulunması 
 b-Doğal özellik ve güzellikleri 
 c-Ulaşım olanakları 

d-Piknik alanında wc, çeşme, otopark gibi tesislerin yer alması ve piknik 
masalarının bulunması 

 e-Olanakları nedeni ile çocukların hoşlanması 
 f-Alışveriş olanakları 
 g-Başka (Belirtiniz)…………………………………………………….. 
 
7- Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde zevk alarak yaptığınız faaliyetler 
nelerdir? (3 tercihinizi önem sırasına göre belirtiniz) 
 a-Ateş yakıp, ızgara yapmak, 
            b-Yüzmek ve güneşlenmek, 
            c-Manzara seyretmek, dinlenmek, 
            d-Ormanda yürümek, 
 e-Açık havada spor yapmak, 
 f-Arkadaşlar ile oturup sohbet etmek, 

g-Başka Belirtiniz)………………………………………………………  
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Ek 9 (devam) 
 
8-Saha içerisindeki tesislerin (wc, bulaşık yıkama yeri, çeşme, otopark, çocuk 
oyun grubu, duşlar, kır gazinosu-büfenin) sayısı ve kullanışlılıkları hakkında 
ne düşünüyorsunuz?  

a-Yeterli sayıda ve kullanışlı   Evet   Hayır       
 b-Sayısal olarak yeterli değil   Evet   Hayır       
 c-Konumları açısından kullanışlı değil Evet   Hayır       
 d-wc,bulaşık yıkama yeri ve çocuk 
  oyun grubunun kapasiteleri yeterli değil     Evet   Hayır       

e- wc,bulaşık yıkama yeri ve çocuk oyun  
    grubu yapısal olarak kullanışlı değil        Evet   Hayır       
 

9-Piknik masalarının sayısı ve kullanışlılıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
 a-Yeterli sayıda ve kullanışlı   Evet   Hayır 
 b-Sayısal olarak yeterli değil    Evet   Hayır    
 c–Konumları kullanışlı değil               Evet   Hayır  
    
10 – Saha içerisinde kap - kaçak ve diğer malzemelerinizin temizliğini nerede 
yapıyorsunuz? 
 a-Tek kullanımlık bardak tabak kullanıyorum 
 b-Toplayıp hepsini evde yıkıyorum  

c-Bulaşık yıkama yerinde yıkıyorum      
 d-Çeşmede yıkıyorum 
 e-Piknik ünitesinin yakınında yıkıyorum  
 
11- Yaz aylarında piknik alanı daha iyi nasıl düzenlenebilir? 
 a-Günübirlikçilere ayrı bir alan gösterilebilir 
 b-Wc’ler daha sık temizlenebilir 
 c-Daha sık çöp bidonları konulabilir                                                                         
 d-Tüm saha daha sık temizlenebilir  
 
12-Bugün yapmış olduğunuz piknik, ulaşım dahil size kaç TL ye mal oldu? 
 Kişi Başı …………………TL.      
   
 
 II. BÖLÜM 
13-Medeni Durumunuz :  Evli   Bekar   
  
 
14-Evli iseniz, çocuklarınızın sayısı : ……………………………………….. 
  
 
15-Çocuklarınızın yaşları : 
 a-1-5 yaş arası   b-6-10 yaş arası 
 c-11-15 yaş arası  d-16-20 yaş arası    
 e-21 yaş ve üzeri 
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Ek 9 (devam) 
 
16-Mesleğiniz : 
 a-Serbest meslek erbabı  b-Özel sektör çalışanı 
 c-Kamu görevlisi   d-Öğrenci    
 e-Emekli                          f- Ev hanımı 
 
17-Eğitim Durumunuz: 
 a-İlkokul ve dengi  b-Ortaokul – lise ve dengi           
 c-Yüksekokul   d-Diğer  
 
18-Yaşınız : 
 a-15 – 20 yaş arası  b-20 – 25 yaş arası 
 c-25 – 30 yaş arası  d-30 – 40 yaş arası             
 e-40 – 50 yaş arası  f-50 yaş ve üzeri 
 
19-Aylık Geliriniz : 
 a - Asgari ücret ve civarı  b - 500 - 1 000 TL arası 
 c - 1 001 - 2 000 TL arası  d - 2 001 TL üzeri            
 
20-İkamet ettiğiniz İl ve ilçe : 
 İL :……………………………..       İLÇE : ………………………     
 
 
III. BÖLÜM             
             Anketçi tarafından doldurulacak 
 
21-Cinsiyet   Bay   Bayan                            
 
22-Piknik Ünitesinin yanında ateş yakılıp yakılmadığı? 
 Yakılmış   Yakılmamış                 
 
23-Piknik ünitesinin çevresinin temizliği 
 Temiz   Kirli   Çok kirli               
 
24-Deneğin ankete istekle katılıp katılmadığı? 
a-İstekle katıldı  b-Fazla istekli değildi  c-İsteksizdi         
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Ek 10 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri 
Kampçı Anket Formu Örneği 

 
 

                   Tarih :  
I. BÖLÜM 
1-Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerine ilk kez mi geliyorsunuz? 
      Evet     Hayır     
2-Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerindeki kampta ortalama ne kadar süre 
kalıyorsunuz? 
 a-Bir – kaç gün  b-Bir hafta                
 c-Bir ay    d-Bir aydan fazla 
3- Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde kamp yapmak için en fazla hangi 
ayları tercih ediyorsunuz? 
 a-Mayıs             b-Haziran      c-Temmuz        
 d-Ağustos  e-Eylül    f-Ekim 
 
4-Çadırlı kamp yapmak için neden burayı tercih ettiniz? (3 tercihinizi önem 
sırasına göre belirtiniz) 
 a-Denizinin temiz olması ve bitişiğinde halk plajını bulunması, 
 b-Orman içinde sakin ortamda dinlenmek,  
 c-Konaklama ücretlerinin bütçemize uygun olması,    
 d-Ulaşım imkanları 
 e-Çocuklar için güvenli, açık alan oyun ve eğlence olanakları, 
 f- Alışveriş olanakları, 
 g-Başka (Belirtiniz)…………………………………………................... 
 
5-Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinde bulunduğunuz sürede zevk alarak 
yaptığınız faaliyetler nelerdir? (3 tercihinizi önem sırasına göre belirtiniz) 
 a-Yüzmek, güneşlenmek, 
 b-Manzara seyretmek, dinlenmek, 
 c-Açık havada yapılan spor faaliyetlerine katılmak, 
 d-Orman içinde yürüyüş yapmak,      
 e-Kamp sakinleri ile oturup sohbet etmek, 
 f-Kamp alanı yakınındaki eğlence merkezlerine gitmek, 
 g-Başka (Belirtiniz)…………………………………………………....... 
 
6-Saha içerisindeki tesislerin (wc, bulaşık-çamaşır yıkama yeri, çeşme, 
otopark, çocuk oyun grubu, duşlar, spor alanları, kır gazinosu-büfenin) 
sayısı ve kullanışlılıkları hakkında ne düşünüyorsunuz?  
 a-Yeterli sayıda ve kullanışlı        Evet   Hayır     
 b-Sayısal olarak yeterli değil        Evet   Hayır    
 c-Konumları açısından kullanışlı değil   Evet   Hayır    
 d-wc, bulaşık-çamaşır yıkama yeri,  
              otopark ve çocuk oyun grubunun  
              kapasiteleri yeterli değil              Evet   Hayır
 e- wc, bulaşık-çamaşır yıkama yeri  

    ve çocuk oyun grubu yapısal olarak  
     kullanışlı değil                                    Evet              Hayır      
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Ek 10 (devam) 
 

7-Kamp sahasının düzenlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 
 a-Çadır üniteleri arasındaki mesafe yeterli            Evet  Hayır    

b-Sahanın zemini çadır üniteleri için uygun ve  
çocuklar için güvenli              Evet  Hayır    
c-Çadırlı kamp alanında faydalanılan elektrik,  
su vs. donanımlar yeterli             Evet  Hayır    

 
8- Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri hakkındaki düşünceleriniz 
 a-Güvenlik yeterli                 Evet Hayır     
 b-Saha temiz                  Evet Hayır     

c-Tesisler temiz                 Evet Hayır     
 d-Alt yapı tesisleri (Aydınlatma,su,anayollar,vs.)yeterli  Evet Hayır     
 e-Saha içindeki yönlendirme levhaları uygun ve yeterli      Evet Hayır 
 f-Yürüyüş patikaları yeterli ve kullanışlı    Evet Hayır 
 g-Seyir terasları uygun konumlanmış ve yeterli   Evet Hayır 
 h-Saha içerisindeki sağlık hizmeti yeterli    Evet Hayır 
 ı-Sivrisinek ve haşere mücadelesi yeterli    Evet Hayır  

 
9-Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yerinin aynı zamanda piknikçilere de 
hizmet veriyor olması hakkında ne düşünüyorsunuz? 
 a-Hafta sonları, masalar yetersiz kalıyor       Evet Hayır              
 b-Hafta sonları, wc, çeşmeler ve bulaşık yıkama     

 yeri yetersiz kalıyor      Evet Hayır            
c-Hafta sonları, çok kalabalık ve gürültü oluyor Evet Hayır       

  
10-Yapmış olduğunuz kamp, tüm giderler dahil size kaç TL ye mal oldu ? 
 1 Günlük/ kişi ……………………….TL.     
   
II. BÖLÜM 
11-Medeni Durumunuz :  Evli   Bekar   
  
12-Evli iseniz, çocuklarınızın sayısı : ……………………………………….. 
  
13-Çocuklarınızın yaşları: 
 a-1-5 yaş arası   b-6-10 yaş arası 
 c-11-15 yaş arası  d-16-20 yaş arası              
 e-21 yaş ve üzeri 
 
14-Mesleğiniz: 
 a-Serbest meslek erbabı  b-Özel sektör çalışanı 
 c-Kamu görevlisi   d-Öğrenci    
 e-Emekli    f-Ev hanımı 
 
15-Eğitim Durumunuz: 
 a-İlkokul ve dengi  b-Ortaokul – lise ve dengi 
 c-Yüksekokul   d-Diğer     
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16-Yaşınız: 
 a-15 – 20 yaş arası  b-20 – 25 yaş arası 
 c-25 – 30 yaş arası  d-30 – 40 yaş arası    
 e-40 – 50 yaş arası  f-50 yaş ve üzeri 
 
17-Aylık Geliriniz: 
 a - Asgari ücret ve civarı  b - 500 - 1 000 TL arası  
 c - 1 001 – 2 000 TL arası  d - 2 001 TL üzeri 
 
18-İkamet ettiğiniz İl ve ilçe : 
 İL :………………………          İLÇE : …………………………                   
 
 
 
 
III. BÖLÜM             
             Anketçi tarafından doldurulacak 
 
19-Cinsiyet   Bay   Bayan                                           
 
20-Kamp Ünitesinin yakınında bulaşık, çamaşır yıkanıp, yıkanmadığı 
  Yıkanmış   Yıkanmamış          
 
21-Kamp ünitesinin çevresinin temizliği 
 Temiz   Kirli   Çok kirli        
 
22-Deneğin ankete istekle katılıp, katılmadığı?                                                      
a-İstekle katıldı  b-Fazla istekli değildi  c-İsteksizdi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ek-11 Özdere (Kesre) İmar Planı 
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Ek 12 İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarıı Koruma Kurulu’nun 
06.04.1995 Tarih ve 5776 Sayılı Kararı 
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Ek 12 (devam) 
 

 
 



Ek-13 Gümüldür Özdere Yöresi Jeoloji Haritası



Ek-14 Gümüldür Özdere Bölgesi Jeoloji Haritası 



Ek-15 Veri Tabanı
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Ek 16 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri Piknikçi Anketi Ki Kare Analizleri 
 

Faktörler Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi (sd) Anlam Düzeyi 

Soru1-Soru13 0.82 1 0.37 
Soru1-Soru14 9.04 4 0.06 
Soru1-Soru15 34.10 28 0.20 
Soru1-Soru16 2.89 4 0.58 
Soru1-Soru17 2.77 3 0.43 
Soru1-Soru18 12.24 4 0.02* 
Soru1-Soru19 5.96 3 0.11 
Soru1-Soru20il 9.05 1 0.003** 
Soru1-Soru20ilçe 15.81 10 0.11 
Soru1-Soru21 0.89 1 0.35 
Soru1-Soru22 0.98 1 0.32 
Soru1-Soru23 0.50 1 0.48 
Soru1-Soru24 0.00 1 1.0 
Soru2-Soru13 7.33 3 0.06 
Soru2-Soru14 4.13 9 0.90 
Soru2-Soru15 54.64 78 0.98 
Soru2-Soru16 26.40 12 0.009** 
Soru2-Soru17 8.14 9 0.52 
Soru2-Soru18 18.56 12 0.10 
Soru2-Soru19 13.70 6 0.03* 
Soru2-Soru20il 1.09 3 0.78 
Soru2-Soru20ilçe 17.42 27 0.92 
Soru3-Soru13 0.11 1 0.74 
Soru3-Soru14 3.07 3 0.38 
Soru3-Soru15 10.18 26 0.99 
Soru3-Soru16 3.04 4 0.55 
Soru3-Soru17 0.94 3 0.82 
Soru3-Soru18 9.40 5 0.05* 
Soru3-Soru19 1.85 2 0.40 
Soru3-Soru20il 5.10 1 0.02* 
Soru3-Soru20ilçe 11.17 9 0.26 
Soru4-Soru13 10.25 2 0.01** 
Soru4-Soru14 8.09 8 0.43 
Soru4-Soru15 37.86 56 0.97 
Soru4-Soru16 14.41 8 0.07 
Soru4-Soru17 10.72 6 0.10 
Soru4-Soru18 7.15 8 0.52 
Soru4-Soru19 1.82 6 0.94 
Soru4-Soru20il 1.71 2 0.43 
Soru4-Soru20ilçe 14.51 20 0.80 
Soru5-Soru13 4.70 2 0.10 
Soru5-Soru14 5.25 8 0.73 
Soru5-Soru15 86.13 56 0.01** 
Soru5-Soru16 9.49 8 0.30 
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Ek 16 (devam) 

Faktörler Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi (sd) Anlam Düzeyi 

Soru5-Soru17 10.51 6 0.11 
Soru5-Soru18 11.97 8 0.15 
Soru5-Soru19 13.15 6 0.04* 
Soru5-Soru20il 1.10 2 0.58 
Soru5-Soru20ilçe 14.44 20 0.81 
Soru6-Soru13 18.69 38 1.0 
Soru6-Soru14 90.68 148 1.0 
Soru6-Soru15 1011.24 1036 0.70 
Soru6-Soru16 127.65 152 0.93 
Soru6-Soru17 125.95 114 0.21 
Soru6-Soru18 157.22 152 0.37 
Soru6-Soru19 108.46 114 0.63 
Soru6-Soru20il 26.59 38 0.92 
Soru6-Soru20ilçe 289.28 380 1.0 
Soru7-Soru13 80.49 35 0.0** 
Soru7-Soru14 71.03 128 1.0 
Soru7-Soru15 713.53 896 1.0 
Soru7-Soru16 141.13 140 0.46 
Soru7-Soru17 94.03 105 0.77 
Soru7-Soru18 153.05 140 0.21 
Soru7-Soru19 154.05 105 0.001** 
Soru7-Soru20il 22.90 35 0.94 
Soru7-Soru20ilçe 318.84 350 0.88 
Soru8a-Soru13 0.55 1 0.46 
Soru8a-Soru14 8.44 4 0.08 
Soru8a-Soru15 27.70 28 0.48 
Soru8a-Soru16 1.49 4 0.83 
Soru8a-Soru17 2.04 3 0.56 
Soru8a-Soru18 1.53 4 0.82 
Soru8a-Soru19 1.72 3 0.63 
Soru8a-Soru20il 0.40 1 0.53 
Soru8a-Soru20ilçe 8.21 10 0.61 
Soru8c-Soru13 1.41 1 0.24 
Soru8c-Soru14 8.76 4 0.07 
Soru8c-Soru15 35.41 28 0.16 
Soru8c-Soru16 3.49 4 0.48 
Soru8c-Soru17 3.42 3 0.33 
Soru8c-Soru18 1.75 4 0.78 
Soru8c-Soru19 0.09 3 1.0 
Soru8c-Soru20il 0.04 1 0.85 
Soru8c-Soru20ilçe 7.20 10 0.71 
Soru8d-Soru13 0.17 1 0.68 
Soru8d-Soru14 8.05 4 0.09 
Soru8d-Soru15 30.73 28 0.33 
Soru8d-Soru16 4.02 4 0.40 
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Ek 16 (devam) 

Faktörler Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi (sd) Anlam Düzeyi 

Soru8d-Soru17 1.88 3 0.60 
Soru8d-Soru18 4.69 4 0.32 
Soru8d-Soru19 3.37 3 0.34 
Soru8d-Soru20il 0.72 1 0.40 
Soru8d-Soru20ilçe 11.37 10 0.33 
Soru8e-Soru13 0.26 1 0.61 
Soru8e-Soru14 0.58 4 0.97 
Soru8e-Soru15 31.79 28 0.28 
Soru8e-Soru16 0.47 4 0.98 
Soru8e-Soru17 0.77 3 0.86 
Soru8e-Soru18 3.81 4 0.43 
Soru8e-Soru19 3.81 3 0.28 
Soru8e-Soru20il 0.07 1 0.80 
Soru8e-Soru20ilçe 3.33 10 0.97 
Soru9a-Soru13 0.26 1 0.61 
Soru9a-Soru14 4.42 4 0.35 
Soru9a-Soru15 29.09 28 0.41 
Soru9a-Soru16 0.82 4 0.94 
Soru9a-Soru17 1.80 3 0.62 
Soru9a-Soru18 2.52 4 0.64 
Soru9a-Soru19 1.11 3 0.78 
Soru9a-Soru20il 3.31 1 0.07 
Soru9a-Soru20ilçe 13.11 10 0.22 
Soru9b-Soru13 0.29 1 0.59 
Soru9b-Soru14 5.66 4 0.23 
Soru9b-Soru15 26.20 28 0.56 
Soru9b-Soru16 1.27 4 0.87 
Soru9b-Soru17 3.06 3 0.38 
Soru9b-Soru18 1.33 4 0.86 
Soru9b-Soru19 0.54 3 0.91 
Soru9b-Soru20il 1.22 1 0.27 
Soru9b-Soru20ilçe 13.87 10 0.18 
Soru9c-Soru13 0.91 1 0.34 
Soru9c-Soru14 4.66 4 0.32 
Soru9c-Soru15 34.0 28 0.2 
Soru9c-Soru16 1.10 4 0.90 
Soru9c-Soru17 1.12 3 0.77 
Soru9c-Soru18 1.06 4 0.90 
Soru9c-Soru19 0.63 3 0.89 
Soru9c-Soru20il 2.47 1 0.12 
Soru9c-Soru20ilçe 13.45 10 0.2 
Soru10-Soru13 3.51 4 0.48 
Soru10-Soru14 17.61 16 0.35 
Soru10-Soru15 101.24 112 0.76 
Soru10-Soru16 17.85 16 0.33 
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Ek 16 (devam) 

Faktörler Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi (sd) Anlam Düzeyi 

Soru10-Soru17 24.42 12 0.02* 
Soru10-Soru18 16.07 16 0.45 
Soru10-Soru19 5.14 12 0.95 
Soru10-Soru20il 0.99 1 0.91 
Soru10-Soru20ilçe 21.41 40 0.99 
Soru11-Soru13 0.57 3 0.90 
Soru11-Soru14 14.49 12 0.27 
Soru11-Soru15 78.36 84 0.65 
Soru11-Soru16 9.72 12 0.64 
Soru11-Soru17 14.55 9 0.10 
Soru11-Soru18 7.33 12 0.84 
Soru11-Soru19 9.83 9 0.36 
Soru11-Soru20il 2.41 3 0.49 
Soru11-Soru20ilçe 23.27 30 0.80 
Soru12-Soru13 36.48 20 0.01** 
Soru12-Soru14 58.64 80 0.97 
Soru12-Soru15 534.23 560 0.78 
Soru12-Soru16 83.50 80 0.37 
Soru12-Soru17 47.17 60 0.89 
Soru12-Soru18 77.44 80 0.56 
Soru12-Soru19 73.66 60 0.11 
Soru12-Soru20il 14.01 20 0.83 
Soru12-Soru20ilçe 156.38 200 0.99 
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Ek 17 Kalemlik Orman İçi Dinlenme Yeri Kampçı Anketi Ki Kare Analizleri 
 

Faktörler Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi (sd) Anlam Düzeyi 

Soru1-Soru11 15.28 1 0.00** 
Soru1-Soru12 4.13 4 0.39 
Soru1-Soru13 37.65 30 0.16 
Soru1-Soru14 24.68 5 0.00** 
Soru1-Soru15 9.74 3 0.02* 
Soru1-Soru16 24.57 4 0.00** 
Soru1-Soru17 3.21 3 0.36 
Soru1-Soru18il 25.50 7 0.001** 
Soru1-Soru18ilçe 37.93 22 0.02* 
Soru1-Soru19 0.90 1 0.34 
Soru1-Soru20 14.68 1 0.00** 
Soru1-Soru21 10.64 1 0.001** 
Soru1-Soru22 8.42 1 0.004** 
Soru2-Soru11 10.35 3 0.02* 
Soru2-Soru12 6.66 12 0.88 
Soru2-Soru13 110.61 90 0.07 
Soru2-Soru14 36.72 15 0.001** 
Soru2-Soru15 10.88 9 0.28 
Soru2-Soru16 36.13 12 0.00** 
Soru2-Soru17 8.25 9 0.51 
Soru2-Soru18il 25.86 21 0.21 
Soru2-Soru18ilçe 95.03 66 0.01** 
Soru2-Soru19 0.56 3 0.91 
Soru2-Soru20 22.13 3 0.00** 
Soru2-Soru21 16.91 3 0.001** 
Soru2-Soru22 5.92 3 0.12 
Soru3-Soru11 18.60 8 0.02* 
Soru3-Soru12 28.32 32 0.65 
Soru3-Soru13 202.31 240 0.96 
Soru3-Soru14 67.21 40 0.01** 
Soru3-Soru15 23.45 24 0.49 
Soru3-Soru16 33.48 32 0.40 
Soru3-Soru17 31.31 24 0.15 
Soru3-Soru18il 37.19 56 0.98 
Soru3-Soru18ilçe 181.25 176 0.38 
Soru3-Soru19 7.83 8 0.45 
Soru3-Soru20 11.08 8 0.20 
Soru3-Soru21 13.77 8 0.09 
Soru3-Soru22 4.88 8 0.77 
Soru6a-Soru11 7.81 1 0.01** 
Soru6a -Soru12 3.47 4 0.48 
Soru6a -Soru13 22.30 30 0.84 
Soru6a -Soru14 7.42 5 0.19 
Soru6a -Soru15 2.94 3 0.40 
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Ek 17 (devam) 
 

Faktörler Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi (sd) Anlam Düzeyi 

Soru6a -Soru16 7.82 4 0.10 
Soru6a -Soru17 1.54 3 0.67 
Soru6a -Soru18il 4.24 7 0.75 
Soru6a -Soru18ilçe 29.15 22 0.14 
Soru6a -Soru19 2.14 1 0.14 
Soru6a -Soru20 4.92 1 0.03 
Soru6a -Soru21 6.39 1 0.01** 
Soru6a -Soru22 5.41 1 0.02* 
Soru6b-Soru11 7.80 1 0.01** 
Soru6b -Soru12 3.47 4 0.48 
Soru6b -Soru13 22.30 30 0.84 
Soru6b -Soru14 7.42 5 0.19 
Soru6b -Soru15 2.94 3 0.40 
Soru6b -Soru16 7.81 4 0.10 
Soru6b -Soru17 1.54 3 0.67 
Soru6b -Soru18il 4.24 7 0.75 
Soru6b -Soru18ilçe 29.15 22 0.14 
Soru6b -Soru19 2.14 1 0.14 
Soru6b -Soru20 4.92 1 0.03* 
Soru6b -Soru21 6.39 1 0.01** 
Soru6b -Soru22 5.41 1 0.02* 
Soru6c-Soru11 7.18 1 0.01** 
Soru6c -Soru12 2.73 4 0.60 
Soru6c -Soru13 27.36 30 0.60 
Soru6c -Soru14 10.85 5 0.10 
Soru6c -Soru15 8.93 3 0.03* 
Soru6c -Soru16 15.64 4 0.004** 
Soru6c -Soru17 1.24 3 0.74 
Soru6c -Soru18il 5.28 7 0.63 
Soru6c -Soru18ilçe 20.14 22 0.57 
Soru6c -Soru19 3.72 1 0.05* 
Soru6c -Soru20 10.01 1 0.002** 
Soru6c -Soru21 6.11 1 0.01** 
Soru6c -Soru22 0.10 1 0.75 
Soru6d-Soru11 2.72 1 0.10 
Soru6d -Soru12 3.49 4 0.48 
Soru6d -Soru13 32.02 30 0.38 
Soru6d -Soru14 7.26 5 0.20 
Soru6d -Soru15 4.62 3 0.20 
Soru6d -Soru16 6.56 4 0.16 
Soru6d -Soru17 5.28 3 0.15 
Soru6d -Soru18il 6.43 7 0.49 
Soru6d -Soru18ilçe 24.99 22 0.30 
Soru6d -Soru19 2.28 1 0.13 
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Ek 17 (devam) 
 

Faktörler Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi (sd) Anlam Düzeyi 

Soru6d -Soru20 2.37 1 0.12 
Soru6d -Soru21 0.62 1 0.43 
Soru6d -Soru22 2.97 1 0.09 
Soru6e-Soru11 1.45 1 0.23 
Soru6e -Soru12 9.59 4 0.05* 
Soru6e -Soru13 32.08 30 0.36 
Soru6e -Soru14 1.92 5 0.86 
Soru6e -Soru15 2.44 3 0.48 
Soru6e -Soru16 5.53 4 0.24 
Soru6e -Soru17 4.26 3 0.24 
Soru6e -Soru18il 9.17 7 0.24 
Soru6e -Soru18ilçe 25.88 22 0.26 
Soru6e -Soru19 0.92 1 0.34 
Soru6e -Soru20 0.01 1 0.94 
Soru6e -Soru21 0.45 1 0.50 
Soru6e -Soru22 1.04 1 0.31 
Soru7a-Soru11 0.00 1 1.0 
Soru7a -Soru12 2.47 4 0.65 
Soru7a -Soru13 31.14 30 0.41 
Soru7a -Soru14 7.39 5 0.19 
Soru7a -Soru15 1.23 3 0.75 
Soru7a -Soru16 2.69 4 0.61 
Soru7a -Soru17 1.09 3 0.78 
Soru7a -Soru18il 8.12 7 0.32 
Soru7a -Soru18ilçe 19.09 22 0.64 
Soru7a -Soru19 0.55 1 0.46 
Soru7a -Soru20 0.75 1 0.39 
Soru7a -Soru21 0.78 1 0.38 
Soru7a -Soru22 0.05 1 0.82 
Soru7b-Soru11 2.79 1 0.10 
Soru7b -Soru12 8.27 4 0.08 
Soru7b -Soru13 40.16 30 0.10 
Soru7b -Soru14 12.40 5 0.03* 
Soru7b -Soru15 2.44 3 0.49 
Soru7b -Soru16 1.91 4 0.75 
Soru7b -Soru17 8.00 3 0.05* 
Soru7b -Soru18il 10.54 7 0.16 
Soru7b -Soru18ilçe 26.71 22 0.22 
Soru7b -Soru19 5.81 1 0.02* 
Soru7b -Soru20 2.87 1 0.10 
Soru7b -Soru21 0.26 1 0.61 
Soru7b -Soru22 0.12 1 0.73 
Soru7c-Soru11 0.02 1 0.89 
Soru7c -Soru12 0.76 4 0.94 
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Ek 17 (devam) 
 

Faktörler Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi (sd) Anlam Düzeyi 

Soru7c -Soru13 40.40 30 0.10 
Soru7c -Soru14 6.59 5 0.25 
Soru7c -Soru15 8.39 3 0.04* 
Soru7c -Soru16 6.04 4 0.20 
Soru7c -Soru17 0.65 3 0.88 
Soru7c -Soru18il 3.06 7 0.88 
Soru7c -Soru18ilçe 13.80 22 0.91 
Soru7c -Soru19 0.09 1 0.77 
Soru7c -Soru20 2.13 1 0.15 
Soru7c -Soru21 2.09 1 0.15 
Soru7c -Soru22 0.55 1 0.46 
Soru8a -Soru11 7.81 1 0.01** 
Soru8a -Soru12 3.47 4 0.48 
Soru8a -Soru13 22.30 30 0.84 
Soru8a -Soru14 7.42 5 0.19 
Soru8a -Soru15 2.94 3 0.40 
Soru8a -Soru16 7.82 4 0.10 
Soru8a -Soru17 1.54 3 0.67 
Soru8a -Soru18il 4.24 7 0.75 
Soru8a -Soru18ilçe 29.14 22 0.14 
Soru8a -Soru19 2.14 1 0.14 
Soru8a -Soru20 4.92 1 0.03* 
Soru8a -Soru21 6.39 1 0.01** 
Soru8a -Soru22 5.41 1 0.02* 
Soru8b -Soru11 2.09 1 0.15 
Soru8b -Soru12 6.50 4 0.17 
Soru8b -Soru13 39.68 30 0.11 
Soru8b -Soru14 3.90 5 0.56 
Soru8b -Soru15 1.89 3 0.60 
Soru8b -Soru16 3.25 4 0.52 
Soru8b -Soru17 2.03 3 0.57 
Soru8b -Soru18il 11.15 7 0.13 
Soru8b -Soru18ilçe 23.51 22 0.37 
Soru8b -Soru19 0.21 1 0.65 
Soru8b -Soru20 1.73 1 0.19 
Soru8b -Soru21 1.50 1 0.22 
Soru8b -Soru22 0.01 1 0.94 
Soru8c -Soru11 2.65 1 0.10 
Soru8c -Soru12 2.19 4 0.70 
Soru8c -Soru13 36.36 30 0.20 
Soru8c -Soru14 9.43 5 0.09 
Soru8c -Soru15 3.29 3 0.35 
Soru8c -Soru16 3.78 4 0.44 
Soru8c -Soru17 1.43 3 0.70 
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Ek 17 (devam) 
 

Faktörler Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi (sd) Anlam Düzeyi 

Soru8c -Soru18il 5.26 7 0.63 
Soru8c -Soru18ilçe 14.24 22 0.89 
Soru8c -Soru19 1.94 1 0.16 
Soru8c -Soru20 0.87 1 0.17 
Soru8c -Soru21 0.14 1 0.71 
Soru8c -Soru22 0.01 1 0.94 
Soru8d -Soru11 0.03 1 0.86 
Soru8d -Soru12 3.46 4 0.48 
Soru8d -Soru13 33.09 30 0.32 
Soru8d -Soru14 5.68 5 0.34 
Soru8d -Soru15 6.04 3 0.11 
Soru8d -Soru16 0.75 4 0.94 
Soru8d -Soru17 7.07 3 0.07 
Soru8d -Soru18il 6.63 7 0.47 
Soru8d -Soru18ilçe 22.67 22 0.42 
Soru8d -Soru19 0.03 1 0.87 
Soru8d -Soru20 4.36 1 0.04* 
Soru8d -Soru21 1.33 1 0.25 
Soru8d -Soru22 0.13 1 0.72 
Soru8e -Soru11 0.54 1 0.46 
Soru8e -Soru12 2.03 4 0.73 
Soru8e -Soru13 36.47 30 0.19 
Soru8e -Soru14 1.82 5 0.87 
Soru8e -Soru15 2.49 3 0.48 
Soru8e -Soru16 4.57 4 0.33 
Soru8e -Soru17 2.67 3 0.45 
Soru8e -Soru18il 5.25 7 0.63 
Soru8e -Soru18ilçe 27.97 22 0.18 
Soru8e -Soru19 1.05 1 0.31 
Soru8e -Soru20 1.68 1 0.20 
Soru8e -Soru21 2.96 1 0.09 
Soru8e -Soru22 1.17 1 0.28 
Soru8f -Soru11 1.61 1 0.20 
Soru8f -Soru12 2.80 4 0.59 
Soru8f -Soru13 42.24 30 0.07 
Soru8f -Soru14 2.55 5 0.77 
Soru8f -Soru15 1.50 3 0.68 
Soru8f -Soru16 7.83 4 0.10 
Soru8f -Soru17 2.13 3 0.55 
Soru8f -Soru18il 8.51 7 0.29 
Soru8f -Soru18ilçe 29.68 22 0.13 
Soru8f -Soru19 0.60 1 0.44 
Soru8f -Soru20 0.75 1 0.39 
Soru8f -Soru21 0.78 1 0.38 
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Ek 17 (devam) 
 

Faktörler Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi (sd) Anlam Düzeyi 

Soru8f -Soru22 1.14 1 0.29 
Soru8g -Soru11 1.08 1 0.30 
Soru8g -Soru12 4.26 4 0.37 
Soru8g -Soru13 12.75 30 0.10 
Soru8g -Soru14 2.79 5 0.73 
Soru8g -Soru15 0.98 3 0.81 
Soru8g -Soru16 5.39 4 0.25 
Soru8g -Soru17 0.98 3 0.81 
Soru8g -Soru18il 2.97 7 0.89 
Soru8g -Soru18ilçe 10.24 22 0.98 
Soru8g -Soru19 0.97 1 0.33 
Soru8g -Soru20 0.54 1 0.46 
Soru8g -Soru21 0.07 1 0.80 
Soru8g -Soru22 3.16 1 0.08 
Soru8h -Soru11 0.11 1 0.74 
Soru8h -Soru12 0.99 4 0.91 
Soru8h -Soru13 5.52 30 1 
Soru8h -Soru14 7.68 5 0.18 
Soru8h -Soru15 2.13 3 0.55 
Soru8h -Soru16 1.50 4 0.83 
Soru8h -Soru17 1.40 3 0.71 
Soru8h -Soru18il 0.28 7 1.0 
Soru8h -Soru18ilçe 5.27 22 1.0 
Soru8h -Soru19 0.97 1 0.32 
Soru8h -Soru20 0.50 1 0.48 
Soru8h -Soru21 1.30 1 0.26 
Soru8h -Soru22 0.06 1 0.81 
Soru8ı -Soru11 1.16 1 0.28 
Soru8ı -Soru12 5.79 4 0.22 
Soru8ı -Soru13 40.62 30 0.09 
Soru8ı -Soru14 4.99 5 0.42 
Soru8ı -Soru15 4.86 3 0.18 
Soru8ı -Soru16 7.0 4 0.14 
Soru8ı -Soru17 5.59 3 0.13 
Soru8ı -Soru18il 7.29 7 0.40 
Soru8ı -Soru18ilçe 20.74 22 0.54 
Soru8ı -Soru19 0.31 1 0.58 
Soru8ı -Soru20 0.004 1 0.95 
Soru8ı -Soru21 0.82 1 0.37 
Soru8ı -Soru22 0.08 1 0.93 
Soru9a -Soru11 6.14 1 0.01** 
Soru9a -Soru12 6.67 4 0.16 
Soru9a -Soru13 31.40 30 0.40 
Soru9a -Soru14 17.57 5 0.04 
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Ek 17 (devam) 
 

Faktörler Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi (sd) Anlam Düzeyi 

Soru9a -Soru15 15.81 3 0.001** 
Soru9a -Soru16 13.25 4 0.01** 
Soru9a -Soru17 1.56 3 0.67 
Soru9a -Soru18il 12.53 7 0.08 
Soru9a -Soru18ilçe 23.19 22 0.39 
Soru9a -Soru19 10.29 1 0.001** 
Soru9a -Soru20 12.63 1 0.000** 
Soru9a -Soru21 6.45 1 0.01** 
Soru9a -Soru22 3.47 1 0.62 
Soru9b -Soru11 3.08 1 0.08 
Soru9b -Soru12 3.59 4 0.46 
Soru9b -Soru13 32.50 30 0.34 
Soru9b -Soru14 5.50 5 0.36 
Soru9b -Soru15 5.59 3 0.13 
Soru9b -Soru16 10.29 4 0.04* 
Soru9b -Soru17 0.64 3 0.89 
Soru9b -Soru18il 3.11 7 0.88 
Soru9b -Soru18ilçe 27.87 22 0.18 
Soru9b -Soru19 3.85 1 0.05* 
Soru9b -Soru20 10.39 1 0.001** 
Soru9c -Soru11 6.08 1 0.01** 
Soru9c -Soru12 10.63 4 0.03* 
Soru9c -Soru13 30.82 30 0.42 
Soru9c -Soru14 16.34 5 0.006** 
Soru9c -Soru15 10.63 3 0.01** 
Soru9c -Soru16 11.74 4 0.02* 
Soru9c -Soru17 2.19 3 0.54 
Soru9c -Soru18il 14.63 7 0.04* 
Soru9c -Soru18ilçe 28.73 22 0.15 
Soru9c -Soru19 5.23 1 0.02* 
Soru9c -Soru20 13.20 1 0.000** 
Soru9c -Soru21 2.23 1 0.14 
Soru9c -Soru22 5.41 1 0.02* 
Soru10 -Soru11 15.65 12 0.21 
Soru10 -Soru12 56.20 48 0.2 
Soru10 -Soru13 416.25 360 0.02* 
Soru10 -Soru14 89.16 60 0.01** 
Soru10 -Soru15 37.81 36 0.39 
Soru10 -Soru16 58.16 48 0.15 
Soru10 -Soru17 36.41 36 0.45 
Soru10 -Soru18il 88.92 84 0.34 
Soru10 -Soru18ilçe 281.30 264 0.22 
Soru10 -Soru19 24.68 12 0.02* 
Soru10 -Soru20 13.53 12 0.33 
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Ek 17 (devam) 
 

Faktörler Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi (sd) Anlam Düzeyi 

Soru10 -Soru21 15.50 12 0.22 
Soru10 -Soru22 16.27 12 0.18 

 
 
 
 
 
 




