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PREFACE 

 

The concept of "Architecture", which has a history as old as the history 

of humanity, is an important phenomenon acknowledged as a branch of 

science in academic studies. 

Today, the concept of “Architecture” and its content in the historical 

process is caused by many factors (the accumulation of knowledge in the 

field of architecture, the increase and diversification of spatial needs and 

demands according to the conditions of the day, the problems and 

inadequacies in the spatial dimension, environmental problems, climate 

change, destruction of natural systems, decrease in biodiversity. etc.) and 

evolved in the dimension of discourse and action. For this reason, the 

concept of “the Architecture” needs to be reconsidered holistically. 

The concept of "Architecture", which was previously defined by 

Vitruvius only with phrases such as "beauty, usefulness, robustness", has 

begun to be defined with multifaceted and various values (scientific, 

sustainability, ecological, participation, multidisciplinary, nature, and 

environmental awareness, public interest, aesthetics, functionality, 

economy, equality, local identity, etc.) in today. With these 

developments, the concept of “Architecture” seems to integrate and 

evolve with scientific, social, cultural, political, psychological, technical, 

technological, and artistic factors. 

In today's age of information and technology, the concept of Architecture 

has evolved into a multi-faceted and diverse branch of science and art, 

which includes many disciplines at different scales, rather than a single 

architectural (building) scale. 

The concept of Architecture should have an interdisciplinary approach 

towards solving the uncertainties and problems experienced in the 

subjects including theoretical and practical dimension, discourse and 

action dimension, scientific and artistic dimension, scale detail 

dimension, abstract and concrete dimension, and epistemological and 

ontological dimension. 

In this context, spatial planning and design disciplines (Architecture, 

Landscape Architecture, City and Regional Planning, Interior 

Architecture, Industrial Product Design, etc.) must act together under the 

umbrella of "Architectural Sciences". 

I 
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“Architectural Sciences” should be accepted as the scientific 

superstructure and common platform of many disciplines including 

spatial planning, design, restoration, conservation, and management 

In this context, “The Journal of Architectural Sciences and 

Applications (JASA)” was published in 2016, to bring together related 

disciplines under the roof of architecture, to create a common mind, to 

produce and share the information for product and technology 

development. 

With this vision of the JASA, it has been published in the Dergipark 

(https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbud) system since 2016. The journal is 

scanned in many international indexes, such as TR index, DOAJ, BASE, 

ASOS Index, Worldcat, Idealonline, I2OR, Crossref, Research, Journals 

Indexing, Scientific Indexing Services (SIS), Scilit, Turkey Tourism 

Index, CAB abstract, and others. 

At the same time, the editors of JASA have set goals such as organizing 

an international symposium, publishing books to produce and share 

knowledge, developing products and technologies, creating a common 

language and providing multifaceted added value. 

Firstly, the symposium named “1. st International Architectural Sciences 

and Applications Symposium (IArcSAS-2021)” was successfully held 

by JASA Editors on 27-29 October 2021 online in Isparta-Turkey with a 

large number of participants. 

In addition, two separate books containing original studies in the fields 

of Architecture, Planning, and Design were published by JASA Editors 

in December 2021. 

1."Architectural Sciences and Protection & Conservation & 

Preservation” (Volume-1) 

2. “Architectural Sciences and Sustainability” (Volume 2) 

As JASA editors, we are very happy to have achieved both goals. It is 

planned to continue these activities in the context of making our goals 

permanent, producing and sharing the information. 

II 
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In the first issue of the “Architectural Sciences” book, the theme of 

Conservation was processed. The book named “Architectural Sciences 

and Protection & Conservation & Preservation” consists of a total of 16 

chapters containing valuable information on the protection of nature and 

cultural heritage from different disciplines. 

We would like to thank all the authors who contributed to the Book 

Chapters and IKSAD publishing house. We would also like to thank the 

Sekizgen Academy and all the Referees for their support in the refereeing 

process of the book chapters. 

We hope that the book will be useful to all Architectural Sciences 

disciplines, researchers, and all other stakeholders. 

Yours sincerely… 

 

• “To know something is to tell it”.  Socrates… 

• “Science is knowing the truth”. M. Kemal ATATURK 

• “Science is the real guide for everything in the world, for life, for 

success”. M. Kemal ATATÜRK   
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1. GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızlı artışı ile birlikte sosyal, kültürel, ekonomik, 

sanayi, politik ve teknolojik değişimler sonucu ortaya çıkan kentleşme 

ve yapılaşma eğilimleri, doğal kaynakların sorumsuzca ve aşırı 

kullanılması, ekonomik odaklı üretim ve tüketim ilişkilerinin artışı, çevre 

kirliliği, doğal yaşam ortamlarının daraltılması, aşırı avlanma vb 

nedenler doğal kaynakların ve doğal sistemlerin tahrip edilmesine ve çok 

yönlü çevresel sorunların ve krizlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Doğa ve insan (kültür) arasındaki hassas ilişkinin bozularak, insan ve 

insan faaliyetleri odaklı düzenin hâkim olmaya başlaması, sadece doğal 

sistemlerdeki denge ve uyumun bozulması ile birlikte doğal yaşamı 

olumsuz etkilediği gibi aynı zamanda küresel ölçekte insan yaşamında da 

eşitsizlik, yoksulluk, adaletsizlik, pandemi, göç gibi sorun ve krizlere de 

sebep olmaktadır. 

Doğal sistemlerde denge, yapı ve işleyişinin bozulması ile birlikte geri 

dönüşü çok zor olabilmektedir. Bu nedenle doğal ve kültürel kaynakların 

korunması ve sürdürülebilirliği için çeşitli koruma statüleri ve yöntem 

sistemleri geliştirilmiştir. Bu çabaların en gelişmişi de uluslararası 

düzeyde kabul görmüş olan «Korunan Alan» sistemleridir (Öztürk & 

Aydoğdu, 2021). 

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’ne (IUCN= International Union for 

Conservation of Nature) göre korunan alan; “Özellikle biyolojik 

çeşitliliğin, doğal ve kültürel kaynakların korunmasına ve 

sürdürülmesine ayrılmış; yasalarla ve diğer etkili araçlarla kurulan, 

onaylanan ve yönetilen açıkça tanımlanmış arazi ve/veya deniz parçası 
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olan coğrafi yerler olarak tanımlanmaktadır (IUCN, 2008). Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne göre ekosistem 

hizmetlerinin ve kültürel değerlerin, doğa ile birlikte uzun sürede 

korunması ve devamlılığın sağlanması amacıyla mevzuatla tanımlanan 

ve yönetilen coğrafi bir alandır” (Milli Parklar, 2019). Dünya’da doğa 

koruma kavram ve uygulamaların geçmişi insanlık tarihi kadar eski 

olmasına rağmen ülkesel ölçekte korunan alan politikalarının yasal 

düzlemde başlaması ve yaygınlaşmasının 19 yy’da başladığını söylemek 

mümkündür. Özellikle 1864 yılında Kaliforniya’da Yosemite Vadisi’nin 

koruma altına alınması ve 1872 yılında yasal olarak ilan edilen 

Yellowstone Milli Parkı (ABD) modern ve resmî anlamdaki doğa koruma 

faaliyetleri olarak kabul edilmektedir (Arı, 2006; Kurdoğlu, 2007; 

Özüdoğru, 2015). Ülkemizde ise ilk olarak 1958 yılında ilan edilen 

Yozgat Çamlığı Milli Parkı’dır. 

Korunan alanların dünyada ve ülkemizde farklı isim veya statüde çok 

sayıda doğa koruma alanları ilan edilerek her geçen gün alansal ve sayısal 

miktarları artmaktadır. UNEP-WCMC ve IUCN tarafından ortaklaşa 

yönetilen, Dünyadaki Korunan Alanlar Veri tabanı 2021 Raporunda; 

Dünya karasal alanlar ve iç sularda korunan alan sayısı 248.797 adet olup 

Dünya karasal yüzölçümünün yaklaşık %15,67 sini oluşturmaktadır. 

Deniz koruma alanı ise toplam 17.861 adet olup yaklaşık %7,72 sini 

oluşturmaktadır. Ancak bu alanların %30’u amaca uygun bir şekilde 

yönetilmektedir (Protected Planet, 2021).  

Korunan alanlar, uluslararası ve ulusal ölçekte geçmişten günümüze 

kadar yaşanan bilgi ve deneyimler sonucunda doğa koruma yaklaşımı 
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olarak kabul edilmektedir. Korunan alan yaklaşımının ortaya çıkmasının 

temel nedeni korunan alanların sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin 

özelliklerinin mevcut durumu ile korunması, tehdit oluşturabilecek insan 

faaliyetlerine sınırlama getirilmesi ve arzu edilmeyen değişikliğin 

engellenmesidir.  

Korunan Alanların amacı, alandaki biyoçeşitliliğin korunması, (tür 

çeşitliliği, genetik çeşitliliği, yaşam ortamı çeşitliliği, ekolojik süreç 

çeşitliliği) başta olmak üzere, bilimsel araştırmaların yapılması, çevresel 

koşullarının iyileştirilmesi, mevcut doğal ve kültürel peyzajların olumsuz 

etkilerden korunması, turizm ve rekreasyonel amaçlara hizmet ve katkıda 

bulunması, yabanıl yaşamın olumsuz etkilere karşı koruma, birey ve 

toplumun eğitim, farkındalık ve bilinçlendirme düzeyini geliştirmek, 

doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kültürel 

değerlerin doğal çevresi ile birlikte korunması ve geliştirilmesini 

sağlamak, yörenin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak vb 

şeklinde özetlenebilir (Gül, 2005). 

Biyoçeşitliliğin ekolojik sürdürülebilirliği, insan ihtiyaç ve isteklerini 

karşılaması, yerel toplulukları desteklemesi ve gelecek için sigorta 

sağlaması nedeniyle biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik 

kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması Türkiye için hayati 

önem taşımaktadır. Biyoçeşitliliğin korunamaması, gelecekteki 

seçenekleri, esnekliği ve ekonomik fırsatları riske atmakta ve gelecek 

nesillere çok büyük maliyetlere yol açabilecektir. Biyoçeşitliliği koruma 

aslında geleceğe dönük yapılan bir yatırımdır (Gül & Özçelik, 2005).   
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Türkiye’deki hızlı nüfus artışı, plansız büyüme ve çarpık kentleşme, 

hizmet, sanayi, turizm, maden ve inşaat sektörlerindeki kontrolsüz 

büyüme ve denetimsizlik, korunan alanların varlığı açısından tehdit 

oluşturmaktadır (Gökalp Alıca, 2012). 

Korunan alanların ekosistem hizmetleri ve işlevleri ise dört başlık altında 

toplanır (WWF, 2018) (Şekil 1). 

• Destekleyici Hizmetler: Biyoçeşitliliğin korunması, toprak oluşumu, 

besin döngüsü, tohumların yayılması, yaşam döngüsü vb.  

• Tedarik Hizmetleri: Su, gıda, tıbbi ve aromatik ürünler, mantar, 

genetik kaynaklar vb.  

• Düzenleyici Hizmetler: Toprak, su ve havanın temizlenmesi, iklimin 

düzenlenmesi ve dengelenmesi, doğal afet risklerinin kontrolü, 

yerüstü ve yeraltı suyun düzenin korunması, bitkilerin tozlaşması, 

karbon depolama ve tutma vb. Örneğin küresel korunan alanlar ağının 

karasal karbonun en az %15'ini depoladığı tahmin edilmektedir 

(Dudley, Stolton, Belokurov, Krueger, Lopoukhine, MacKinnon, 

Sandwith & Sekhran, 2010). 

• Kültürel Hizmetler: Turizm ve rekreasyon, sağlık, eğitim, araştırma, 

estetik, somut ve somut olmayan değerler, sosyalleşme vb.  
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Şekil 1. Korunan Alanların Ekosistem Hizmetleri (WWF, 2018) 

Korunan alanlar, sadece yasal yolla koruma altına alınarak bazı 

kısıtlamaların getirilmesini içeren bir çaba değildir. Bu çabanın arkasında 

bütün insanlığı ilgilendiren sosyolojik, tarihi, ahlaki, estetik, ekonomik 

ve ekolojik gerekçeler bulunmaktadır. Zira, sahip olunan değerlerin 

bütünü, geçmiş ve gelecek kuşakların ortak servetidir ve tek taraflı 

tasarrufta bulunulmaması gerekmektedir (Gül, 2005). Ülkemizde 

korunan alanların mevcut hukuki ve idari boyutu kapsamında kesinlikle 

yeni bir yasal ve kurumsal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Korunan alanların 

yasal, planlama/tasarım, yönetim ve uygulama süreçlerinin bir bütünlük 

içinde ve sürdürülebilir politikalarla ele alınması ve gelecek nesillere 

aktarılması ulusal bir sorumluluk ve görev olarak kabul edilmelidir 

(Demirel, Seyhan & Gül, 2021).  

Bu çalışmada, ülkemizdeki doğal ve kültürel alanların koruma statüleri, 

kurumsal yapısı, planlama/ tasarımı ve uygulamaya yönelik ilgili mevcut 
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mevzuat incelenmiş, mevcut sorunlar irdelenerek ülkemizdeki korunan 

alanlara yönelik bütüncül öneriler getirilmiştir.  

1.1.  Tarihsel Süreçte Koruma Bilinci ve Korunan Alanlara 

Yönelik Önemli Tarihler ve Uygulamalar  

İnsanlık tarihinin her döneminde farklı amaçlar ve nedenlerle koruma 

bilinci uygulamaları görmek mümkündür. Özellikle her dönemin 

kendine özgü ekonomik, sosyal, sanatsal ve siyasal koşullarına göre 

bazen dinsel, bazen de ulusal duyguların korunması bağlamında anıtlar, 

mimari yapılar, mezarlıklar ve yerleşmelerin, genellikle koruma 

kararında ve müdahalelerde etkili olduğu görülmektedir. Örneğin 

Mezopotamya’da ve Sümerliler döneminde mevcut tapınaklar 

yenileyerek kullanmaya devam etmeleri, Mezopotamya ve Ege 

uygarlıklarında M.Ö. ilk binyıllarda Girit’teki Knossos ve Kuzey 

Ege’deki Troya gibi yerleşmelerde, her yeni kent bir öncekinin üzerine 

kurulmak suretiyle kutsal mekânların aynen korunmasıdır (ÇEKÜL, 

2010).  

Tarihsel süreçte koruma bilinci ve korunan alanlara yönelik önemli 

tarihler ve olaylar Tablo 1’de özetlenmiştir.  
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Tablo 1. Tarihsel Süreçte Doğa Koruma ve Korunan Alanlara Yönelik Önemli Tarihler 

ve Olaylar 

 
Önemli Tarihler 

(Important Dates) 

Önemli Olaylar 

(Important Events) 
MÖ 8000- MÖ 6000 

Yontma taş ve cilalı taş 

devri  

Güney Hindistan’daki Tamil Nadu Kutsal koruluklar en eski habitat koruma 

alanı olarak kabul edilmektedir (Krishna &Sankar, 1997; Wild & Mc Leod, 

2008) 

MÖ: 252 Hindistan’da hayvanların, balıkların ve ormanların korunması için İmparator 

Asoka tarafından bir ferman çıkarılmıştır (Mac Kinnon 1986). 

İ.Ö.1900'lü Sümer ve Babil hanedanlarından Lipit-Isthar tarafından çıkarılan ilk yazılı 

yasa olan “Lipit-Isthar Kanunu” içinde "eğer bir kişi başkasının bahçesindeki 

bir ağacı keserse, yarım gümüş para kadar ödeme yapar" hükmünü 

içermektedir (Bramwell (1989) kaynağından alıntı Akesen, 2006) 

1250 İngiltere'de kartal, doğan, atmaca ve balıkçıl kuşlarının korunması (Ant ve 

Stıpproweıt (1985) alıntının alındığı kaynak Yücel & Babuş, 2005). 

1343 Almanya’da (Dortmund) tarım ve otlak alanların  ağaçlandırılmasının belirli 

yasalara bağlanmıştır (Yücel & Babuş, 2005). 

15. yy  Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet döneminde Haliç’i çamurla 

doldurmaması için akarsuyun havzalarında hayvan otlatılmasını, tarım 

yapılmasını ve inşaatı yasaklamış dik yamaçlara ayrık otunun ektirerek 

toprağın sıkı bir şekilde tutulması sağlamıştır (KAD, 2007). 

1576 1576 yılında Orange Prensi ile Lahey Valisi, Lahey ormanının (Haagse Bos) 

korunması konusunda karar alınarak ve ağaç kesimini yasaklanmıştır. Hatta 

yasak halen devam etmektedir (Beket, 2018). 

18. ve 19. yy İngiltere’de, soylu üst tabakanın avcılık yapması için yaban hayvanlarının 

korunması amacıyla çok sayıda alanların koruma altına alınmıştır (Örneğin; 

Sherwood ormanı) (Beket, 2018). 

1872 ABD’nde avcılıkla geçinen Yellowstone yöre insanları tarafından bölgenin 

bitki ve hayvan varlığının korunması ve doğal güzelliğin gelecek nesillere 

bırakılması amacıyla yapılan cabalar sonucu “Yellowstone Milli Parkı” ilan 

edilmiştir (Beket, 2018). 

1889 İngiltere’de Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) kurulmuştur. 

1913 I.Uluslararası Doğa Koruma Konferansı (Bern) 

1923 II. Uluslararası Doğa Koruma Konferansı (Paris) 

1948 Uluslararası Doğa Koruma ve Doğal Hayatı Koruma Birliği (IUCN) 

İsviçre’de kurulmuştur. 

1933 Londra da düzenlenen Uluslararası Fauna ve Flora Korunması 

Konferansında; milli park, mutlak doğa koruma alanı, fauna ve flora koruma 

alanı, avcılık ve toplayıcılığa yasak alanlar şeklinde ilk olarak dört farklı 

korunan alan sınıflandırılması belirtilmiştir (Stolton, Shadie & Dudley, 

2013). 

1962 II. Dünya Korunan Alanlar Kongresi 

1972 Dünya Mirası Sözleşmesi ve UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü) 

kurulması 

1982 III. Dünya Korunan Alanlar ve Milli Parklar Kongresi (Bali) 

1992 IV. Dünya Korunan Alanlar ve Milli Parklar Kongresi (Caracas) 

1992 Rio’da yapılan BM Çevre ve Kalkınma Konferansı 

2003 V. Dünya Korunan Alanlar ve Milli Parklar Kongresi (Durban) 

2004 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı CBD 

2014 Dünya Parklar Kongresi (Sidney) 

2010 2020 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Stratejik Planı ve Aichi Hedefleri 
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Mimari yapılarda özellikle koruma çabaları 18.yy’da güçlenmiş, 

19.yy’da restorasyon çalışmaları ile hız kazanmış ve 20.yy’ın ikinci 

yarısında ise koruma bir disiplin haline gelmiştir.  

II. Dünya Savaşı sonrasında, anıtlar tarihi, insan yaratıcılığının bir ürünü 

ve belgesi olarak kabul edilmesi, insanlık tarihini anlatan, güven ve 

aidiyet duygularını pekiştirmesi, uygarlıkların sürekliliğini güvence 

altına alınması gibi yaklaşımlar koruma disiplinini ortaya çıkarmıştır.  

Genel bir yaklaşımla tekil yapılar değil, tarihi yapının çevresiyle birlikte 

yapı grupları, yerleşmeler ve bölgeler olarak ele alınması gerektiği ve 

müdahale yöntemleri ve yasal düzenlemeler de bu yaklaşımının sonucu 

olarak şekillenmiştir (ÇEKÜL, 2010). 

Dünyada geçmişteki doğa koruma yaklaşımları ve 1872 yılında 

Yellowstone ve çevresinin yasal olarak milli park olarak ayrılması ile 

başlayan doğa koruma süreci günümüzdeki doğa koruma 

uygulamalarında yasal, kurumsal ve yönetsel politikaları sistematiğinin 

geliştirilmesine imkân sunmuştur.  

1.2. Doğa ve Kültürel Değerler için Koruma Konusunda 

Uluslararası Sözleşmeler ve Örgütlenmeler  

Türkiye’nin doğa/çevre koruma ile kültürel korumaya yönelik ilişkili 

olabilecek sözleşmeler, kongreler ve protokoller Tablo 2’de verilmiştir.   
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Tablo 2. Uluslararası Doğal ve Kültürel Korumaya Yönelik Sözleşmeler, Kongreler ve Protokoller 

 
Tarih 

(Date) 

Yer  

(Place) 

Uluslararası Sözleşmeler ve Konferans Adı  

(International Conventions and Conference Name) 

Türkiye Kabul Tarihi 

(Turkey Acceptance Date) 
1931 İtalya  Carta Del Restauro (Restorasyon Tüzüğü) (ICOMOS, 1931)  

1931  Atina 1. Uluslararası Tarihsel Anıtların Korunması ile ilgili Mimarlar ve Teknisyenleri Kongresi (Atina Tüzüğü) 

(Anıtsal yapıların korunması konusunda ilk girişimlerden birisidir) 

 

1931  Balina Avcılığının Tanzimi Hakkında Mukavelename (24.9.1931) R.G. 8.11.1934, sayı 2399 

1933 Londra Uluslararası Fauna ve Flora Korunması Konferansı  

1933 Atina Uluslararası Modern Mimarlık Kongresi  

1946  UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)’nun kuruluşu  

1946 Paris UNESCO bünyesinde Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) kurulmuştur.  

1949 Roma Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma Türkiye R.G. 7.7.1967, sayı12641 

1950 Paris Kuşların Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme. R.G. 17.12.1966, sayı12480 

1951 Paris Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı Kurulması Hakkında Sözleşme 10.8.1965 

1954  Avrupa Kültür Anlaşması (19.12.1954) R.G. 17.6.1957, sayı 9635 

1954  Silahlı Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme ve Ekleri (14.4.1954) R.G. 8.11.1965, sayı 12145 

1957 Paris  Paris Kongresi   

1959   UNESCO tarafından ICCROM (International Center for the Study of the Preservation and Restoration of 

Cultural Property) kurulmuştur. 

 

1960 ve 

1964 

Türkiye Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşme29.1.1960 ve onu değiştiren 28.1.1964 tarihli ek 

Protokol 

R.G. 13.6.1967, sayı 12620 

1960 Cenevre İsçilerin İyonize Edici Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme 15.11.1969 

1963 Moskova Atmosferde, Uzayda ve Sualtında Nükleer Silah Deneylerini Yasaklayan Sözleşme R.G. 13.5.1965, sayı1997 

1964  Venedik II. Uluslararası Tarihsel Anıtların Mimarlar ve Teknisyenleri Kongresi” (Venedik Tüzüğü) (Korunacak 

değerlerin çevre boyutuna çıkmasındaki en önemli adımdır.) 

 

1965 Varşova UNESCO tarafından ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) (Uluslararası Anıtlar ve Sitler 

Konseyi) kurulmuştur. (Dünya Mirası ile ilgili yol gösterici olarak tanımlanmıştır). 

 

1967 Londra, 

Moskova, 

Washington  

Devletlerin Ay ve Öteki Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve Kullanımı Faaliyetlerini Düzenleyen İlkelere 

İlişkin Anlaşma 

R.G. 1.6.1968, sayı12913 
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1968 Paris Hayvanların Uluslararası Nakliye Sırasında Korunması Konusunda Avrupa Sözleşmesi 20.2.1971 

 Londra, 

Moskova, 

Washington  

Nükleer Silahların ve Öteki Toplu Tahrip Silahlarının Deniz Yataklarına, Okyanus Tabanı ve Bunların Altına 

Yerleştirilmesinin Yasaklanması Hakkında Antlaşma 

19.10.1972 

1971  Uçakların Gürültüsü Konusunda Uluslararası Standartlar ve Tavsiye Edilen Uygulamalar  

1971 İran Ramsar Sözleşmesi- Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 

Hakkında Sözleşme  

R.G.17.05.1994 Sayı 21937 

1972 Londra, 

Moskova, 

Washington 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Toksik Silahların Geliştirilmesi, Üretimi ve Depolanmasının Yasaklanması ve 

Tahribi Hakkında Sözleşme 

R.G. 5.11.1975 

1972 Paris Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşme R.G. 14.2.1983, sayı 17959 

1972 Stockholm Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Bildirgesi  

1972  UNESCO Dünya Mirası Koruma Sözleşmesi  

1973 Washington Nesli Tehlikede Olan Bitki ve Yabani Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES 

Sözleşmesi) 

1994 R.G. 27.12.2001 tarih ve 

24623 Sayılı 

1973  Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirlenmesini Önleme Sözleşmesi. (MARPOL 73/78), 13.9.1989 R.G. 24.6.1990, sayı 20558 

1974 Paris Uluslararası Enerji Programı Anlaşması 4.5.1981 

1975  Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Akdeniz Eylem Planı (AEP)  

1975 Amsterdam Amsterdam Bildirgesi Avrupa Mimari Miras Kongresi (COE, 1975) Bildirgesi  

1975 Belçika ICOMOS tarafından gerçekleştirilen “Tarihsel Kentlerin Koruma ve Kurtarılması” konulu toplantısı  

1975, 1980, 

1986, 1988 

Helsinki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı  

1976 Barselona Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi. R.G. 12.6.1981, sayı 17368 

1976 Barselona Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi)  

1976 Barselona, Akdeniz’in Gemi ve Uçaklardan Vaki Olan Boşaltmalarla Kirlenmesinin Önlenmesine Dair Protokol R.G. 12.6.1981, sayı 17368 

1976 Barselona Fevkalade Hallerde Akdeniz’in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele ve 

İşbirliğine Ait Protokol 

R.G. 12.6.1981, sayı 17368 

1979 Bern Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yasama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi R.G. 20.2.1984, sayı 18318 

1979 Cenevre, Uzun Menzilli Sınırlar ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi R.G. 23.3.1983, sayı 17996 

1979 Avustralya ICOMOS’u tarafından kabul edilen Burra Tüzüğü (kültürel değerlerini korumanın on ilkesi tanımlanmıştır)  

1980 Atina Akdeniz’in Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunması Hakkında Protokol R.G. 18.3.1987, sayı 19404 
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1982 Quebec Kültür Mirasının Korunmasına Yönelik Tüzük, Deschamba: 1982 (ICOMOS)  

1982 Bali III. Dünya Korunan Alanlar ve Millî Parklar Kongresi  

1983 Bonn Göçmen Yabani Hayvan Türlerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Bonn Sözleşmesi)  

1984 Cenevre Avrupa’da Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Aktarılmalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İçin İşbirliği 

Programının (EMEP) Uzun Vadeli Finansmanına Dair 1979 Uzun Menzilli Sınırlar ötesi Hava Kirlenmesi 

Sözleşmesi’ne ek Protokol 

R.G. 23.7.1985, sayı 18820 

1985 Granada Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi (Avrupa Konseyi)  R.G.22.07.1989 Sayı 20229 

1985 Montreal (Montreal Protokolü). Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü. (22 Mayıs 1985) 6.06.1990 tarihli ve 3656 sayılı 

Kanunla onaylanarak, 8.09.1990 

tarih ve 20629 sayılı RG de 

yayınlanmıştır. 

1986 Cenevre Akdeniz’de Özel Olarak Korunan Alanlara Ait Protokol 1982 (imza tarihi 6.11.1986) R.G. 23.10.1988, sayı 19968 

1986 Viyana Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi. (26.9.1986) R.G. 3.9.1990, sayı 20624 

1987 Washington  Tarihi Kentler ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü (Washington Tüzüğü)  

1987  Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair 

Montreal Protokolü 

 

1989 Basel Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Sözleşme (22.03.1989) R.G. 15.5.1994, sayı 21935 

1989  BM/AEK Flora, Fauna ve Yaşam Ortamlarının Korunması Deklarasyonu  

1989  Avrupa Çevre ve Sağlık Şartı  

1989  Atmosferik Kirlilik ve İklim Değişikliği Noordwijk Bildirgesi  

1990 Londra Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliği 28.12.1994 tarih ve 22155 sayılı 

Resmi Gazete 

1990 Lozan ICOMOS tarafından Uluslararası Arkeolojik Miras Yönetimi Konseyi (ICAHM) kurulmuştur  

1990  Avrupa-Akdeniz Çevre İşbirliği Şartı  

1990  BM/AEK Bölgesinde Sürekli ve Dengeli Kalkınmaya İlişkin Bergen Bildirgesi  

1990  Ozon (Montreal) Protokolü  

1990  Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı  

1991  BM/AEK Espoo Bakanlar Bildirisi  

1991  OECD Çevre ve Kalkınma Bakanları Politika Bildirisi  

1992 Valetta Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi  

1992 Rio de Janeiro Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (05.06.1992) R.G. 27.12.1996  ve sayı 22860  
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1992 Rio de Janeiro Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi  

1992  Gündem 21  

1992 Rio de Janeiro Birleşmiş Milletler Orman İlkeleri Bildirgesi  

1992  Kahire Bildirgesi  

1992. Bükreş Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi R.G. 6.3.1994, sayı 21869 

1992  Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Protokol. R.G. 6.3.1994, sayı 21869 

1992.  Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin Protokol. R.G. 6.3.1994, sayı 21869 

1993 Morocco  Dünya Miras Kentleri Organizasyonu (OWCH)  

1994  Orta Asya ve Balkan Cumhuriyetleri Çevre Bakanları Bildirgesi  

1994 Paris Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeyle Mücadele için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. 21.11.1996 tarihinde 

1994  Orta Asya ve Balkan Cumhuriyetleri Çevre Bakanları Bildirgesi  

1995 Sofya Sofya Bakanlar Bildirgesi  

1995 Barselona Barselona Kararı 2002 

1996  OECD Çevre Bakanları Bildirgesi  

1997 Helsinki Helsinki Toplantısı dünyada arkeolojik mirasın korunması konusunda STK rolü tanımlanmıştır.   

1997 Kyoto Kyoto Protokolü. (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) R.G. 118.12.2003 sayı:25320 

1998  Avrupa Ormanlarının Korunması Lizbon Bakanlar Konferansı  

1998 Aarhus Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Vermede Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi  

1999 Strasbourg’ Avrupa Konseyi bünyesinde Tarihi Kent Birlikleri oluşturulmuştur. (8 Ekim 1999)  

2000 Floransa Avrupa Peyzaj Sözleşmesi  10.06.2003 tarih ve 4881  Kanun 

27.07.2003 tarih ve 25181 say  

2002 Budapeşte Budapeşte Deklarasyonu (28 Haziran 2002)  

2002  UNESCO Sözleşmeleri   

2003  V. Dünya Korunan Alanlar ve Millî Parklar Kongresi  

2008   Québec Quebec Deklarasyonu (On The Preservation of The Spirit of Place)  

2009 Cartagena Biyogüvenlik Protokolü  

2010  Aichi Hedefleri (Hükümetler, 2020 yılına kadar tehdit altındaki türlerin yok olmasını önlenmesi ve korunması 

ve durumlarının iyileştirilmesi kararı verilmiştir.)  
 

2011  Valetta İlkeleri   
2012 Rio Rio+ 20 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı.  
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1.3. Dünyada Korunan Alanların Sınıflandırılması 

Korunan alanlar, her ülkede koruma amacına ve ulusal yasal 

düzenlemelere göre “tür, obje, karasal, denizel veya sulak olmak üzere 

çeşitli koruma alanları olarak ayrılmakta ve yasal statüleri farklı şekilde 

(milli park, tabiat parkı, tabiat anıtları, doğal sit, özel çevre koruma 

bölgesi, vb) tanımlanmaktadır. Birçok ülkede, ağırlıklı olarak ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarca yönetilmekle birlikte, bazı ülkelerde yerel 

yönetimler, topluluklar, STK’lar veya bireyler tarafından da korunması 

sağlanabilmektedir. Günümüzde ülkelerin birçoğu yasal 

düzenlemelerle korunan alanlar sayısını artırarak ve korunan alanlar 

ağını geliştirmişlerdir. 

Koruma altına alınan alanların giderek artması ve ortaya çıkan ihtiyaç 

doğrultusunda 1948 yılında İsviçre’de Uluslararası Doğayı Koruma 

Birliği (IUCN= International Union for Conservation of Nature) 

kurulmuştur. IUCN, korunan alanlarda yaşanan çeşitlilik ve farklılıkları 

azaltmak, uluslararası ölçekte denetim, iş birliği ve izleme sistemini 

kurmak, kavramsal çerçeveyi oluşturmak ve uygulamalarda koruma 

işlevini gerçekleştirmeye yönelik uluslararası düzeyde bir korunan alan 

sistemi rehberi geliştirmiştir. Korunan alanların sınıflandırılmasına 

ilişkin IUCN tarafından en son 1994 yılında korunan alanlara yönelik 6 

farklı yönetim sınıfları kategorisi oluşturarak uluslararası korunan 

alanların yönetiminde bir standardizasyon oluşturmuştur. Bu 

sınıflandırmada, korunan alanların yönetim amaçları ve bunlara bağlı 

olarak insan kullanımları veya faaliyetlerinin derecelendirilmesine 

yönelik temel yaklaşım ortaya konulmuştur (IUCN, 1994) (Tablo 3). 
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Tablo 3. IUCN ‘a göre, Korunan Alanlar Yapısı ve Yönetim Biçimleri 

Sınıflandırma (IUCN, 1994) 

 

Kategoriler 

(Categories) 

İçeriği 

(Content) 

Kategori 1: Tam Doğal Rezerv ve Doğal Yaşam Alanlar (Strict Nature Reserve) 

Kategori Ia Mutlak Doğa Rezervi 

(Strick Nature 

Reserve)-:  

Biyoçeşitliliği ve jeolojik/jeomorfik özellikleri korumak için 

ayrılmış, sadece bilimsel araştırma ve izleme için insan 

ziyareti, kullanımı ve etkilerinin sıkı bir şekilde kontrol 

edildiği ve koruma değerlerinin korunmasını sağlamak için 

sınırlandırıldığı tam korunan alanlardır.  

Kategori Ib Yabanıl Alan 

(Wilderness Area) 

Doğal durumlarını korumak için korunan ve yönetilen, kalıcı 

veya önemli insan yerleşimi olmaksızın doğal karakterlerini 

ve etkilerini koruyan, genellikle değiştirilmemiş veya hafifçe 

değiştirilmiş büyük alanlardır.  

Kategori II, Milli park (National 

Park): 

Korunan alana özgü türlerin ve ekosistemlerin tamamlayıcısı 

ile birlikte büyük ölçekli ekolojik süreçleri korumak için 

ayrılmış büyük doğal veya doğala yakın alanlardır. Aynı 

zamanda çevresel ve kültürel olarak uyumlu, manevi, 

bilimsel, eğitici, rekreasyon imkanları sunabilen alanlardır.  

Kategori III, Doğa anıtları (Naturel 

Monument): 

Korunan alanda bir yer şekli, deniz dağı, denizaltı mağarası, 

mağara gibi jeolojik bir özellik veya hatta antik bir koru veya 

anıt ağaç gibi bir canlı özelliği olabilen belirli bir doğal anıtı 

korumak için ayrılan alanlardır. Genellikle oldukça küçük 

korunan alanlardır ve genellikle yüksek ziyaretçi değerine 

sahiptirler.  

Kategori IV, Yaşama Ortamı/Tür 

Yönetim Alanı (Habitat/Species 

Management Area): 

Alanda önem arz eden hedef türler veya habitatları korumayı 

amaçlayan ve yönetilen alanlardır. Birçok Kategori IV 

korunan alan, belirli türlerin gereksinimlerini karşılamak 

veya habitatları korumak için düzenli, aktif müdahalelere 

ihtiyaç duyacaktır, ancak bu, kategorinin bir gerekliliği 

değildir.  

Kategori V; Bozulmamış Kara/Deniz 

Peyzajlar (Protected Landscape/ 

Seascape 

İnsanların ve doğanın zaman içinde etkileşiminin önemli, 

ekolojik, biyolojik, kültürel ve doğal değere sahip farklı 

karakterlere sahip korunan bir alanlardır. Ayrıca bu 

etkileşimin bütünlüğünün korunmasının, alanı ve ilgili doğa 

koruma ve diğerlerini korumak ve sürdürmek için hayati 

önem taşıdığı yerlerdir.   

Kategori VI; Kaynak Koruma Alanı 

(Managed Resource Protected Area):   

Alanda ilgili kültürel değerler ve geleneksel doğal kaynak 

yönetim sistemleri ile birlikte ekosistemleri ve habitatları 

koruyan, alanın büyük bir kısmı doğal durumda, bir oranın 

sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi altında olduğu ve 

doğal kaynakların düşük düzeyde endüstriyel olmayan 

kullanımının doğa koruma ile uyumlu olduğu alanlardır.   

 

Bu sınıflandırmada I. Kategoride tam doğa koruma sağlamak suretiyle 

sadece bilimsel çalışmalara izin verilirken II kategoriden itibaren VI. 

Kategoriye kadar insan-doğa ilişkilerinde insan kullanımına yönelik 

faaliyetlerin fazlalaştığı ve yönetim amaçlarının buna göre 
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tanımlandığı görülmektedir. V. Kategorideki alanlarda ise, tarımsal 

faaliyetler, yerleşim, turizm gibi arazi kullanımları ve aktiviteleri 

artarak farklılaşmaktadır. Son olarak, VI. Kategoride, madencilik, 

ormancılık, balıkçılık, turizm, rekreasyon, sanayi, yerleşim vb arazi 

kullanımları ve aktiviteleri daha da artarak çeşitlenmektedir (Eagles & 

McCool, 2003). Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 

10. Taraflar Toplantısı’nda, 2010-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Plan 

Hedefleri; Özellikle biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri 

açısından önem taşıyan, karasal alanlar ve iç suların %17’sinin koruma 

altına alınması, Denizel alanlar ve kıyıların %10’unun korunması 

hedeflenmiştir (Özüdoğru, 2015).  

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP’nın (CBD/COP 15, 

Kunming) 15. Toplantısı 11-15 Ekim 2021 tarihinde yapılmış ve 

biyolojik çeşitliliğindeki yıkımı önlemek için 2030 yılına kadar Dünya 

kara ve deniz yüzeyinin en az %30’unun korunması gerektiği 

belirtilmiştir (WWF-Türkiye, 2020).  

1.4. Ülkemizde Doğa Koruma ve Korunan Alanlarla ilgili Mevzuat 

Çerçevesi ve Süreçleri  

Osmanlı döneminde toprak mülkiyeti konusunda hukuksal karışıklığa 

son vermek amaçlı 1858 yılında "Arazi Kanunnamesi” çıkarılmıştır. 

(Akıncı, 1996). 

Arazi Kanunnamesinde; (104 Md.) ormanlar, "herkesin yararlanmasına özgü 

dağlar (cibal-i mubaha)" kabul edilerek, bu şekilde ormanları kesme hiçbir 

denetime bağlanmadan, herkesin ortak malı sayılmıştır”.  
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Osmanlı Döneminin son zamanlarında doğal orman kaynaklarının hızlı 

bir şekilde yok olması nedeniyle 1870 yılında ormanları korumak ve 

yönetmek için “Orman Nizamnamesi” yürürlüğe girmiştir. Osmanlı 

Devleti’nde İstanbul’un tatlı suyunu karşılayan korular koruma altına 

alınmıştır (Akıncı, 1996). Osmanlı Devleti’nin ilk eski eser koruma 

belgesi olan Âsâr-ı Atika Nizamnamesi 1869 yılında yayımlanmıştır 

(Ünar, 2019). Sonrasında 1874, 1884 ve nihayet 1906’da yenilenen 

Asar-ı Atika Nizamnamesi ile arkeolojik kazılar ve buluntular, tarihi 

eserlerin korunması ve korumanın temel ilkeleri tanımlanmıştır (Çal, 

1997). 1912 yılında çıkarılan Anıtları Koruma Yasası ile kaleler, surlar 

ve burçlara yapılacak müdahaleler tanımlanmış ve 1917 yılında Eski 

Anıtları Koruma Kurulu oluşturulmuştur (Yücel & Çolakkadıoğlu, 

2015). 

Türkiye’nin modern anlamda ilk korunan alanı 1950 yılında ilan edilen 

Belgrad Muhafaza Ormanı’dır. Aslında muhafaza ormanı kavramı 1924 

yılında çıkarılan 504 sayılı “Türkiye’de Mevcut Bilumum Ormanların 

Fenni Usulü İdare ve İşletilmesi Hakkında Kanun’da” yer almış ve 

tanımlanmıştır.  Türkiye Cumhuriyeti döneminde doğa koruma ile ilgili 

ilk kanun 8.Şubat.1937 tarihli ve 3116 sayılı “Orman Kanunu” dur. Bu 

kanun sayesinde her çeşit bitki ve bitkisel ürünlerin toplanması ve 

ormanlarda avlanma izne tabi tutularak ormanların devlet tarafından 

korunması hükme bağlamıştır. Bununla birlikte 5 Mayıs 1937 tarihli 

3167 sayılı “Kara Avcılığı Kanunu” ile Türkiye’de yabani hayvanların 

her türlü araçla avlanmaları yasaklanmıştır (Yücel & Çolakkadıoğlu, 

2015).  
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20 Mayıs 1946 tarihli 4895 sayılı kanunla Birleşmiş Milletler Eğitim, 

Bilim ve Kültür Kurumu sözleşmesi (UNESCO Sözleşmesi) kabul 

edilmiştir. 1950 yılında Uluslararası Müzeler Konseyi’ne (ICOM) bağlı 

Türkiye Milli Komitesi kurulmuştur. 2 Temmuz 1951 tarihli ve 5805 

sayılı “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline 

ve Vazifelerine Dair Kanun “ile yurtiçinde mimari ve tarihsel 

özelliklere sahip anıtların ve diğer taşınmaz eski eserlerin korunma, 

bakım, onarım, restorasyon işlerinde uyulacak ilkeleri ve programlar 

tanımlanmıştır. Bunun için Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulu (GEEAYK) oluşturulmuştur (Aliefendioğlu, 2011). 

Milli Park" teriminin Türk mevzuatına girmesi 31 Ağustos 1956 tarihli 

6831 nolu Orman Kanunun 4. ve 25. Md.’leri ile gerçekleşmiştir. Bu 

kanunun 4. Md.’nde ormanlar vasıf ve karakter bakımından "Muhafaza 

Ormanları, Milli Parklar, İstihsal Ormanları" olarak ayrılmıştır (Yücel 

& Çolakkadıoğlu, 2015). Bu kapsamda Yozgat Çamlığı 1958 yılında 

Türkiye’nin ilk milli parkı olarak ilan edilmiştir.  

1906 tarihli son Osmanlı Nizamnamesinden sonra, kültür mirasının 

korunmasına yönelik çıkan ilk yasa ise 1973 yılında çıkarılan 1710 

sayılı Eski Eserler Kanunudur. Bu kanunda sit, tarihi sit, arkeolojik sit 

ve doğal sit’ sözcükler yer almıştır. Ayrıca 18.10.1982 tarih ve 2709 

nolu T.C. Anayasasın da 63. Md. ise Tabiat Varlıklarını Koruma, 43. 

Md. ile kıyıların kullanımı, 44. Md. ile toprağın işletmesi ve korunması, 

45. Md. ile tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanımını, 

56. Md. ile çevre koruma, 57. Md. ile kentlerin özellik ve şartlara göre 

planlanması ve l69. Md. ile de ormanların korunması kapsamındaki 

hükümlerle doğa korumaya doğrudan veya dolaylı olarak hizmet 
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etmektedir. 1983 yılında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Koruma Kanunu çıkarılmıştır (Yücel & Çolakkadıoğlu, 2015). 

13.12.1983 tarihinde Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

kurulmuştur. 1989 yılında Kültür Bakanlığı, 1990 yılında ÇEKÜL 

Vakfı, 2000 yılında Tarihi Kentler Birliği kurulmuştur. 08.05.2003 

tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. 16. 07. 2004 ve 5228 

Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarına Yapılan Bağış, Yardım ve 

Harcamalara İlişkin Vergi Muafiyetine Dair Kanun (Sponsorluk 

Yasası). 16.06.2005 tarihinde ve 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve 

Kültürel Varlıkların Korunması için Yenileme ve İşlevlendirme 

Yasası” çıkarılmıştır (Yücel & Çolakkadıoğlu, 2015). 

Türkiye’de korunan alan statüleri, yönetim amaçları, sınırları (tescil ve 

ilan), yönetimi ilkeleri, planlama çerçevesi, yapılaşma, Kurumsal 

görev, yetki ve sorumluluklar vb konularına yönelik doğrudan ve 

dolaylı olabilecek mevcut mevzuat (kanun, yönetmelik, yönerge, vb) 

Tablo 4-5-6-7-8-9 da verilmiştir. 

Kanunlar 

Tablo 4. Ülkemizde Korunan Alanlara Yönelik Mevzuatta Yer Alan Kanunlar 

 
Tarih 

(Date) 

Kanun 

(Law) 

Kanun Adı 

(Law Name) 

08.02.1937 3116 Orman Kanunu 

05.05.1937 3167 Kara Avcılığı Kanunu,  

08.02.1956 6831 Orman Kanunu 

22.03.1971 1380 Su Ürünleri Kanunu  

12.03.1982 2634  Turizmi Teşvik Kanunu 

18.10.1980 2709 Anayasa 

21.07.1983 2863  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

09.08.1983 2872 Çevre Kanunu 

11.08.1983 2873 Milli Parklar Kanunu 

23.09.1983 2896 Orman Kanunu 

09.05.1985 3194 İmar Kanunu 

31.10.1985 3234 Orman Genel Müd. Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
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07.10.1988 88/1311 Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin KHK 

19.10.1989 383 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair KHK 

04.04.1990 3621 Kıyı Kanunu 

23.07.1995 4122 Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu 

25.02.1998 4342 Mera Kanunu 

16.04.2003 4848 Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun 

01.07.2003 4915 Kara Avcılığı Kanunu (Yaban hayatı koruma sahası ile yaban 

hayatı geliştirme sahası tanımlandı.) 

05.11.2003 4999 Orman Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun 

17.06.2004 5192 Orman Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun 

05.07.2005 5366 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun  

28 07 2021  7334  Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun (Sayı: 31551) 

Kararnameler 

Tablo 5. Ülkemizde Korunan Alanlara Yönelik Mevzuatta Yer Alan Kararnameler 

 
Tarih 

(Date) 

Sayı  

(Number) 

Kararname Adı 

(Decree Name) 

13.11.1989 383  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun 

Hükmünde Kararname,  

04.07.2011 644 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname,  

11.03.2005 5312  Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle 

Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini 

Esaslarına Dair Kanun,  

04.07.2011 645 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamedir. 

10.07.2018 30474 R.G. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tabiat Varlıklarını Koruma 

Genel Müdürlüğü’nün Görevleri: 

Yönetmelikler 

Tablo 6. Ülkemizde Korunan Alanlara Yönelik Mevzuatta Yer Alan Yönetmelikler 

 
Tarih 

(Date) 

Sayı 

(Number) 

Yönetmelik Adı 

(Regulation Name) 

14.04.2016 29684 Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik 

04.04.2014 28962 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 

11.02.2014 28910 Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair 

Yönetmelik 

18.03.2014 28945 Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(Orman ve Su İşleri Bakanlığı) 
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03.08.2013 28727 Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma 

Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine 

Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 

02.05.2013 28635 Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre 

Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve 

Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik 

17.10.2012 28444 Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve 

Takibi Yönetmeliği 

19.07.2012   28358 Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve 

Esaslara Dair Yönetmelik   

23.03.2012 28242  Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik 

13.03.2012 28232 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik 

18.10.2011 28088 Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve 

Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

16.03.2007 6831 Orman Kanunu’nun 2’nci Maddesinin (A) Bendine Göre 

Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında 

Yönetmelik 

28.03.2006 26122 Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik 

26.07.2005 25887 Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme 

Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, 

Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait 

Yönetmelik 

8.11.2004  Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları 

ile İlgili Yönetmelik 

16.05.2004 25464 Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve 

Usulleri İle İlgili Yönetmelik 

03.11.2003 25278 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve 

Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin 

Yönetmelik 

27 12 2001 30837 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki 

Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin 

Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

03.08.1990 20594 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

19.8.1989  Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının 

Tespiti ve Tescili Hakkında Yönetmelik 

12.12. 1986 19309 Milli Parklar Yönetmeliği 

2004  T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü Uzun Devreli Gelişme Planı 

Genel Teknik Şartnamesi 
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Yönergeler ve Genelgeler 

Tablo 7. Ülkemizde Korunan Alanlar Mevzuatında Yer Alan Yönerge ve Genelgeler 

 
Tarih 

(Date) 

Sayı 

(Number) 

Yönerge ve Genelge Adı 

(Directive and Circular Name) 

 

09.03.2016 53778 Milli Park ve Tabiat Parkı Sınırları İçerisindeki Hazineye Ait 

Taşınmazlarda Verilecek İzinlerden Tahsil Edilecek 

Bedellere İlişkin Yönerge 

 

03.01.2013 75389418- Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi  

2007 B.18.0.Dmp

.0.00.02.010

.01 Sayılı 

Genelge: Ziyaretçi Yönetimi, Doğa Turları ve Diğer Alan 

Kullanımları İçin Uyulması Zorunlu Genel Kurallar 

 

03.03.2014 51072895-

010.06.01-1 

Genelge (2014/1)  

 

 

12.11.2015 2873 ve 

6552  

Milli Parklar Kanunu ve Kanunun 90. Maddesine Tabi 

Alanlardaki Yapıların Ruhsatlandırılması 

 

24.12.2014 268691 Milli Parklar ve Tabiat Parklarında Proje Onayları  

03.01.2017   98698359/0

10/06/01/51 

Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve 

Esaslarına Dair Genelge 
 

Usul ve Esaslar 

Tablo 8.  Ülkemizde Korunan Alanlara Yönelik Mevzuatta Yer Alan Usul ve Esaslar 

 
Tarih 

(Date) 

Sayı 

(Number) 

Usul ve Esaslar 

(Procedures and Principles) 

07.12.2019 30971 Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı  

19.07.2012 28962 Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul Ve 

Esaslara Dair Yönetmelik 

06.07.2011 27986 Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine ilişkin 

Tebliğ 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Bu çalışmada, doğa koruma ile ilişkili olabilecek uluslararası 

sözleşmeler literatür taraması ile listelenmiştir. Ülkemizdeki koruma 

statüsüne sahip doğal ve kültürel alanlar için mevcut mevzuat (kanun, 

kararnameler, yönetmelikler vb) incelenmiş korunan alan anahtar 

kelimesi dikkate alınarak kavramsal çerçevesi, kurumsal ve yönetim 

süreçleri, planlama ve tasarım süreçleri, uygulama süreçleri 

kapsamında irdelenmiş, mevcut sorunlar ortaya konulmuştur. Sonuçta 

ülkemizdeki korunan alanlara yönelik bütüncül öneriler getirilmiştir. 

https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/editordosya/korunan_alanlarda_imar_genelgesi_2014(1).pdf
https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/editordosya/korunan_alanlarda_imar_genelgesi_2014(1).pdf
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Mevzuatta Korunan Alanların Kavramsal Çerçevesinin 

İrdelenmesi  

Ülkemizde koruma statüsüne sahip alanlara ve objelere yönelik çok 

sayıda yasal düzenlemeler olmasına rağmen “Korunan Alan” terimine 

yönelik yapılan tanımlamalar yetersiz, belirsiz ve bir bütünlük 

oluşturmamaktadır. Bu bağlamda sadece 2 ayrı Yönetmelikte korunan 

alan tanımlaması yapılmış olup diğer yasal düzenlemelerde herhangi bir 

tanıma rastlanılmadığı gibi kavramsal olarak özüne uygun bir içerikte 

olmadığı görülmüştür (Tablo 9).  

Tablo 9. Korunan Alanların Mevzuat İçinde Tanımlamaları 

 
Yasal Düzenlemeler 

(Legal regulations) 

Korunan Alan Tanımları 

(Protected Area Definitions) 

28242 Sayılı Korunan 

Alanlarda Yapılacak 

Planlara Dair Yönetmelik 

(23.03.2012)  

(Md.3) h) Korunan alan: Milli parklar, tabiat parkları, tabiat 

anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak 

alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü 

bulunan, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel 

kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla 

ilgili mevzuata göre tespit edilen ve yönetilen kara ya da deniz 

alanını ifade eder.  

Korunan Alanların Tespit, 

Tescil ve Onayına İlişkin 

Usul ve Esaslara Dair 

Yönetmelik (19.07.2012 

tarihli ve 28358 sayılı)  

(Md. 4); ö) Korunan alan: Biyolojik çeşitliliğin, doğal ve 

bununla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve 

devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre 

yönetilen; milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı 

koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre 

koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan kara, su ya 

da deniz alanlarını 

"Benzeri koruma statüsü" içerisine (Md. 10); Tabiat varlıkları" 

eklenmiştir. Yine 4. Md. y)"tabiat varlıkları"; "jeolojik 

devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender 

bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından 

korunması gerekli, yer üstünde, yeraltında veya su altında 

bulunan değerler" olarak tanımlanmıştır. 

Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinde yer alan 

Nazım İmar Planı  

(Md. 23); (6) Koruma statüsü verilmiş alanlar, hassas alanlar 

(sit alanları, uluslararası sözleşmelerle korunan alanlar, sulak 

alanlar, özel çevre koruma bölgeleri, milli park, tabiat parkı, 

tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme alanı, 

yaban hayatı koruma alanı, tür koruma alanı, içme suyu 
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havzaları koruma alanları ve diğerleri) yönelik ilgili kurum ve 

kuruluşlardan veriler elde edilir şeklinde ifade edilmiştir.  

Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliği 

(Md. 43.); Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı ile kırsal 

yerleşik alanlar ve civarının tespiti için tarım, orman, mera ve 

sit alanları gibi korunan alanlar, ilgili kurum ve kuruluşlardan 

görüş alınması şeklinde ifade edilmiştir.   

Arazi ve Arsa 

Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik (22.02.2020 

RG sayısı:31047); 

(Md. 18.); 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu kapsamında; Korunması gereken yapılar ve alanlar için 

korunan alanlardan sorumlu kurum, kurul ve komisyonların 

uygun görüşü istenmektedir.  

Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin 

Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik  

(Md. 3.): i) Korunma alanı: Taşınmaz kültür varlıklarının 

muhafazaları veya tarihi çevre içinde korunmalarında etkinlik 

taşıyan korunması zorunlu olan alanları, içermektedir. 

Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma 

Kanunu (21 Temmuz 1983 

tarihli ve 2863 sayılı 

(değişiklik 3386) 

Md.3.: "Koruma” ve “Korunma"; taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarında muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, fonksiyon 

değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, 

bakım, onarım ve restorasyon işleridir. (R.G.18113,1983). 

Md. 6.;– Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları 

şunlardır: a) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19 uncu 

yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar, b) Belirlenen tarihten 

sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve 

Turizm Bakanlığınca korunmalarında gerek görülen 

taşınmazlar, c) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür 

varlıkları, d) Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman 

kavramı ve tescil söz konusu olmaksızın Milli Mücadele ve 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihi olaylara 

sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal 

ATATÜRK tarafından kullanılmış evler. Ancak, Koruma 

Kurullarınca mimari, tarihi, estetik, arkeolojik ve diğer önem ve 

özellikleri bakımından korunması gerekli bulunmadığı karar 

altına alınan taşınmazlar, korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı sayılmazlar. Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve 

kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, höyükler, tümülüsler, 

ören yerleri, akropol ve nekropoller; kale, hisar, burç, sur, tarihi 

kışla, tabya ve istihkâmlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar; 

harabeler, kervansaraylar, han, hamam ve medreseler; kümbet, 

türbe ve kitabeler, köprüler, su kemerleri, su yolları, sarnıç ve 

kuyular; tarihi yol kalıntıları, mesafe taşları, eski sınırları 

belirten delikli taşlar, dikili taşlar; sunaklar, tersaneler, 

rıhtımlar; tarihi saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; 

camiler, mescitler, musallalar, namazgahlar; çeşme ve sebiller; 

…………… ve benzeri taşınmazlar; taşınmaz kültür varlığı 

örneklerindendir. (1) Tarihi mağaralar, kaya sığınakları; özellik 

gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri; taşınmaz 

tabiat varlığı örneklerindendir. 
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Koruma kavramı, doğal ve kültürel değerlerin, tarih ya da sanat değeri 

olan yapılar veya kentsel alanların sürdürülebilmesi için gerekli 

önlemlerin alınmasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır (Emre, 2017). Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında ise 

Korunan Alan: Ekosistem hizmetlerinin ve kültürel değerlerin, doğa ile 

birlikte uzun vadeli korunması ve devamlılığın sağlanması maksadıyla 

mevzuatla tanımlanan ve yönetilen coğrafi alanlardır (DKMP, 2020).   

IUCN’e göre ise; “Korunan alan, ilgili ekosistem hizmetleri ve kültürel 

değerlerle birlikte doğanın uzun vadeli korunmasını sağlamak için yasal 

veya diğer etkili yollarla tanınan, tahsis edilen ve yönetilen, açıkça 

tanımlanmış bir coğrafi alandır” şeklinde tanımlamıştır (IUCN, 2008).  

Doğanın bir parçası olan insanoğlu tarihsel süreçte doğayı etkilemiş, 

değiştirmiş, biçimlendirmiş ve çok yönlü eylemler sonucu kültürel 

değerleri oluşturmuştur. Sonuçta insanoğlu oluşturduğu kültürel 

değerlerin doğası ile birlikte miras değerleri olarak korunması ve 

sürdürülebilirliği konusunda çaba içerisine girmiştir. Bu bağlamda 

insanoğlunun oluşturduğu kültürel değerler çevresi ile ve doğasıyla çok 

yakından ilişkilidir ve etkileşim halindedir. Nitekim korunan alanların 

büyük bir çoğunluğu doğal ve kültürel değerlerin bir karışımı ve 

mozaiği olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kültür varlıkları, geçmiş kültürlere ait bilgiler veren yer altı ve üstünde 

veya su altında var olan taşınır ve taşınmaz eserler olarak kabul 

edilmektedir. 1983 yılında yürürlüğe giren “Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yasası” da bu tanımından yola çıkarak önceden 

“kültürel ve doğal değer”, daha sonra günümüzde ise “kültür ve doğa 
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varlıkları” ifadesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2000’li yıllarından 

itibaren Dünya Miras Listesi oluşturma yaklaşımlarda “miras” kavramı 

kullanımı yaygınlaşmıştır (Emre, 2017). Bununla birlikte “varlık” 

kavramı doğal ve kültürel zenginliği betimlemesi ve kapsaması 

açısından daha uygun olacağı öngörülmektedir  

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde (1972–

Paris) Kültürel ve doğal mirasın saptanması, korunması, muhafazası, 

teşhiri, yenileştirilmesi için gerekli olan uygun yasal, bilimsel, teknik, 

idarî ve malî önlemlerin alınmasını, kapsamlı ve bütüncül olarak 

politikaların oluşturulması hedeflenmiştir (Türkiye Barolar Birliği, 

2014). Avrupa Peyzaj Sözleşmesinde peyzajın, doğal, kültürel, 

ekolojik, çevresel ve sosyal alanlarda kamu yararı taşıdığının; peyzajın 

yerel kültürlerin biçimlenmesine katkı sağladığını ve kültürel ve doğal 

mirasının en önemli parçası olduğunu, insanın refahı ve ülke kimliğinin 

pekiştirilmesine katkıda bulunduğunu, bunun farkında olarak doğal ve 

kültürel mirasın korunması ve yönetilmesinin önemi belirtilmiştir. 

(Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, 2003). Anadolu coğrafyasında tarihi ve 

arkeolojik kültürel varlıkların çevresindeki doğal varlıklarla bütünlük 

arz etmekte ve birlikte şekillenmesi nedeniyle doğal ve kültürel 

çeşitliliği ve zenginliği birlikte korunmasını gerektirmektedir (Metin, 

Gül & Solmaz, 2017). Kültürel birikimlerin belgesi olarak kabul edilen 

tarihi-kültürel çevrelerin yönetiminde; çağdaş koruma teknikleri gereği 

bütünleşik korumayı öngören "alan yönetimi" anlayışının temsil ettiği 

çok disiplinli koruma yaklaşımı dikkate alınmalıdır (Metin & Gül, 

2017). 
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Korunan alanlara yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı 

Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gibi 

önemli kanun ve yönetmeliklerde korunan alanlara yönelik bir 

tanımlama getirilmemesi önemli bir eksikliktir. Bu bağlamda koruma 

statüsüne sahip doğal ve kültürel alanlar/objeler/varlıkların hepsi 

“Korunan Alan” kavramı içinde ele alınarak tanımlanmalı, 

genişletilmeli ve mevzuatta birbirleriyle uyumlu olacak şekilde 

bütüncül “Korunan Alan Yasası” içinde düzenleme yapılması daha 

doğru olacaktır.  

3.2. Mevzuatta Korunan Alanların Kurumsal ve Yönetim 

Süreçlerinin İrdelenmesi  

Günümüzde korunan alanlardan sorumlu 3 farklı Kurum 

bulunmaktadır. 

• Tarım ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü)  

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)  

• Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü)   

3.2.1. Tarım ve Orman Bakanlığı Sorumluluğu Altındaki 

Korunan Alanlar 

 

Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı, mülga Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı ile mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1 no.lu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu, 2018) 

410’uncu maddesiyle kapatılmış ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 
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yeniden yapılandırılmıştır. Aynı maddenin 1’inci fıkrası (ç) bendinde 

Bakanlığın görev ve yetkileri tanımlanmıştır. Söz konusu görev ve 

yetkiler; ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve 

bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, tabiatın korunması, 

ağaçlandırma ve mera ıslahı konularında politika geliştirilmesi, 

korunan alan tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı 

koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban 

hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve 

işlettirilmesi, su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir 

şekilde kullanılmasına ilişkin politika geliştirilmesi ve ulusal su 

yönetiminin koordinasyonu olarak özetlenebilir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde “Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü’nün” yetki ve sorumluluğunda olan korunan alanlar, 

koruma statüleri ve sayıları Şekil 2 ve Tablo 10’da verilmiştir (DKMP, 

2020).   

 

Şekil 2. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Yetki ve 

Sorumluluğunda Olan Korunan Alanlar ve Adetleri (DKMP, 2020)   
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Tablo 10.  Türkiye’ de Tarım ve Orman Bakanlığı Yönetiminde Koruma Statüsüne Sahip Korunan Alanlar ve Genel Bilgiler (DKMP, 

2020).   

 Sorumlu 

Kurum 

(Responsible 

Institution) 

Korunan Alan Statüleri 

(Status of Protected Areas) 

Tanmı  

(Definition) 

Adet 

(Number) 

Alan (Area)  

Hektar/(Hectare) 

TOB-

DKMPGM  

Milli Park  

(National Park)  

Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve 

kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip 

tabiat parçalarıdır. 

  45   907 520 

TOB-

DKMPGM 

Tabiat Parkı  

(Nature Park) 

Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın 

dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır. 
  250 107 632 

TOB-

DKMPGM  

Tabiat Anıtı   

(Nature Monument) 

Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere 

sahip ve milli park esasları dâhilinde korunan tabiat parçalarıdır. 
  115   9 393 

TOB-

DKMPGM  

Tabiatı Koruma Alanı  

(Nature Conservation Area) 

Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya 

kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana 

getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece 

bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarıdır 

  31   46 461 

  

Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahası  

(Wildlife Conservation Area) 

Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av 

hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı 

ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği 

sahalardır. 

  84  1 158 820 

  

Mahalli Öneme Haiz Sulak 

Alan  (Wetlands) 
Bir sulak alan flora ve faunanın özellikleri ile kalitesinde dolayı bir bölgenin 

ekolojik ve genetik çeşitliliğini sürdürebilmek için özel bir değere sahip 

olduğu alanlardır. 

  13  14 513 

  

Ulusal Öneme Haiz Sulak 

Alan (Wetlands)  
  59   869 697 

 

Ramsar Alanları   

(Ramsar Areas 

Ramsar Sözleşmesinin 2 inci maddesi gereğince ilan edilerek Ramsar listesine 

dâhil edilen sulak alanlardır.  
  14   184 487 
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TOB OGM 

Muhafaza Ormanları 

 ( Preservation Forests)  

Arazi kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine maruz olan yerlerdeki 

ormanlar ile meskûn mahallerin havasını, şose ve demiryollarını, toz ve kum 

fırtınalarına karşı muhafaza eden ve nehir yataklarının dolmasının önüne 

geçen veya memleket müdafaası için muhafazası zaruri görülen ve bu 

gerekçelerle ayrılan devlet ormanları, maki veya fundalarla örtülü yerlerdir. 

  54   247 708 

TOB OGM 

Gen Koruma Ormanları 

(Gene Conservation forests ) 

Bir türün genetik çeşitliliğinin veya gen kaynaklarının doğal ortamında (in-

situ) veya doğal ortamı dışında korumak (ex-situ) amacıyla koordinatları 

Bakanlıkça belirlenen ve bu amaçla yönetilen alanlar 

  336  43 120 

TOB OGM 

Tohum Meşcereleri  

(Seed Stands) 

Orman ağacı ve ağaççığı türlerinde tohum üretmek amacıyla koordinatları 

Bakanlıkça belirlenen ve bu amaçla yönetilen alanlardır.  
  318  41 880 

TOB OGM 

Tohum Bahçeleri  

(Seed Orchard) 

Yüksek kaliteli bol tohum üretmek üzere yetiştirilen bahçelerdir. 

Kuruluşlarına bağlı olarak iki tip tohum bahçeleri vardır. Klonal Tohum 

Bahçesi: Aşılama ile elde edilen fidanlardan oluşan bahçelerdir. 

207 1506,0 

TOB OGM, 

Odun Dışı 

Ürün ve 

Hizmetler DB,  

Mesire Yerleri 

Şube Md. 

Şehir (Kent) Ormanı  

(Urban Forest)  

Ormanların öncelikle sağlık, spor, estetik, kültürel ve sosyal fonksiyonlarını 

halkın hizmetine sunmak, aynı zamanda yurdun güzelliğine katkı sağlamak, 

toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere 

imkân vermek ve teknik ormancılık faaliyetleri ile flora ve faunanın da 

tanıtılarak, özellikle çocuklar ve gençlere orman sevgisi ve bilincinin 

aşılanması maksadıyla izcilik, doğa yürüyüşü, bisiklet, binicilik ve benzeri 

etkinlikler ile kır lokantası, kır kahvesi, kültür evleri, yöresel ürün sergi ve 

satış yeri, amfi tiyatro, çeşitli mini spor alanları ve diğer rekreasyonel yapı ve 

tesisleri ihtiva eden, il ve ilçelerde ayrılan yerler. 

134   10 089 

Orman İçi Dinlenme Yerleri 

(Forest Recreation Areas)  

Rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip olan insanların daha çok 

piknik yapma, eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulan 

alanlardır. 

1591  

Kısaltmalar: Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (TOB-DKMPGM) 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (TOB OGM) 
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3.2.2. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

Sorumluluğu Altındaki Korunan Alanlar 

29 Ekim 2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 85 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ismi değişen “Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı kurulan “Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün” sorumlu olduğu korunan 

alanlar Doğal Sit, Özel Çevre Koruma Bölgesi, Tabiat Varlıkları (a. 

Anıt Ağaçlar, b. Mağaralar) ve Biyogenetik Rezerv Alanları’dır (Tablo 

11).  

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün görevleri 

10.07.2018 tarih, 30474 sayılı R.G. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

Hakkında 1. Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Md. 109 da 

tanımlanmıştır. Buna göre; Koruma statüsüne sahip tüm alanların tescil, 

onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların 

sınırlarını tescil etmek, kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke 

kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve 

uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, onaylamak, 

uygulamak veya uygulanmasını sağlamak vb birçok görevler 

tanımlanmıştır (Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, 2018, 10 Temmuz). 

Özel Çevre Koruma Bölgeleri (14 adet): Belek, Datca-Bozburun, 

Fethiye-Göcek, Finike Deniz Altı Dağları, Foça, Gökova, Göksu 

Deltası, Gölbaşı, Karaburun-Ildır Körfezi, Köyceğiz-Dalyan, 

Pamukkale, Salda Gölü, Saros Körfezi, Uzungöl’dür. 
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Tablo 11. Türkiye’ de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Yönetiminde Koruma Statüsüne Sahip Korunan Alanlar ve Genel Bilgiler  

(TVKGM, 2021). 

 
Sorumlu 

Kurum 

(Responsible 

Institution) 

Korunan Alan Statüleri  

(Status of Protected Areas) 

Tanmı  

(Definition) 

Adet 

(Number) 

Alan (Area)  

Hektar/Hectare 

ÇŞB-

TVKGM 

Doğal Sitler  

(Natural Sites) 

 

Doğal sit, 2863 sayılı Kanunun 3.Maddesinin a bendinde yer alan tanımlara göre; Jeolojik 

devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, 

yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır.  Doğal sit alanları da kendi 

içinde üç gruba ayrılmaktadır.1) Kesin korunacak hassas alanlar 2) Nitelikli doğal koruma 

alanı, 3) Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı   

2572 1.776.047 

ÇŞB-

TVKGM 

Özel Çevre Koruma (ÖÇK) 

Alanları 

(Special Environmental Protection 

(SEPA) Areas) 

Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, 

biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin 

korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekli olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan 

edilen kara, su ve deniz alanlarına "Özel Çevre Koruma Bölgesi" denir. 

16 2.583.785 

ÇŞB-

TVKGM 

Tabiat Varlığı (Natural Property): 

Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve 

tarihi devirlere ait olup ender 

bulunmaları veya özellikleri ve 

güzellikleri bakımından korunması 

gerekli, yer üstünde, yeraltında 

veya su altında bulunan değerler 

olup, “anıt ağaç” ve “mağaralar” 

tabiat varlığı olarak koruma altına 

alınmaktadır. 

a) Anıt Ağaç (Memorial Tree): Yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri 

üzerinde boyutlara sahip olan, yöre folklorunda, kültür ve tarihinde özel yeri bulunan, 

Memorial Tree geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında köprü kurabilecek doğal 

ve uzun ömre sahip olan ağaçlar anıt ağaç olarak koruma altına alınmaktadır. 

9323 - 

b) Mağara (Cave): Oluşumunda insan etkisisin bulunmadığı doğal mağaralardan; içinde 

mağara ekosistemini oluşturan ve belirgin özellikleri ile kendini belli eden şekil ve yapılar, 

birbiriyle yaşamsal bağı olan canlı toplulukları, gelişen veya canlılığını devam ettiren 

karakteristik fiziksel ve kimyasal çökeller ve herhangi bir müdahalede gelişim döngüsü 

bozulacak hassas bir yaşam alanı bulunan mağaralar tabiat varlığı olarak koruma altına 

alınmaktadır. 

286 - 

ÇŞB-

TVKGM 

Biyogenetik Rezerv Alanları  

(Biogenetic Reserve Areas) 

Biyolojik dengenin güven altına alınması, çeşitli tiplerde habitat ve ekosistemlerin temsil 

yeteneklerinin ve genetik çeşitliliğinin korunması ve sürekliliğinin sağlaması ve biyolojik 

araştırmalar için elverişli kılınması amacı ile ayrılan alanlardır 

7 - 

ÇŞB-

TVKGM 

Biyosfer Reservi  

(Biosphere Reserve) 

Türkiye’nin ilk ve tek Biyosfer Rezervi Artvin İli Borçka İlçesi sınırları içerisinde yer alan 

Camili Biyosfer Rezervidir. 
1 - 

Kısaltmalar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (ÇŞB-TVKGM) 



 

 
33 

 

 

CHAPTER-1 / BÖLÜM-1 

3.2.3. Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü)   

1983 tarihinde yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu’na göre şu kategorilere ayrılmıştır a- Kültür Varlıkları 

b-Tabiat Varlıkları c-Diğer Sit Alanlarıdır. Bu kanun çerçevesinde 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğunda olan korunan alanlar; Tescilli 

Sit Alanları, Dünya Miras Alanları ve Korunması Gerekli Tescilli 

Taşınmaz Kültür Varlıkları yer almaktadır (Tablo 12) (Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, KVMGM, 2021 a-b-c).   
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Tablo 12. Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yönetiminde Koruma Statüsüne Sahip Korunan 

Alanlar ve Genel Bilgiler (KVMGM, 2021a-b-c). 
Sorumlu 

Kurum 

(Responsible 

Institution) 

Korunan Alan Statüleri  

(Status of Protected 

Areas) 

Tanmı  

(Definition) 

Adet 

(Number) 

Alan (Area)  

Hektar/Hectare 

KTB 

(Kültür 

Varlıkları 

ve Müzeler 

Genel 

Müdürlüğü 

(Culture 

and 

Tourism 

Ministry, 

General 

Directorate 

of Cultural 

Heritage 

and 

Museums) 

Diğer Sit Alanlar  

(Other Sites) 

Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları 

devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, 

önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması 

gerekli alanlardır. Sit kavramı farklı adlarla tanımlanmıştır.  

Arkeolojik Sit Alanı 20335 adet, Kentsel Sit Alanı 341 adet, Tarihi Sit Alanı: 199 adet, Kentsel 

Arkeolojik Sit Alan 37 adet, Karma Sit Alanları 111 adettir (KVMGM, 2021b) 

21.023 Veri yok 

Dünya Miras Alanları  

(World Heritage Sites) 

UNESCO Dünya Miras Listesi 2021 yılı itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras 

Listesi’ne kayıtlı kültürel 897 adet, Doğal 218 adet, karma (kültürel/doğal) 38 adet olmak üzere 

Toplam 1154 doğal ve kültürel varlık bulunmaktadır.  

Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi; kültürel 17 adet ve karma (kültürel/doğal) 2 adet 

olmak üzere Toplam 19 varlık bulunmaktadır.   

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde 4 karma (kültürel/doğal), 3 doğal ve 77 kültürel 

olmak üzere toplam 84 adet varlık bulunmaktadır (KVMGM (2021c). 

19 Veri yok 

Türkiye Geneli 

Korunması Gerekli 

Tescilli Taşınmaz 

Kültür Varlıkları  

(Registered Immovable 

Cultural Heritage to be 

Protected throughout 

Turkey) (KVMGM, 

2021a). 

Sivil Mimarlık Örnekleri  72897 

Dinsel Yapılar  10737 

Kültürel Yapılar  13725 

İdari Yapılar  3233 

Askeri Yapılar  1404 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar  4598 

Mezarlıklar 5771 

Şehitlikler 318 

Anıt ve Abideler  399 

Kalıntılar  3064 

Korunmaya Alınan Sokaklar 71 
 

116.217 Veri yok 
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3.3. Korunan Alanların Mevzuat Çerçevesinde Kurumsal, 

Planlama/Tasarım/Uygulama ve Yönetim Süreçlerindeki 

Sorunların İrdelenmesi 

Ülkemizde koruma statüsüne sahip doğal ve kültürel alanlarla ilişkili 

olarak mevzuatta kavramsal, kurumsal, tespit, tescil, onay, 

planlama/tasarım/uygulama ve yönetim/yönetişim süreçleri 

bağlamında söylem ve eylem boyutunda çok yönlü sorunlarla 

karşılaşılmaktadır.  Bu durum, özellikle kurumsal ve yönetsel boyutta 

birbirleri ile çelişmesi ve birbirinden kopuk olması büyük karmaşaya 

neden olmaktadır. Mevzuatta yaşanan sorunlar ve belirsizlikler aşağıda 

özetlenmeye çalışılmıştır; 

• Mevzuatta, korunan alanların kapsamı ve tanımı ile ilgili belirsizlikler 

bulunmakta ve bütünlük oluşturmamaktadır. Bu nedenle doğal ve 

kültürel değerlerin korunması için “korunan alan” kavramı bir 

bütünlük içinde ele alınarak tanımlanmalı, genişletilmeli ve mevzuatta 

birbirleriyle uyumlu hale getirilmelidir. 

• Ülkemizde, uluslararası sözleşmelerden de esinlenerek kendimize 

özgü korunan alanlara yönelik koruma statüsü, tespit, tescil, onay, 

planlama, tasarım, uygulama ve yönetimi vb konularda çok sayıda 

yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde korunan alanlara ilişkin 

yaklaşık 56 adet (Kanun, Kararname, Yönetmelik, Yönerge, vb) farklı 

yasal düzenlemenin olması karmaşaya yol açmaktadır. Dolayısıyla bu 

karmaşa zaman ve maddi kaynak israfına, doğal ve kültürel kaynak 

değerlerin kaybına neden olmaktadır. Korumayla ilgili olarak 

uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yasal yükümlülükler, 
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mevzuata tam olarak henüz tam olarak yansıtılamamış olup kurumsal 

görev ve sorumluluklarda halen birçok eksiklikler mevcuttur.   

• Ulusal ölçekte doğal ve kültürel korunan alanlara yönelik koruma 

bağlamında söylem ve eylem boyutunda (özellikle T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı içinde) Ulusal ekolojik politikalar 

oluşturulamamış ve bu konuda bir devlet politikası net olarak ortaya 

konulamamıştır. Bununla birlikte korunan alanların 

planlama/tasarım/uygulama ve yönetim sürecinde E k o p o l i t i k 

(ekolojik politikalar) yaklaşımlar çok yetersizdir. Gül’ e (2005) göre 

ekopolitika; biyolojik gerçekler ile birey, toplum, siyasetçi ve 

kurumların isteklerini uzlaştırma sanatıdır. Bu nedenle ekopolitikanın 

mutlaka korunan alanlarda dikkate alınması gerektirmektedir.  Mevcut 

korunan alanlarda özellikle siyasi, ekonomik ve sosyal baskıların 

sonucu olarak bir yaklaşımın ve eylemin ortaya konulduğu 

görülmektedir. 

• Günümüzde korunan alanlardan sorumlu ve yetkili 3 farklı Kurum 

bulunmaktadır. Ancak farklı statüye ve mülkiyet durumuna sahip 

korunan alanlarda kurumsal ve örgütsel bir yetki ve sorumluluk 

karmaşası yaşanmaktadır. Kurumlar arası ve kurumsal yerel birimler 

arasında iletişim, koordinasyon ve iş birliği çok yetersizdir.  İlgili 

Yönetmeliklerde ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile 644 sayılı 

KHK ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 645 sayılı KHK ile 

kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerde, korunan alanların nasıl 

tespit, tescil, onay ve ilan edileceği ve yönetileceği belirlenmiştir. Bu 

konularda ne yazık ki korunan alanların tespit, tescil ve yönetiminde 
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netlik olmadığı ve özellikle ilgili Bakanlıklar veya Kurumlar arasında 

uygulamada ve yönetim sürecinde sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelikle önemli bir 

bölümü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yönetildiği halde 

korunan alanların tümünün planlama yetkisinin Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı’na geçmesi de önemli bir çelişki olarak 

düşünülmektedir.   

• Korunan alanlarla ilgili 3 farklı Kurum dışında aynı zamanda 28 

Temmuz 2021 tarihli ve 7334 Nolu “Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a (2021)” göre, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve turizm koruma ve gelişim 

bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, 

yaptırmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye yetkili kılınmıştır. 

Buna göre kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 

merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda her ölçekteki plan 

teklifleri sadece Bakanlığa sunulur. İlgili kurul, kurum ve kuruluş 

görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça incelenerek uygun görülen 

planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Bu planlar, 

Bakanlık ile mutabakat sağlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 

ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyon kararı da dahil en geç 

altı ay içinde sonuçlandırılır” denilmektedir.  Bu durum korunan 

alanlar için daha fazla bir karmaşa yaratmaktadır.  

• Mevzuatta çok sayıda farklı koruma statülerin olması (23 ten fazla) 

kavramsal, yönetim amaçları, planlama/tasarım, uygulama ve 

yönetim organizasyon vb birçok konularda bazı sorunlar 

oluşturmaktadır. Ayrıca bazı koruma statülerin kavramsal olarak 
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benzerlik göstermesi veya bazılarının tanımında yetersizliklerin 

olması belirsizlikleri daha da artırmaktadır. Örneğin bir alana birden 

fazla koruma statüsünün verilmesi nedeniyle (Milli Park+ doğal sit 

alanı vb) kurumlar arasında yetki ve süreç karmaşasına yol 

açmaktadır.  

• Merkezi ve yerel yönetim birimlerinin "koruma" konusundaki 

bütüncül politika ve stratejilerin (program, plan, proje, uygulama, 

insan kaynaklar ve bütçe vb) olmaması, korunan alan özelinde yerel 

yönetim/yönetişim organizasyonun oluşturulamaması (teknik eleman, 

personel, bütçe, araç gereç ve ekipman, tesis, paydaş katılımı vb) 

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle siyasi veya 

sosyal baskı sonucu korunan alan sınırları daraltılmakta, 

değiştirilmekte veya statüleri değiştirilmektedir. 

• Korunan alan içi ve çevresinde farklı kurum ve kuruluşlarının 

birbirlerinden habersiz farklı yatırım faaliyetlerinde bulunması veya 

uygulanması kaynak koruma işlevini olumsuz etkileyebilmektedir. 

Bir korunan alanın sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için sadece alan 

içi değil, aynı zamanda alanın çevresi için de koruma önlemleri 

alınması gerekir. Ancak korunan alanın çevresinde yapılan bazı 

faaliyetlere izin verilmesi, sessiz kalınması veya önemsenmemesi 

kaynak değerlerine doğrudan veya dolaylı olumsuz etkilemektedir.  

• Korunan alanlar üzerinde turizm ve maden amaçlı vb tahsisleri 

kolaylaştırmaya yönelik yasal düzenlemelerin olması önemli bir baskı 

ve risk oluşturmaktadır. Özellikle kültür ve turizm koruma ve gelişim 

bölgeleri ve turizm merkezleri içinde kalan korunan alanlar ciddi bir 

risk ile karşı karşıyadır.  
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• Yönetmelikte; doğal sitler için “Koruma Amaçlı İmar Planları”, milli 

parklar, tabiat parkları, sulak alanlar vb için “Uzun Devreli Gelişme 

Planı (UDGP)” veya “Yönetim Planı” hazırlanması gibi koruma 

statüsüne göre farklı planlamaların öngörülmesi uygulamada 

planlama karmaşasına yol açmaktadır.  Özellikle korunan alanlarda 

İmar Planı yaklaşımları özellikle doğal alanların yapılaşma (imar) 

mantığı ile ele alınmasını kolaylaştırmakta, kaynak değerlerinin 

korunması önceliğini azaltabilmektedir.  

• Mevzuatta korunan alanlarda hazırlanacak her tür ve ölçekte planların 

müellifi, şehir ve bölge plancısı olarak belirlenmiştir. Doğal korunan 

alanların planlanmasında özellikle ekoloji, biyoçeşitlilik ve doğa 

konusunda planlama eğitim ve öğretimi alan Peyzaj Mimarları ve 

Orman Mühendisleri daha fazla etkin olması sağlanmalıdır. Korunan 

alanların statüsü ve özelliklerinin farklı olması nedeniyle ilgili 

disiplinlerin geniş katılımın sağlanarak ortak çalışmaların yapılmasını 

zorunlu hale getirmiştir.    

• Korunan alanların planlama ekibinde çok farklı disiplinler yer 

almasına rağmen nitelik ve nicelik olarak yetersiz olması, görev 

tanımlamasındaki eksikliklerin bulunması, planlama ve tasarım 

süreçlerine katılım ve katkı düzeyleri net olarak ortaya konulmaması 

uygulamada karmaşaya yol açmaktadır.    

•  Korunan alanların planlama süreçlerinde; Özellikle hedef/amaçlar, 

kavramsal, yöntemsel çerçevenin kaynak değerlerine göre 

belirlenmemesi, verilerin güncel, yeterli düzeyde ve detaylı olmaması, 

analiz değerlendirmeleri sonucu karar verme süreçleri ve 
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önceliklendirmede yaşanan belirsizlikler ve sorunlar, paydaşların tüm 

sürece katılımının sağlanamaması, planlama sürecinin çok uzun 

sürmesi gibi birçok sorunlar yaşanmaktadır.  

• UDGP (1/25000 ölçekli) kararları ölçek ayrıntı düzeyi nedeniyle 

eyleme yani uygulamaya dönüştürülememektedir. Eyleme 

dönüştürülmesi için yerel uygulama tasarım ölçeğinde (genel olarak 

1/200 veya 1/100 ölçekler veya özel durumlarda 1/500 ölçekler) 

projelerin hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir.  

• UDGP hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve revizyon süreçleri 

uzun sürmesi nedeniyle yönetsel uygulamada sorunlar 

yaşanabilmektedir. Örneğin 26 adet Milli Parkın UDGP mevcut olup 

diğerlerinin ise planlama çalışmaları devam etmektedir.  250 adet 

Tabiat parkında 70 adedinde UDGP yapılmış olup diğerlerinde 

çalışmalar halen yürütülmektedir.  

• Korunan alanlarda doğal ve kültürel envanter eksikliği (özellikle 

doğal bitkiler ve yaban hayvanları) veya güncel olmaması en önemli 

sorunlardan birisidir. Korunan alanlara yönelik erişebilir ve bütüncül 

doğal ve kültürel kaynak veri tabanı oluşturulamamıştır. Alana özgü 

yerel bilimsel araştırmalar yetersizdir.  

• İhale yolu ile özel firmaların uzmanlık gerektiren UDGP’nin 

yapılması sürecinde örneğin arazi çalışmalarının yetersiz olması, 

kaynak değerlerinin bütüncül ve ayrıntılı envanterinin yapılamaması, 

sürenin kısa veya yetersiz olması, ilgili uzmanların yer almaması vb 
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nedenlerle korunan alanlarda etkin planlama ve yönetim süreçlerini 

olumsuz etkileyebilmektedir.   

• Korunan alan içerisinde ve çevresinde yaşayan yerel halkın, planlama 

ve yönetim süreçlerine katılımları yeterince sağlanamamaktadır. 

Koruma statüleri kaynak değerlerini korurken alan içerisinde yaşayan 

yerel halka genelde kısıtlamaların getirilmesi, uygulanabilir 

çözümlerin üretilememesi sonucu yönetim ile halk arasında genelde 

çatışmalara yol açmaktadır. 

• UDGP’da özellikle biyolojik çeşitlilik olmak üzere mevcut sosyo-

ekonomik yapısına yönelik analizler ve gelişim politikaları 

çoğunlukla yetersizdir. Korunan alan planlama ve yönetiminde 

mevcut kaynakları korumadan ziyade turizm veya rekreasyonel 

kullanım hedeflerinin öncelikli olarak ele alındığı görülmektedir.   

• Alan içi ve çevresindeki yöre insanlarının ve alan 

kullanıcıları/ziyaretçilerin talep ve eğilimleri planlama ve yönetimde 

yeterince dikkate alınmamaktadır. Özellikle yöre insanlarının doğal 

kaynağı kullanım talepleri ile kaynak koruma arasında uyum 

sağlanamadığı için uygulamada birçok sorunlara yol açmaktadır.   

• Mevzuatla sadece kısıtlama veya yasaklama yolu ile koruma 

yaklaşımı, ekosistem ve kültürel varlık ve alanlar üzerindeki baskıları 

önleyememekte ve kaynak korumasında etkin sonuç alınamamaktadır 

(Alkan & Korkmaz, 2009; Yurdakul, Kuvan & Yıldırım, 2011; Akyol 

& Akbulut, 2017). 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsanlığın var olduğu andan itibaren doğa ile olan ilişki ve etkileşim 

sürecinde, insan ihtiyaçları ve faaliyetlerinin giderek artması ve 

çeşitlenmesi sonucu doğa aleyhinde çok yönlü ve olumsuz sonuçları da 

beraberinde getirmiştir. Doğa ve doğal sistemlerin olumsuz 

etkilenmesi, biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, karbon salınımının 

çok artması gibi eylemler başta insan olmak üzere tüm canlıları tehdit 

eder hale gelmiştir. Günümüzde iklim değişikliği ve uyum çerçevesinde 

doğal ekosistem hizmet ve katkılarının giderek önem kazanması ve 

korunan alanların alansal ve sayısal boyutta giderek artması konunun 

öncelikli olarak ele alınmasını ve korunan alanların bütüncül planlama 

ve yönetimin daha etkin ve rasyonel bir şekilde yapılmasını ön plana 

çıkarmaktadır. Korunan alanlarda etkin ve yetkin bir 

yönetim/yönetişimin yapılması, alan büyüklüğü, kapsamı, birbirleri ile 

bağlantılarının sağlanarak ekosistem hizmetleri sürekliliğinin 

sağlanması, flora ve fauna bakım ve iyileştirmenin yapılması, 

kontrol/izleme ile gerekli teknik müdahalelerin yapılması, paydaş 

(özellikle yerel topluluklar) aktif katılımının sağlanması, doğa ile 

uyumlu üretim tekniklerinin geliştirilmesi vb mevcut korunan alanlarda 

kapasitesinin geliştirilmesi sonucu iklim değişikliğine karşı 

mücadelede bir çözüm, uygun bir maliyetli stratejik bir eylem ve diğer 

kaynak yönetim programları için de ilham kaynağı veya bir model 

oluşturabilecektir (Gül, Dinç & Gül, 2021). Doğal yaşamın ve 

sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi ancak doğayı 

koruyarak, yaşatarak ve doğa ile uyumlu kullanımı sağlanarak 
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olabileceği kabul edilmelidir.  Ülkemiz doğal ve kültürel varlıkları ve 

çeşitliliği açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu bağlamda doğal, 

tarihi ve kültürel değerlerin çoğunlukla bir bütünlük içinde arz etmesi 

nedeniyle birlikte korumak ve emanet öngörüsü ile gelecek nesillere 

sürdürülebilir bir şekilde ulaştırma zorunluluğu bulunmaktadır.  

Doğal ve kültürel alanların korunması, yaşatılması, planlanması 

/tasarlanması, yönetimi vb süreçlerin sürdürülebilirliği için öncelikle 

bütüncül, uyumlu, detaylı tanımlanabilmiş ve uygulanabilir mevzuatın 

varlığı ve devlet politikasının oluşturulmasına bağlıdır. Bu nedenle 

ülkemizde giderek karmaşıklaşan mevzuatın ele alınarak yeniden 

revize edilmesi, doğa koruma politikalarının (ekolojik politikalar) 

benimsenmesi ve uygulanması büyük önem taşımaktadır. 

• Ülkemizdeki korunan alanlarla ilgili tüm mevzuat özellikle 

uluslararası sözleşmeler kapsamındaki yeniden ele alınarak uyumlu 

hale getirilmeli ve yasal korunan alanları (doğal ve kültürel alanlar) 

bütünü kapsayacak şekilde tutarlı ve yalın tek bir «KANUN» 

oluşturulmalıdır (Öneri; “Korunan Alanlar Kanunu”). Bununla birlikte 

korunan alan yönetim statüleri veya tipolojilerine göre Yönetmelikler 

oluşturulmalıdır. 

• Mevzuat ve yetki çeşitliliğinin olması kurumlar arasında eşgüdümün 

sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Metin & Gül' e (2020) göre de doğal ve 

kültürel alanların korunmasında yasalar düzeyinde kurumlar arasında 

yaşanan yetki ve sorumluluk karmaşası giderilmeli, katılımcı, adaletli 

şeffaf yönetim stratejileri belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 

korunan alanlardan mülkiyet ilişkisi dikkate alınarak korunacak alanın 
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konumuna göre tespit, tescil, onay, ilan, projelendirme, yönetimi gibi 

işlemlerinin tek elden, yani tek bir Kurum tarafından yapılması (Öneri: 

Doğal ve Kültürel Alanları Koruma Bakanlığı), yetki ve sorumluluklar 

verilmesi uygulamada kolaylık sağlayabilecektir.  

• Ulusal ölçekte doğal ve kültürel korunan alanlara yönelik her türlü 

rant yaklaşımından arındırılmış devlet politikası oluşturmak amacıyla 

öncelikle T.C. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı içinde; (Öneriler: “Doğa ve 

Çevre Koruma Politikaları Kurulu” veya “Korunan Alanlar 

Politikaları Kurulu” veya “Doğal ve kültürel Değerleri Koruma 

Politikaları Kurulu”) bir kurul oluşturulmalıdır. Yeni oluşturulacak bu 

kurul bünyesinde koordinasyon ve iş birliği sağlanabilecek, ulusal 

ekopolitikaların oluşturulması daha mümkün hale gelebilecektir (Metin 

& Gül, 2020).  

• Her siyasi partinin içeriğinde doğa ve çevre koruma stratejileri 

ve ekolojik politikalar mutlaka yer almalıdır. Çünkü doğa ve çevre 

koruma konusunda mevzuatın uygulanması ve yönetilmesinde en 

önemli aktörler özellikle siyasi otorite, kurumsal yöneticiler, karar 

vericiler ve uygulayıcılardır. Bu nedenle bütüncül doğa ve çevre 

koruma devlet politikasının oluşturulması büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca özel sektörde şirket ve firmalarda mutlaka çevre ve doğa koruma 

birimlerinin ve stratejilerinin oluşturulması da teşvik edilmelidir. 

• Ülkemizde yasal yolla koruma statüsüne sahip korunan alanlar 

ülke yüzölçümüne oranı %8,7’dir (DKMP, 2020). Ülkemizdeki 

korunan alanların Özel Çevre Koruma Bölgeleri %38’ini, Doğal Sitler 

%26’sını, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları %17’sini ve Milli Parklar 

%13’ünü, Ulusal Önemi Haiz Sulak Alanlar ise %12’ini 
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oluşturmaktadır. Bunların toplamının %100’ü aşıyor olması (%106) 

bazı alanların birden fazla statüye sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır. Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının (DKKA) 

Türkiye kıyısal alanındaki oranı %4 ünü oluşturmaktadır (TVKGM, 

2014). Ancak bu oranın mutlaka en az %30’e çıkarılması 

hedeflenmelidir. Doğa Derneği tarafından 2006 yılında önerdiği 

Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları” (305 adet) mutlaka yasal yolla 

koruma altına alınmasına öncelik verilmelidir.   

• Korunan alanların birbirleriyle entegrasyonu sağlayacak şekilde 

korunan alan ağı (network) ile ilişkilendirilmelidir.  Bu amaçla sadece 

yasal statülü korunan alanlar değil aynı zamanda yasa ile korunmayan 

alanları da (kentsel içi ve dışı yeşil alanlar veya doğal alanlar, denizel 

alanlar, kıyılar, bozkır ekosistemleri, sulak alanlar, dağlar, ormanlar ve 

yaylalar vb) bu ağa dahil edilecek şekilde genişletilmelidir. Gül & 

diğerleri, (2020) tarafından açık ve yeşil alanlar bütüncül olarak üst 

ölçekte kurgulanarak kent bütününde düzenli dağılımı sağlanmalı, kent 

içi ve kent dışı yeşil alan sistemleri ile korunan alanlar arasında organik 

bağlantı kurulmalıdır. Mutlaka açık ve yeşil alanlar ilgili acil olarak bir 

yasa veya yönetmelik çıkarılmalıdır (Gül, Dı̇nç, Akın & Koçak, 2020). 

Kentlerde kontrollü ekolojik yaklaşımlı kent planlama politikaları ile 

kent içi ve dışı doğal alanların tahrip edilmesi önlenebilecek ve 

sürdürülebilir arazi kullanımı ve yönetiminde etkili olabilecektir (Dinç 

& Gül, 2021). Türker & Akten’e (2021) göre kent içi ve çeperinde 

kalacak tarım arazileri ve mera alanlarının korunmasıyla ilgili gerekli 

düzenlemelerde yapılmalıdır. 
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• Her bir korunan alan için doğal ve kültürel kaynak değerleri 

bilimsel olarak tespit edilmeli ve CBS ortamında sayısal veri tabanı 

oluşturulmalıdır. Ülke ölçeğinde ulusal korunan alan bilgi sistemi ve 

ağı oluşturularak sürekli olarak güncellenmesi sağlanmalıdır.   

• Korunan alanların mevzuatta amaç dışı kullanımlar için tahsis 

edilmesine yönelik önlemler alınmalıdır. Örneğin korunan alanların 

madencilik faaliyetlerine izin verilmesi, Turizm Teşvik Yasası’nda 

korunan alanlarında turizm yatırımlarına olanak sağlaması, entegre 

tesisler ile balıkçı barınakları ve iskelelerin yapılması, yerleşimlerin 

kurulmasına izin verilmesi vb. sayılabilir.   

• Korunan alanların yerel yönetim birimlerinin "koruma" 

konusundaki bütüncül politika ve stratejilerin (program, plan, proje, 

uygulama, insan kaynaklar ve bütçe vb) olmaması, korunan alan 

özelinde yerel yönetim/yönetişim organizasyonun oluşturulamaması 

(teknik eleman, personel, bütçe, araç gereç ve ekipman, tesis vb) önemli 

bir sorundur.  Bu amaçla her bir korunan alanlarda yerel birimlerin 

eksiklikleri giderilerek alana özgü teknik ve bilimsel yönetişim 

yaklaşımları ile etkin ve yetkin bir organizasyon yapılmalıdır. Ulaş’a 

(2019) göre, korunan alanların etkili yönetimi; katılımcı ve aktif bir 

yönetim anlayışı model alınarak uygulanmalıdır. 

• Ülkemizdeki mevcut doğal ve kültürel korunan alanlar; 

IUCN’in tanımladığı 6 koruma statüsü içinde koruma statüleri ve 

yönetim şekli yeniden yapılandırılmalıdır. Koruma statüleri bilimsel ve 

teknik boyutta genel çerçevesinin yeniden tanımlanması 

gerekmektedir. Her bir koruma statüsü için; yönetim amaçları, yetki ve 
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sorumluluklar, koruma –kullanma içeriği ve yoğunluğu, planlama ve 

tasarım projeleri, ölçek ayrıntı düzeyi, içerik ve yöntem farklılığı, 

paydaş katılım düzeyi kullanım standartları, yönetim tipi ve 

organizasyonu vb belirlenmelidir Ülkemizde çok sayıdaki koruma 

statülerinin daha etkin ve yönetim amaçlarına göre yapılan öneriler 

Tablo 13’ te verilmiştir. 

• Ulusal ölçekte korunan alanlarda biyoçeşitliliğe değer vermek, 

doğal ve kültürel miras değerlerini korumak, katılımcı ve etkin 

yönetişimi sağlamak, elde edilecek katma değerin adil bir şekilde 

paylaşmak, ekolojik odaklı politikalar üretmek ve doğaya dayalı 

çözümler uygulamak şeklinde önceliklendirme yapılmalıdır.  

• Korunan alanların ulusal ölçekte finansman desteklerinin 

sağlanacağı yeni mekanizmalar veya yaklaşımlar geliştirilmelidir. 

Korunan alanlardan elde edilen gelirler özellikle alan kaynak 

değerlerine harcanmalıdır.  

• Korunan alanlarda “koruma-kullanma dengesi” gözetilmesi 

yerine “koruma ve koruma ile uyumlu kullanım” hedefi gözetilmelidir.   

• Katılımcı, eşit, adaletli, şeffaf ve profesyonel bir yaklaşımla 

korunan alanların yönetimi/yönetişimi mutlaka geliştirilmelidir. 

Korunan alanlar, içinde yaşayan yerel topluluklara saygı duyulmalı, 

uygun adil süreçlerle yakın iş birliği kurulmalı ve alanın koruma 

politikalarına uygun çözüm seçenekleri oluşturulmalıdır.  

• Koruma ile doğrudan ve dolaylı olarak görevlendirilmiş 

birimler ile ilgili/gönüllü kuruluşlar arasında ilişkiler güçlendirilmeli, iş 

birliği ve koordinasyon sağlanmalıdır. 
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• Koruma öncelikli, bütüncül, katılımcı, sorumlu, demokratik, 

eşit, sürdürülebilir gelişme ve yerel odaklı yeni yaklaşımlar, yatırımlar 

ve politikalar geliştirilmelidir. Koruma her şeyden önce bireysel ve 

kolektif toplumun farkındalık bilinçlenme süreci ile ilişkilidir. Söz 

konusu bilinçlenme, doğal ve kültürel varlıkların korunmasında 

sorumlu olan resmi ve özel kurumlar ile ilgili paydaşlar arasında ortak 

ve eş güdümlü iş birliği yaparak sağlamalıdır. 

• Korunan alanlar, doğal sistemlerin, iklim değişikliğinin ve 

biyolojik çeşitliliğinin sigortasıdır (Gül, Dinç & Gül, 2021).  Dünyanın 

tüm canlılar için yaşanılabilir olmaya devam etmesi doğa ve kültürel 

değerlerin korunması için sadece yasal düzenlemeler değil aynı 

zamanda söylem ve eylem boyutunda  E k o p o l i t i k  (ekolojik 

politikalar) yaklaşımların devlet politikası haline getirilmesine, etkili 

yönetişim organizasyonuna, bireysel ve kollektif koruma bilincinin ve 

örgütlenmenin geliştirilmesine, bilimsel verilerle beslenmiş 

planlamalara, uzmanlıkları sürece dahil eden uygulamalara, eşitlikçi ve 

paylaşımcı yaklaşımlara, yeterli finans kapasitesine, ortak akıl 

geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Toplumun üretim ve tüketim 

yaşam biçimi ve alışkanlıkları, doğaya ve doğal sistemlere uyumlu 

olacak şekilde yeşil ekonomi paradigmaları ile yeniden 

oluşturulmalıdır.  

“Doğanın ekonomisinde para birimi sadece yaşamdır ve yaşamın 

katma değeridir.” 

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada Etik Kurul izni gerekmemiştir.  
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Tablo 13. Ülkemizdeki Doğal Korunan Alanlar Mevcut Koruma Statülerinin IUCN Koruma Statülerine Göre Düzenleme Önerisi 

 
IUCN Koruma Statüleri 

(IUCN Protection 

Categories) 

Ülkemizdeki Doğal Korunan Alanlar Mevcut Koruma 

Statüleri (Natural Protected Areas in Turkey Current 

Conservation Status) 

Yönetişim Tipleri Önerileri 

(Governance Types Recommendations) 

  A.  

Resmi Bakanlık 

Kurumları ile  

yönetişim 

B-  

Ortak yönetişim 

(İlgili tüm 

paydaşlar) 

C.  

Özel yönetişim 

(Kişi, Yerel Halk, 

STK, Vakıf vb)  

1)Tam Doğal Rezerv ve Doğal 

Yaşam Alanları 

• 1a: Mutlak Doğa Rezervi   

• 1b: Yabanıl Alan-Vahşi 

Yaşam Alanı 

• Tabiat Koruma Alanları 

• 1. Derece doğal sit alanı (Kesin Korunacak Hassas Alan) 

• Yaban Hayatı Koruma Alanları 

• Biyogenetik Rezerv Alanı 

• Gen Koruma Alanı  

• Muhafaza Ormanı 

• 2. Derece Doğal Sit alanlar (Nitelikli Doğal Koruma Alanı)  

x   

2)Milli Park • Milli Park x x  

3)Doğa Anıtı  • Doğa Anıtı 

• Tabiat Varlıkları (Ağaç Anıtlar-Mağaralar) 

x x  

4) Yaşama Ortamı 

(Habitat)/Tür Yönetim Alanı  

• Yaban Hayatı Geliştirme Alanları  

• Özel Çevre Koruma Alanları 

• Sulak ve Ramsar Alanları  

• Gen Koruma ve Yönetim Alanları (GEKYA) 

• Biyosfer Rezervi 

• Tohum Meşcereleri   ve Tohum Bahçeleri  

x   

5)Bozulmamış Kara/Deniz 

Peyzaj Koruma Alanları  

• Tabiat Parkları  x x  

6)Yönetilen Kaynak Koruma 

Alanı  

• III. Doğal Sitler (Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü alan) 

• Dünya Miras Alanı (Doğal Miraslar) 

• Diğer Sitler  

• Taşınmaz Sivil Kültür Varlıkları  

x x x 
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Legal and Administrative Current Situation and 

Problems of Protected Areas 

SUMMARY   

Protected areas are areas of land, water, or sea that are managed by giving protection 

status according to the relevant legislation to protect biological diversity, natural and 

related cultural resources, and to ensure the continuity of ecosystem services. 

Protected areas are considered the insurance of the natural system and biodiversity 

because of their ecosystem services and functions (which are Supportive Services, 

Procurement Services, Regulatory Services, and Cultural Services) (WWF, 2018). 

Although the history of nature conservation concepts and practices in the world is as 

old as the history of humanity, it is possible to say that the legal start and spread of 

protected area policies on a national scale started in the 19th century. Especially 

Yellowstone National Park (USA), which was declared legal in 1872, is perhaps 

considered to be the first example.  

In the World Database of Protected Areas 2021 Report, jointly managed by UNEP-

WCMC and IUCN; The number of protected areas in the world's terrestrial and inland 

waters is 248,797, accounting for approximately 15,67%. Marine protected area, on 

the other hand, is 17,861 in total and constitutes approximately 7.72% of it. There are 

many protected areas (more than 38) with different protection statuses in our country. 

As of 2020, the total net size of our protected areas is 67,773 km2 and its ratio to the 

country's surface area is 8.7%. Currently, approximately 4% of Turkey's Marine and 

Coastal Protected Areas have the status of the legal protection area. Protected areas 

have become an indispensable element of nature protection today as a result of long 

years of knowledge and experience at international and national levels.  

The main reasons underlying the emergence of the protected area idea can be grouped 

under two headings. 1. The nature of the natural and cultural values contained in the 

protected areas and the necessity of preserving the current situation in line with these 

qualities, 2. Human activities in protected areas pose a threat and therefore it is 

necessary to limit these uses and prevent change.   

The purpose of Protected Areas can be summarized as to protect biological diversity 

(species diversity, genetic diversity, habitat diversity, ecological process diversity), 

scientific research, improvement of environmental conditions, protection of natural 

and cultural landscapes of special importance from deteriorating effects, tourism and 

recreational purposes, providing services and contributions, protecting against the 

negative effects of wildlife, improving the level of education, awareness of the 

individual and society, ensuring the sustainable use of natural resources, protecting 

and developing of nature and cultural values, providing to the social and economic 

development of the region, and others.  

Protecting protected areas with certain restrictions is not a simple prohibition activity. 

All of the natural and cultural values owned are the commonwealth of past and future 

generations and should not be unilaterally disposed of. It is a necessity for humanity 
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to convey the protected areas to future generations in a holistic way with the foresight 

of trust and to ensure sustainability. 

In this study, the protection status, institutional structure, planning/design, and 

implementation of natural and cultural areas in our country according to the current 

legislation were examined, current problems were revealed, and holistic suggestions 

were made for protected areas. 

Many countries make legal arrangements to protect their natural and cultural areas by 

signing many international conventions, giving different protection statuses, and 

trying to manage them in line with their aims. In our country, many legal regulations 

have been made on the protection status, determination, registration, approval, 

planning, design, implementation, and management of our protected areas inspired by 

international conventions.  

It has been determined that there are approximately 56 legal regulations (Laws, 

Decrees, Regulations, Directives, and others) regarding protected areas in our country. 

In our country, in the context of conceptual, institutional, determination, registration, 

approval, planning/design/implementation, and management/governance processes in 

the legislation, about natural and cultural areas with protection status, 

multidimensional problems are encountered in the dimension of discourse and action. 

This situation causes great confusion, especially in the institutional and managerial 

dimensions, where there are conflicting, disconnected, and important deficiencies. 

The problems and uncertainties in the legislation and the solution proposals have been 

tried to be summarized below. 

➢ There are ambiguities in the legislation regarding the scope and definition of 

protected areas and do not form integrity. Therefore, for the protection of natural 

and cultural values, the concept of a "protected area" should be handled as a whole, 

defined, expanded, and harmonized with each other in the legislation. 

➢ In our country, inspired by international conventions, many legal arrangements 

have been made regarding the protection status, determination, registration, 

approval, planning, design, implementation, and management of our protected 

areas. The fact that there are approximately 56 different legal regulations (Laws, 

Decrees, Regulations, Directives, etc.) regarding protected areas in our country 

confuses. Therefore, this confusion causes wastage of time and material resources, 

and loss of natural and cultural resource values. Legal obligations arising from 

international conventions regarding protection have not been fully reflected in the 

legislation yet, and there are still many deficiencies in corporate duties and 

responsibilities. 

➢ A national state policy could not be established in terms of discourse and action 

(especially within the Presidency Organization) in the context of protection for 

natural and culturally protected areas on a national scale. However, Eco-political 

(ecological policies) approaches are very inadequate in the 

planning/design/implementation and management process of protected areas, and 

an approach is put forward especially because of political, economic, and social 

pressures. 
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➢ Today, there are 3 different Institutions responsible and authorized for protected 

areas a. Ministry of Agriculture and Forestry - General Directorate of Nature 

Conservation and National Parks, b. Ministry of Environment, Urbanization and 

Climate Change - General Directorate of Conservation of Natural Assets, c. 

Ministry of Culture and Tourism - General Directorate of Cultural Heritage and 

Museums. However, there is an institutional and organizational confusion of 

authority and responsibility in protected areas with different statuses and property 

statuses. Communication, coordination, and cooperation between institutions and 

local institutional units are very insufficient. 

➢ The existence of many different protection statuses in the legislation (more than 

23) creates some problems in many subjects such as conceptual, management 

purposes, planning/design, implementation, and management organization. In 

addition, the conceptual similarity of some protection statuses or the inadequacies 

in the definition of some of them increases the uncertainties even more. For 

example, because more than one protection status is given to an area (National 

Park + Natural Sit area, etc.), it leads to confusion of authority and process among 

institutions (Table 1). 

➢ Table 1. Status of Protected Areas in TURKEY and Responsible Institutions 

Responsible Institutions Status of Protected Areas Number 

Ministry of Agriculture and Forestry 

General Directorate of Nature 

Conservation and National Parks  

National Park  45 

Nature Park 250 

Nature Monument 115 

Nature Conservation Area 31 

Wildlife Conservation Area 84 

Wetlands 13 

Wetlands 59 

Ramsar Areas 14 

Ministry of Agriculture and Forestry 

General Directorate of  Forest  

Protection Forests  54 

Gene Conservation forests 336 

Seed Stands 318 

Seed Orchard 207 

 

 Ministry of Agriculture and Forestry 

General Directorate of Forest,  Non-Wood 

Products and Services Department 

Recreational Areas Branch Office 

Urban Forests 134 

Forest Recreation Areas 1591 

Ministry of Environment, Urbanization 

and Climate Change 

General Directorate of Conservation of 

Natural Assets 

Natural Sites 2554 

Special Environmental Protection 

(SEPA) Areas 
16 

Natural Property (Monumental Tree) 8431 

Natural Property (Cave) 148 

Biogenetic Reserve Areas 7 

Biosphere Reserve 1 

Culture and Tourism Ministry, 

General Directorate of Cultural Heritage 

and Museums 

Other Sites 18.933 

World Heritage Sites 18 

Registered Immovable Cultural 

Heritage to be Protected throughout 

Turkey 

108.813 
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➢ The lack of holistic policies and strategies (program, plan, project, 

implementation, human resources, and budget, etc.) on "protection" by central and 

local government units, failure to establish a local government/governance 

organization specific to the protected area (technical staff, personnel, budget, 

equipment, facilities, etc.) emerges as an important problem. In particular, because 

of political or social pressures, the boundaries of protected areas are narrowed, 

changed or their status is changed. 

➢ The fact that different institutions and organizations in and around the protected 

area carry out or implement different investment activities without being aware of 

each other adversely affects the resource protection function. 

➢ The existence of legal regulations to facilitate allocations for tourism and mining 

purposes creates significant pressure and risk on protected areas. 

➢ In the regulation, predicting different plans according to the protection status, such 

as Preparing Conservation Development Plans for natural sites, Long Term 

Development Plan (LTDP) or Management Plan for national parks, nature parks, 

wetlands, etc., causes planning confusion in practice. Especially in protected areas, 

the Conservation Development Plan and Development Plan approach facilitates 

the handling of natural areas with the logic of construction and can reduce the 

priority of protecting resource values. 

➢ The author of the plans of all types and scales to be prepared in the areas protected 

by the legislation has been determined as the City Planner. Landscape Architects 

(Landscape Planners) and Forest Engineers, who receive planning education and 

training on natural protected areas, especially on ecology, biodiversity, and nature, 

should be more active. Due to the different status and characteristics of protected 

areas, wide participation of the relevant disciplines has made it necessary to carry 

out joint studies. 

➢ Although there are many different disciplines in the planning team of the protected 

areas, it is insufficient in terms of quality and quantity, there are deficiencies in 

the job description, the participation and contribution levels in the planning and 

design processes are not revealed, confusing in practice. 

➢ There are many problems in the planning processes of protected areas. For 

example, goals/objectives, conceptual and methodological framework not being 

determined according to resource values, data not being up-to-date, sufficient, and 

detailed, uncertainties and problems experienced in decision-making processes, 

prioritizations because of analysis evaluations, failure to ensure participation of 

stakeholders in the whole process, and planning process taking too long and others. 

➢ LTDP (1/25000 scale) decisions cannot be translated into action due to the scale 

detail level. Projects at the Landscape design need to be prepared and implemented 

in scales (1/200 or 1/100 scales or 1/500 scales in special cases) to be translated 

into action. 

➢ Lack of natural and cultural inventory or not being up to date (especially natural 

plants and wild animals) in protected areas is one of the most important problems. 

An accessible natural and cultural resource database for each protected area has 

not yet been established. And field-specific scientific research is insufficient. 

➢  Participation of the local people living in and around the protected area in the 

planning and management processes cannot be ensured adequately. While the 
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conservation status preserves the resource values, the local people living in the 

area are generally subject to restrictions, resulting in some conflicts between the 

administration and the public because of the inability to produce viable solutions. 

➢ Demands and tendencies of local people and area users/visitors in and around the 

area are not taken into account sufficiently in planning and management. 

➢ Our country has important potential in terms of its natural and cultural assets and 

diversity. In this context, since natural, historical, and cultural values are mostly 

in integrity, there is an obligation to protect them together and to deliver them to 

future generations in a sustainable way with the foresight of trust. In particular, 

natural and cultural values are legally protected, and these areas are constantly 

increasing numerically and spatially, and ecosystem services and contributions are 

becoming increasingly important, so planning and management need to be done 

more effectively and rationally.  

➢ For the sustainability of processes such as protection, survival, planning/design, 

management, etc. of protected areas, it is possible primarily with the existence of 

holistic, harmonious, detailed, and applicable legislation and the creation of a state 

policy. For this reason, it is of great importance to address and revise the 

increasingly complex legislation in our country, to adopt and implement nature 

protection policies (ecological policies). 

➢ All legislation related to protected areas should be reconsidered and harmonized, 

especially within the scope of international conventions, and a single, consistent, 

and simple «LAW» should be established to cover the legally protected areas 

(natural and cultural areas) as a whole. (Suggestion; “Protected Areas Law”). In 

addition, Regulations should be created according to protected area statuses or 

typologies. 

➢ The diversity of legislation and authority makes it difficult to ensure coordination 

among institutions. Taking into account the ownership relationship from the 

protected areas, the determination, registration, approval, announcement, project 

design, and management of the protected area according to the location of the 

protected areas from a single source, that is, by a single Institution (Suggestion: 

The Ministry of Conservation of Natural and Cultural Areas), giving authority and 

responsibilities will facilitate the implementation. 

➢ First, a Policy Board should be established within the Presidency Organization to 

formulate a state policy for natural and culturally protected areas on a national 

scale. (Suggestions: “Nature and Environmental Protection Policy Board” or 

“Protected Areas Policy Board” or “Natural and Cultural Values Protection Policy 

Board”). Coordination and cooperation will be ensured within this newly formed 

committee, and it will be possible to establish national ecopolitics. 

➢ Nature and environmental protection policies and units must be included in every 

political party and also the private sector. 

➢  In our country, the ratio of protected areas with legal protection status to the 

country's surface area is 8.7%. However, it should be aimed to increase this rate 

to at least 30%. 

➢ It should be associated with the protected area network to ensure the integration 

of protected areas with each other. For this purpose, not only protected areas with 

legal status but also areas that are not currently protected by law (urban green 
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areas, marine areas, coasts, steppe ecosystems, wetlands, etc.) should be included 

in this network. 

➢ Natural and cultural resource values for each protected area should be determined 

scientifically and a digital database should be created in the GIS environment. It 

should be continuously updated by establishing a national protected area 

information system and network at the country level. 

➢ Allocating protected areas for non-purpose uses in the legislation should be 

prevented. 

➢ In each protected area, the deficiencies of local units should be eliminated, and an 

effective and competent organization should be ensured with site-specific 

technical and scientific governance approaches. 

➢ Existing natural and cultural protected areas in our country; should be restructured 

within the 6 conservation statuses of the World Conservation Union (IUCN). The 

general framework of conservation statuses in scientific and technical terms needs 

to be redefined. Recommendations are given in Table 14. 

➢ Management/governance of protected areas must be developed with a 

participatory, equitable, fair, transparent, and professional approach. Protected 

areas, the local communities living in them, should cooperate closely with fair 

processes that are appropriate to respect, and solution options should be created 

by the conservation policies of the area. 

➢ Revenues from protected areas should be spent especially on area resource values. 

Finally, protected areas are the insurance of natural systems, climate change, and 

biodiversity. For the world to continue to be livable for all living things, not only legal 

regulations but also the making of Ecopolitical (ecological policies) approaches in the 

dimension of discourse and action as a state policy, effective governance organization, 

development of individual and collective protection awareness and organization, 

scientific. 

There is a need for data-fed planning, practices that include expertise in the process, 

egalitarian and sharing approaches, sufficient financial capacity, development of a 

common mind, and arranging production and consumption relations compatible. 

Society's production and consumption lifestyle should be reconstructed with green 

economy paradigms in a way that is compatible with nature and natural systems.  

 

“Currency in nature's economy is only life and the added value of life.” Atila GÜL  
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1. GİRİŞ 

Korunan alanlardaki ekolojik ve doğal, tarihi ve kültürel değerlerin 

korunması, planlanması ve sürdürülebilirliğinin temini; doğal hayatın 

canlı kalması, insanın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması, insanın ve 

doğal hayatın yaşamsal faaliyetlerinin devam etmesi için temel 

gereklerdir. Korunan alanların varlık sebebi ve koruma gerekçesi; 

evrensel, toplumsal ve kamusal yarar ile doğanın korunmasıdır. 

Korunan alanlar; Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (International 

Union for Conservation of Nature (IUCN)) tarafından 1969 yılında 

tanımlanmıştır. Bu tarihten sonra korunan alanlar; doğal, tarihi ve 

kültürel değerlere sahip, ulusal, uluslararası ve ulus üstü kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği, çok yönlü bakış açısı ve sektörler arası eşgüdüm 

sağlanarak oluşturulmuş, koruma eylem ve müdahaleleri yapılmıştır. 

Tarih, kültür ve ekosistem hizmetleri sunan korunan alanların ve 

varlıkların tanımlanması, planlanması ve denetlenerek sürdürülebilir 

kılınması bir kamu hizmeti ve görevidir. Bu nedenledir ki, koruma 

olgusu, toplumsal sorumluluk yanı sıra, ulus üstü ve uluslararası 

kurumlar ile ulusal kamu idarelerinin asli görev, yetki ve 

sorumluluğundadır. Halkın koruma konusunda bilinçlendirilmesi ve 

eğitilmesi de bu hizmetin ve görevin bir parçasıdır.  

Korunan alanlara dair koruma anlayışının iki boyutu oluşmuştur: 

Birincisi; ulusüstü, uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşları 

(STK’lar) ve sözleşmelere uyar geliştirilen strateji, politika ve 

eylemlerle doğal kaynakların ulusal ölçekte kurumlar ve STK’larca 
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korunması, ikincisi; korunan alanlardan sürdürülebilir kalkınma 

amacıyla sektörler bazında veya kullanıcılarınca yararlanılmasıdır. 

Koruma anlayışı; bugün, yenilikçi kurum kültürü, bilimsel yöntemler 

kullanarak ve teknik açıdan doğru, etkili, yerinde ve zamanında 

müdahalelerle korumayı gerektirmektedir. 

Korunan alanlarla ilgili akademik çalışmalar; korunan alanların 

kapsamı, yönetim anlayışı, sorumlu kamu idareleri ve görevleriyle ilgili 

mevzuat ve uygulama sorunlarına odaklanmaktadır. Türkiye korunan 

alanlar pratiğinde; koruma politikaları, mevzuatı ve idari eylemler 

çakışan alanları oluşturmaktadır. Çakışan korunan alan kavramının 

ilgili mevzuattaki yerine ve uygulamalarına ilişkin literatürde kısıtlı 

çalışma vardır. Söz konusu alanlar; uygulamada, sit alanları özelinde 

karmaşık sit olarak adlandırılmaktadır. 

Bu incelemede; Türkiye örneklemindeki çakışan korunan alanların 

planlama kurumu açısından irdelemesinin yapılarak yönetim, planlama 

ve denetim boyutlarının aktarılması amaçlanmaktadır. Korunan 

alanların kavramsal tanımlanması ve kamu idarelerinin koruma görev, 

yetki ve sorumluluklarının açıklanması diğer amaçlardır. Bölümde 

ayrıca, çakışan korunan alanlarla bağlantılı mevzuat aktarılmış ve 

uygulamaların yönetim, planlama ve denetim boyutlarının eleştirel bir 

değerlendirmesi yapılmıştır. Bulguların değerlendirmesinin, korunan 

alanların korunmasına ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesine katkı 

yapması hedeflenmektedir. 
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1.1. Korunan Alanlar, Çakışan Korunan Alanlar ve İlgili 

Kurumların Görev ve Sorumlulukları 

Bu kısımda; korunan alanlar ile çakışan korunan alanlara ilişkin genel 

bilgi verilmekte ve ülkemizdeki genel durum yanı sıra, Dünya’daki 

gelişmeler aktarılmaktadır. Korunan alan; doğanın uzun erimli 

korunmasını sağlamak için ekosistem hizmetleri ve kültürel varlık ve 

değerlerle bütünleştirilen, mevzuatla veya diğer usullerle tanınan, tescil 

edilen ve yönetilen bir coğrafi mekândır (IUCN, 2021; Akyol & 

Akbulut, 2017).  

Farklı bir açıdan korunan alan; özellikle tehlike altında olan bitki ve 

hayvan türleri ve/veya ekosistem oluşumlarına sahip olan alandır. 

Biyolojik çeşitlilik ile doğal ve kültürel kaynakları korunan ve 

sürdürülebilirliği sağlanan (IUCN, 1994; Kuvan, 2012; Dundley 

Solton, Belokurov, Krueger, Lopoukhine, MacKinnon, Sandwith & 

Sekhran, 2010; Holdgate & Philips, 1999) alan olarak 

tanımlanmaktadır. Korunan alanlar, Dünya’nın her yerindeki koruma 

çabalarının özünü oluşturmaktadır (Chape, Blyth, Fish & Fox, 2003; 

Gökalp Alıca, 2012). Şekil 1’de dünya üzerindeki korunan alanlar yer 

almaktadır. 
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Şekil 1. Dünya koruma alanları, ölçeksiz (IUCN, 2021) 

Korunan alanlar; değişik amaçlarla korunan ve farklı işlevlerle 

kullanılan alanlardır (Akyol & Akbulut, 2017). Biyolojik ve kültürel 

çeşitliliğin, su havzalarının, toprağın ve kıyıların korunması, doğal 

kaynakların sürdürülebilir kılınması, sosyo-ekonomik katkı yaratılması 

ve turizm, rekreasyon ve eğitim faaliyetlerinin yapılması ve/veya 

desteklenmesi benzeri işlevler (Türkiye Barolar Birliği, 2014; Gökalp 

Alıca, 2012) korunan alanın koruma amacını oluşturmaktadır. Koruma 

yaklaşım, politika ve stratejilerinde sosyal kalkınma süreçleri ile 

bütünleşme de öngörülmektedir (Akyol & Akbulut, 2017; Yücel & 

Babuş, 2005; Öztürk & Türker, 2006). Söz konusu alanların korunması, 
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bilinçli çabaların ve planlı eylemlerin gerçekleştirilmesini gerektirir. 

Korunan alanlarda her türlü ilişki, eylem ve hizmetler insan müdahalesi 

olmadan tamamen veya mümkün olduğunca doğal koşullar altında 

işlemelidir (WWF-Türkiye, 2020). 

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (International Council on 

Monuments and Sites (ICOMOS)), tarihi anıtlar ve sitlerin korunması 

ve değerlendirilmesi için ilke, teknik ve politika geliştiren ve ilgili 

araştırmaları destekleyerek yönlendiren organizasyondur. ICOMOS’un 

2013 tarihli Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi (ICOMOS, 

2021)’nde; korunan alan, “…taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve 

içinde bulundukları korunması gerekli çevrenin değerlerinin 

korunabilmesi için gelişme ve yapılaşması kontrol altında tutulması 

gereken alan” olarak tanımlanmıştır (Özkaya Özlüer, 2018).  

Koca, Altundal & Somuncu (2016)’ya göre, korunan alanlar; su temini, 

iklim değişikliğinin etkilerini azaltma, taşkın önleme ve biyolojik 

çeşitliliğin korunması gibi ekolojik etkilere sahip olduğundan 

yararlıdır. Ayrıca bu alanlarda doğa, kültür, turizm, rekreasyon ve 

ekonomi bağlantılı çeşitli faaliyetler yapılabilmektedir.  

Doğal ve kültürel kaynakların, koruma-kullanma dengesi sağlanarak ve 

değişik statülerde korunarak gelecek nesillere miras olarak 

bırakılmaları amaçlanmaktadır. Statüler; korunan alanlara koruma 

amacı ve derecesi doğrultusunda verilmektedir. Koruma statülerinin 

tespitinde kamu kurumlarının kuruluş amaç ve hedefleri ile görev ve 

yetkileri belirleyici olmaktadır (Gökalp Alıca, 2012). 
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Koruma statüsü kara, su veya deniz alanlarında tanımlanabilir. Korunan 

alanının türünü koruma amacı belirlemektedir: Tür koruma alanı, 

Karasal koruma alanı veya Korunan sulak alan gibi. Sınıflandırmalar, 

ulusal düzenlemelerle tanımlanarak ülkeden ülkeye farklı kategorize 

edilebilir (Milli Park, Doğa Rezervi, Doğal Sit, Özel Çevre Koruma 

(ÖÇK) bölgesi, vs.) (WWF-Türkiye, 2020). Su kaynaklarındaki 

korunan alanlar; denizler, kıyılar, göller ve akarsuları 

kapsayabilmektedir. Kanyonlar, vadiler, deltalar benzeri kara parçaları 

da bu statüdedir (Sezen, 2017).  

Ülkelerin farklılaşan korunan alan anlayışlarını standardize etmek için, 

korunan alanlar arasındaki çeşitlilik IUCN tarafından sınıflandırılmakta 

ve korunan alanlar standardizasyon, uyum ve uygulama birliği içinde 

yönetilmektedir (WWF-Türkiye, 2020). IUCN, korunan alanları; 

aşağıdaki kategorilere ayırmaktadır (Gül, 2011): 

1. Mutlak Doğa Koruma Rezervi,  

2. Yaban Hayatı Alanı,  

3. Milli Park,  

4. Tabiat Anıtı veya Özelliği,  

5. Habitat/Tür Yönetim Alanı,  

6. Korunan Peyzaj/Deniz Alanı ve doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı amacıyla yönetilen korunan alanlar.  

1970 yılında Dünya korunan alanları varlığının karasal yüzeye oranı 

%2,6’dır. Bu oran, son elli yılda beş kat artmıştır (WWF-Türkiye, 

2020). Deguignet, Juffe-Bignoli, Harrison, MacSharry, Burgess & 
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Kingston (2014), 2014 yılında Dünya’da karasal alanları (%14) ve 

denizel alanları (% 3,41) toplamının % 17,41 olacağını belirtmektedir. 

Genel toplamda; son altı yılda, bir düşüş meydana gelmiştir. Mayıs 

2021 itibariyle, 22,5 milyon km2 (%16,64) karasal arazi (karasal ve iç 

kara suları ekosistemleri dâhil) ve 28,1 milyon km2 kıyı alanları ve 

okyanuslar, korunan alan veya diğer etkili alan temelli koruma 

ölçütlerine (OECMs) dâhildir (IUCN, 2021).  

Ağustos 2021 yılı itibariyle, Dünya genelindeki tüm kara yüzeyinin 

%15,67’sine karşılık gelen (2020 hedefi %17) 248.113 adet karasal alan 

ve %7,65’ini (2020 hedefi %10) oluşturan 17.828 noktadaki deniz alanı 

koruma alanıdır (IUCN, 2021). Bu oranlar; 164 karasal OECMs ile 

birlikte, %16,65’e ve 179 denizsel OECMs eklendiğinde, %7,74’e 

çıkmaktadır (IUCN, 2021). 

Bugün gelişmiş ülkelerde, korunan alan sayısı artmakta (Sezen, 2017) 

ve doğal dengedeki bozulma ve ekosistemlerin yok olması nedeniyle de 

çevre konuları önemsenmeye başlanmaktadır (Koca vd., 2016). Ancak 

“Korunan Gezegen 2020 (Protected Planet 2020)” adlı raporda (IUCN, 

2021) ortaya konulduğu üzere; mevcut korunan alanlar, önemli 

biyolojik çeşitlilik alanlarının tamamını kapsamadığı için, birçok 

değerli alan korumasız durumdadır. WWF-Türkiye (2020), benzer bir 

tespiti, IUCN 2018 yılı verileri üzerinden yapmaktadır. 

Ulusal düzeyde belirlenen ve devletin koruması altına alınan korunan 

alanlar, bölgesel veya uluslararası sözleşmeler ya da anlaşmalar 

kapsamındaki koruma alanlarını içermektedir (IUCN, 2021; WWF-
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Türkiye, 2020). Türkiye korunan alanları; milli parklar, tabiatı koruma 

alanı, tabiat parkları, tabiat anıtları, yaban hayatı geliştirme sahaları, 

muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşceresi, doğal sit 

alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri, arkeolojik sit alanı, 

kentsel sit alanı, tarihi sit alanı ve benzeri alanlardır (Sezen, 2017; ÇŞB, 

2021),  

Avrupa, yaban hayatını ve yaşam ortamlarını Bern Sözleşmesi ile 

korumaktadır. Sözleşmede tanımlı koruma statüleri; Korumaya değer 

özel alanlar (zümrüt ağı alanları) ve biyosfer rezervleridir. Türkiye’nin 

korunan alan varlığı Şekil 2’de yer almaktadır. Şekil 2a ülke Google 

Earth görüntüsü üzerinde korunan alanları, Şekil 2b ise bu varlığın 

simgesel, alansal ve şematik varlığını ülke ölçeğinde göstermektedir.  

Çakışan korunan alanlar, farklı kamu idarelerinin kamu yararı adına 

korunan alan ve varlıklar üzerinde aynı anda yetkili olduğu alanlardır. 

Söz konusu alanlar; herhangi bir mevzuatla tanımlı değildir. Bu alanlar 

mevzuatın mimarisi yanı sıra uygulama ve yetki karmaşası nedeniyle 

oluşmaktadır. 
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Şekil 2. Türkiye’nin korunan alan varlığı, ölçeksiz. a. (Üst) Google Earth Pro üzerine 

işli, b. (Alt) Konumsal gösterim (ÇŞİD Bakanlığı SAYS, 2021). 

Türkiye’nin korunan alanlarının üçte ikisini, Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİD Bakanlığı) (mülga Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı) Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü 

sorumluluğundaki Özel Çevre Koruma Bölgeleri (%38) ve Doğal Sitler 

(%26)’ dir. Bu oranları Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve 

Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yetkisindeki Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahaları (%17), Milli Parklar (%13) ve Ulusal Önemi Haiz 

a 

b 
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Sulak Alanlar (%12) takip etmektedir. Şekil 3 Doğal Sitlere dairdir. 

Tüm alan varlığının toplamı %100’ü aşmaktadır (%106). Bu durum, 

bazı alanların birkaç statüde birden olmasından (çakışan alan 

vasfından) kaynaklıdır (WWF-Türkiye, 2020). 

  
Şekil 3. Doğal sitler, 2018 (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2018). 

ÇŞİD Bakanlığı TVK Genel Müdürlüğü Sit Alanları Yönetim Sistemi 

(SAYS) verilerine göre, korunan alanların ülke yüzölçümüne oranı, 

1990 yılında %2,96’dır (Güneş, 2011). 4.224 adet korunan alanın 2019 

yılındaki toplam alanı 67.773,46 km2 (6.777.346 ha.)’dir (tek yüzey 

hesabı). 2020 yılı itibariyle, korunan alanların toplam büyüklüğü 

değişmemiştir. Bu alanların, 783.562 km2 (78.356.200 ha.)’lik ülke 

yüzölçümüne oranı 2019 ve 2020 yıllarında %8,64’tür. 2021 itibariyle 

korunan alan miktarı %10,22’dir (ÇŞİD Bakanlığı TVK HKDB, 2021). 
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Bu oran; ülke yüzölçümünün 80.080 km2 (8.008.000 ha.)’sinin korunan 

alan olduğunu göstermektedir.  

18 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi 2.609.265,27 ha. alanı kaplamakta 

olup, bu miktar ülke yüzölçümünün %3,27’sine denk gelmektedir. 12 

ÖÇK Bölgesi, yaklaşık olarak 17.575,79 km²’dir. Türkiye’deki 

karasuların koruma alanı oranı %4’tür (WWF-Türkiye, 2020). SAYS 

verilerine göre, Ağustos 2021 itibariyle 3.685 adet korunan alan vardır. 

Doğal sit ve ÖÇK Bölgesi 3.096 adettir ve 4.753.753,65 ha.’lık alanla 

ülke yüzölçümünün %5,95’ine karşılık gelmektedir. 3.087 adet olan 

doğal sit alanları, 2.144.488,38 ha.’lık alanla ülke yüzölçümünün 

%2,68’lik bölümünü kaplamaktadır.  

2021 yılı için koruma statüsü açısından, 761 adet 1. Derece Doğal Sit 

Alanı 780.752 ha. 233 adet 2. Derece Doğal Sit Alanı 35.258,17 ha., 

477 adet 3. Derece Doğal Sit Alanı ise 159.080,83 ha.’lık bir alana 

sahiptir. Diğer Korunan Alanlar; 589 adettir ve 3.079.811,21 ha. alan 

ile ülke yüzölçümünün %3,86’lık kısmını oluşturmaktadır. Bunların 

haricinde; 68 adet ve 18.219,14 ha. derecesi belirsiz alan, 571 adet ve 

192.907,78 ha. sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı, 636 

adet ve 628.590,05 ha. nitelikli doğal koruma alanı ile 331 adet ve 

329.679,56 ha. kesin koruma statüsü özelliğinde olan alan 

bulunmaktadır (ÇŞİD Bakanlığı SAYS, 2021). 9.308 anıt ağaç ve 287 

mağara koruma altındadır (ÇŞİD Bakanlığı SAYS, 2021). Ağustos 

2021 tarihinde meydana gelen yangınlardan etkilenen alanlara dair 
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detaylı bir çalışma yapılmadığından, alan miktarlarındaki değişim oranı 

belirsizdir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 

Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) aracılığıyla 

korunan alanları yönetmektedir. Bakanlığın 2017 yılında yetkisinde 

olan alan miktarı 4.995.163,09 ha.’dır (Karahalil, 2017). Tohum 

Meşceresi korunan alanı 337 adet, Gen Koruma Ormanı 283 adet ve 

Tabiat Parkı 204 adettir. Sulak alanlar içerisinde Ramsar Sözleşmesi ile 

belirlenen 184.487 ha. alana sahip 14 alan vardır. Ulusal öneme sahip 

sulak alanlar 20 adettir (278.072 ha.) (WWF-Türkiye, 2020). 2020 yılı 

itibariyle Bakanlığın yetkisinde kalan korunan alanlar Tablo 1’de yer 

almaktadır. Korunan alan miktarı 3.628.313 ha. dır. Alan azalma oranı 

1.366.850,09 ha. olup bu oran 2017 yılı genel toplamının %27,36’sıdır. 

Belirtilen orana 2021 yılı orman yangınlarında kaybedilen alanlar dâhil 

değildir.  

Tablo 1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkisindeki alanlar, 2020 (DKMP Genel 

Müdürlüğü, 2021) 

Korunan Alanlar (DKMP) Toplam Alan (ha.) 

Milli Park 907.520 

Tabiat Parkı 107.632 

Tabiatı Koruma Alanı 46.461 

Tabiat Anıtı 9.393 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 1.158.820 

Ramsar Alanı  184.487 

Ulusal Öneme haiz Sulak Alanlar 869.697 

Toplam 3.284.010 

Korunan Alanlar (OGM) Toplam Alan (ha.) 

Tohum Bahçesi 1.506 

Tohum Meşceresi 41.880 

Kent Ormanı- Mesire Yeri 10.089 

Muhafaza Ormanları 247.708 
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Gen Koruma Ormanı 43.120 

Toplam 344.303 

Genel Toplam 3.628.313 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü taşınır (bulgu ve buluntu) ve taşınmaz kültür varlıklarından 

(sitlerden) sorumlu kurumdur. Bakanlığın yetkisinde 21.023 adet sit 

bulunmaktadır. Sitler, tek parsel ve yapı ölçeğindeki sitlerden kentsel 

sit veya arkeolojik sit alanlarına kadar farklı ölçek ve biçimlerde 

olabilmektedir. Tablo 2’de, 2020 yılında ülkedeki sit alanları miktarı, 

çakışan korunan alanlarda dâhil olmak üzere, verilmektedir. Arkeolojik 

alanlarda çeşit ve çakışan alan sayısı daha fazladır. 

Tablo 2. Türkiye Geneli Sit Alanları, 2020 (Sit Alanları, 2021). 

Sit Türü Sayısı 

Arkeolojik Sit 20.335 

Kentsel Sit  341 

Tarihi Sit 199 

Kentsel Arkeolojik Sit Alanı 37 

Karma Sit Alanları  
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı 52 

Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı 18 

Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit Alanı 6 

Tarihi ve Kentsel Sit Alanı 35 

Karma Sit Alanı Toplamı 111 

Genel Toplam 21.023 

Türkiye’deki hızlı nüfus artışı, plansız büyüme ve çarpık kentleşme, 

hizmet, sanayi, turizm, maden ve inşaat sektörlerindeki kontrolsüz 

büyüme ve denetimsizlik, korunan alanların varlığı açısından tehdit 

oluşturmaktadır (Gökalp Alıca, 2012). Sezen (2017), ülke korunan alan 

sayısının dünya geneli ve bölgesel karşılaştırması sonucunda yetersiz 

olduğunu belirtmekte ve sayılarının arttırılarak korunmaları yönünde 

daha etkin plan, proje ve müdahaleler yapılması gereğini 
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vurgulamaktadır. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ülke 

raporunda (WWF-Türkiye, 2020) da belirtildiği üzere, mevcut koruma 

alanları; ülke varlığında olan ekolojik kaynakları, sistemleri ve 

çeşitliliği temsil edecek bir seviyede olmayıp, çoğu ülkenin gerisinde 

kalmıştır. 

Çakışan korunan alan; farklı kamu idarelerinin kamu adına korunan bir 

alan veya varlık üzerinde yetkili olduğu, ancak tek bir idarenin nihai 

idari ve hukuki iş ve işlem tesis ettiği alandır. Bu alanlar; Türkiye’de, 

herhangi bir mevzuatta (kavramsal olarak, bir protokol dışında) tanımlı 

olmamakla birlikte, mevzuatın yazımındaki hatalardan, uygulama 

kopukluğu veya çelişkilerden ortaya çıkan yetki karmaşası sonucunda 

ve mevzuatın mimarisi nedeniyle uygulamada var olmaktadır.  

2018 yılında Milli parkların (20 adet) %44,96’sı, Tabiat parklarının (43 

adet) %45,42’si ve tabiatı koruma alanlarının (10 adet) 93,17’si çakışan 

alandır (Orman ve Su İşleri, 2018). Ayrıca 2018 yılı itibariyle, 4 adet 

tabiat anıtı (toplam anıt alanının %97,74’ü), 15 adet Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahası (toplam sahanın %40,99’u) ve 60 adet Sulak Alan 

(toplam alanın %41,07’si) çakışan alanda kalmaktadır (Orman ve Su 

İşleri, 2018). DKMP Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda 1.171.064 

ha. alan vardır. Bu alanların 519.006 ha.’ı (%44,32) hem doğal sit alanı 

hem de özel çevre koruma bölgesidir (WWF-Türkiye, 2020). Çakışan 

alan örnekleri Şekil 4-9’da yer almaktadır. 
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Şekil 4. Doğal sitlerle çakışan milli park örnekleri (Orman ve Su İşleri, 2018). 

 

Şekil 5. Doğal sitlerle çakışan tabiat parkı örnekleri (Orman ve Su İşleri, 2018). 
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Şekil 6. Doğal sitlerle çakışan tabiatı koruma alanı örnekleri (Orman ve Su İşleri, 

2018). 

 

Şekil 7. Doğal sitlerle çakışan tabiat anıtı örnekleri (Orman ve Su İşleri, 2018). 
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Şekil 8. Doğal sitlerle çakışan yaban hayatı geliştirme sahası örnekleri (Orman ve Su 

İşleri, 2018). 

 

Şekil 9. Doğal sitlerle çakışan sulak alan örnekleri (Orman ve Su İşleri, 2018). 

 

2010 yılında hükümetler, Nagoya (Japonya)’da 2020 yılında 

gerçekleştirilmek üzere, 20 Aichi biyolojik çeşitlilik amaçlarını kabul 
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etmiştir. Dünyanın karasal ve iç kara suları ekosistemlerinin %17’si ile 

kıyı ve okyanusların %10’unu korumayı taahhüt etmişledir. %17 

taahhüdü, Aichi Amaç 11’in yedi kısmından biridir. Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Cumhuriyet’in kuruluşunun 

yüzüncü yılında (2023 yılında) korunan alan hedefi de, ülke yüz 

ölçümünün %17’sidir (WWF-Türkiye, 2020). Söz konusu hedef ile 

ülkedeki korunan alan büyüklüğünün karşılaştırılması durumunda; 

bugün Türkiye’nin korunan alan büyüklüğünün ve sayısının az olduğu 

vurgulanmalıdır. 2021 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında ülkenin 

batı ve güney sahilleri ile doğusunda yaşanan orman yangınlarındaki 

varlık kaybı vurgulanmalıdır. 2021 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında 

meydana gelen yangınlarda 177.476 ha. alan zarar görmüştür 

(Euronews, 2021). Belirtilen büyüklüğün 83.810 hektarı Manavgat, 

Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Gündoğmuş yerleşmelerinde olan 

korunan alanlardadır.  

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)’nın Biyolojik Çeşitlilik 

Konvansiyonu’na taraf olan ülkelerin 15. Toplantısı (CBD/COP 15, 

Kunming) hazırlık toplantısı 11-15 Ekim 2021 tarihinde yapılmış ve 

Toplantı 25 Nisan-08 Mayıs 2022 tarihlerinde, Kunming Çin’de 

yapılacaktır (BM ÇP, 2021). Toplantıda; 2030 yılında karşılanmak 

üzere yeni biyolojik çeşitliliği koruma hedefleri tanımlanacak ve yeni 

kurallar konusunda karar alınacaktır. Kunming müzakerelerinin 

temelini oluşturmak üzere hazırlanan taslak planda; gezegenin 

biyolojik çeşitliliğindeki yıkımı önlemek için Dünya kara ve deniz 
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yüzeyinin en az %30’unun korunması gerektiği belirtilmiştir (WWF-

Türkiye, 2020).  

1.2.  Mevzuat 

Ülkeler, doğadaki belirli alanların korunması, nesli tehlikede olan 

türlerin korunması amacıyla, uluslararası sözleşme ve kararların 

bağlayıcılığında ulusal mevzuatlarını oluşturmaktadır. Mevzuatın 

kurgusu; kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması, 

sürdürülebilirliğinin sağlanması, halkın bilinçlendirilmesi, toplumu 

koruma faaliyetlerinin desteklenmesi konularını ve bu konulardaki usul 

ve esasları içermektedir. Mevzuatta ayrıca, koruma alanlarının 

belirlenmesi, iyileştirilmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi ve denetimi 

hükümleri düzenlenmiştir. Çevre hukukunun temel ilkelerinden 

“önleme”, “katılım”, “işbirliği ve eşgüdüm”, “entegrasyon” ve “ihtiyat” 

ilkeleri de yer almaktadır. Kısacası, korunan alanlara yönelik kurallar, 

uluslararası kararlar ve ulusal mevzuat düzenlemeleriyle 

belirlenmektedir (Ek 1).  

Türkiye’de korunan alanların statüleri, ölçeği ve sınırlarının 

tanımlanma biçimi (tescil ve ilan), yönetim ilkeleri, yapılaşma ve 

planlanma şekli ve sorumlu idareleri ile bu idarelerin görev, yetki ve 

sorumlulukları ulusal mevzuatta tanımlıdır. 23.07.1983 tarih ve 18113 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu’nun “Yetki ve Yöntem” başlıklı 10’uncu 

maddesi uyarınca; her kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
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kişiler mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının 

korunma ve değerlendirilmesinden sorumludur (KTV Kanunu, 1983). 

Aynı kanunun 1987 ve 2004 yıllarında değişikliğe uğrayan “Tespit ve 

Tescil” başlıklı 7’nci maddesinde; taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarının ve sit alanlarına dair tespitin Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde ve ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşü alınarak yapılacağı hükme bağlanmıştır. Alan tespitinde; 

varlıkların tarihi, sanatsal, bölgesel ve diğer özelliklerinin ve Devletin 

imkânlarının göz önünde tutulacağı ve örnek oluşturan ve devrinin 

özelliklerini taşıyan eserlerin kültür varlığı olarak belirleneceği hükme 

bağlanmıştır. Tespit ve tescil işlemlerinin koruma bölge kurulu kararı 

ile olacağı hükmü de yer almaktadır (KTV Kanunu, 1983). 

Korunan alan statüleri farklı kanunlar bazında düzenlenmiştir. Ulusal 

mevzuatta korunan alanlarla ilgili temel kanunlar;  

1. 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,   

2. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 

3. 2872 sayılı Çevre Kanunu,  

4. 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına 

Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK),  

5. 6831 sayılı Orman Kanunu,  

6. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,  

7. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu,  

8. 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve  

9. 3194 sayılı İmar Kanunu’dur.  



 
 

 
84 

 

 

CHAPTER-2 / BÖLÜM-2 

2011 yılında 644, 645 ve 648 sayılı KHK’lerin yürürlüğe girmesi ile 

korunan alanların planlanması, yönetimi ve denetimine ilişkin idari 

yapıda ve ilgili mevzuatta değişiklikler yapılmıştır. Değişen mevzuata 

istinaden, üç farklı bakanlık korunan alanlar konusunda yetkilidir 

(WWF-Türkiye, 2020): Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı.  

2863 sayılı Kanuna 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile eklenen 

Ek Madde 4 ile; tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunların koruma 

alanlarına ilişkin iş, işlem konusunda ÇŞİD Bakanlığı yetkili kılınmıştır 

(Çevre ve Şehircilik 648, 2011). Korunan doğal alanlarda ÇŞİD 

Bakanlığı TVK Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerekli tescil, ilan, 

planlama ve yönetim hizmetlerini yürütmektedir.  

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, yetki 

alanlarındaki korunan alanların yönetiminden, planlarının 

hazırlanmasından ve uygulamanın denetiminden sorumludur. Çakışan 

korunan alanlarda; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm 

Bakanlığı uygulamalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı ile birlikte müştereken sürdürmektedir. Birden fazla sit 

özelliği olan korunan alanların tek bir korunan alan olarak ilanı mevcut 

yasal ve kurumsal düzenlemeler çerçevesinde mümkün değildir (bkz. 

Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu, 2018). 

TVK Genel Müdürlüğü, 648 sayılı KHK (Çevre ve Şehircilik 648, 

2011)’nin 10’uncu maddesi ile değişik 04.07.2011 tarih ve 27984 
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Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 644 sayılı KHK (Çevre 

ve Şehircilik 644, 2011)’nin 13’üncü maddesine eklenen 13/A Maddesi 

uyarınca Bakanlığın merkez teşkilatı bünyesinde kurulmuş ve görev ve 

yetkileri tanımlanmıştır. Genel Müdürlük, Korunan Alanları 

yönetmekten sorumludur. Bahsi geçen alanlar; Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri, Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıklarıdır. 648 sayılı 

KHK’nin 15’inci maddesine istinaden 644 sayılı KHK’ye Ek 1 maddesi 

eklenmiş ve 383 sayılı KHK (Özel Çevre Koruma, 1989)’de yapılan 

değişiklikle 19.10.1989 tarihinde kurulan “Çevre ve Orman Bakanlığı 

Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇK) Başkanlığı” kapatılmıştır.  

10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 no.lu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu, 2018) 

Devlet kurumlarının yeniden yapılanmasına dairdir. Kararname’nin 

109’uncu maddesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

TVK Genel Müdürlüğü’nün görevleri belirlenmiştir. Maddenin 1’inci 

bendinde; görevler, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı 

koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer 

alanlar, tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ve özel çevre koruma 

bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve 

esasların belirlenmesi, alan sınırlarının tespiti ve tescili, kendi yetki 

alanındaki korunan alanların yönetimi, kültürel ve arkeolojik sitler 

dışındaki tüm koruma alanlarının kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke 

kararlarının belirlenmesi, çakışan alanların koruma ve kullanma 

esaslarının ilgili bakanlıkların görüşü alınarak belirlenmesi, bu alanları 

yönetecek kamu idaresine karar verilmesi, her tür ve ölçekteki çevre 
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düzeni, nazım ve uygulama imar planının yapılması, yaptırılması ve 

onaylanması, Orman dışı tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit 

alanı tahsisinin gerçekleştirilmesi, uygulamaların izlenmesi ve 

denetlenmesi, yetkisindeki alanlara dair hâlihazır harita, proje temini, 

araştırma ve inceleme, izleme, eğitim çalışması yapılması, 

kamulaştırma veya benzer yolların icrası, kontrol ve denetim, kirliliğin 

önlenmesi amacıyla yatırımların icrası veya kamu idarelerinin yatırım 

projelerinin desteklenmesi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

yerlere ilişkin tasarrufta bulunulması, işletilmesi, işlettirilmesi ve 

kullanım izinlerinin verilmesi ve insan ve finansman kaynağı 

sağlanması olarak özetlenebilir.  

Madde 109’un 2’nci fırkasında ise çakışan alanlara dair iş ve işlemlere 

ilişkin hüküm tanımlanmıştır. Madde fırkasında; orman ve orman 

rejimine tabi olmayan yerlerdeki koruma alanları ile doğal sit alanı, 

tabiat varlığı ve bunların koruma alanlarının tescil ve ilanının Bakan 

onayı ile yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bakanlıkça yapı yasağı 

önerilen tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile orman rejimine tabi 

olmayan koruma alanlarının Cumhurbaşkanınca tescil ve ilan edileceği 

de belirlenmiştir. Madde fıkrasında ayrıca, yapı yasağının uygulama 

imar planı kararı ile getirilebileceği belirtilerek, özel mülkiyete konu bu 

alanlara ilişkin arazi ve arsa düzenlemesi, trampa veya kamulaştırma 

işlemlerinin alanın yönetimi ve işletmesinden sorumlu kuruluş veya 

Bakanlıkça gerçekleştirileceği (Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu, 2018) de 

belirlenmiştir. 
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29 Ekim 2021 tarih ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 85 

no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Cumhurbaşkanlığı 85 no.lu, 

2021) ile ÇŞ Bakanlığı’nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı (ÇŞİD Bakanlığı) olarak değiştirilmiştir. 

Kararname; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığın  merkez birimleri arasına,  Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 

bağlı kuruluşlar arasına dâhil edilmiştir. Bakanlığa bağlı kuruluş olarak 

ayrıca, İklim Değişikliği Başkanlığı oluşturulmuştur (Çevre ve 

Şehircilik Tarihçe, 2021) 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 19.07.2012 

tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” 

(Korunan Alanların Tespit, 2012) uyarınca, tabiat varlıklarının tespiti, 

tescili ve ilanı yapılmaktadır. 

18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tabiat 

Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönetmelik” (Tabiat Varlıklarını Koruma, 2011) ile 

merkez ve bölge komisyonlarının görevleri tanımlanmıştır. 

Yönetmeliğin 11’inci maddesinde; Koruma Bölge Komisyonlarına 

tespit edilen varlıklar ve alanlara esas değerlendirme ve alan tespiti 

yapma görevleri tanımlanmıştır. Bu maddenin temeli; 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’dur. Madde 8’de; varlık 

korunma alanlarının tespiti ve alan içi inşaat ve tesisat yapımına dair 
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karar yetkisinin Koruma Kurullarında olduğu belirtilmektedir (KTV 

Kanunu, 1983).  

648 sayılı KHK’nin 41’inci maddesine istinaden 2863 sayılı Kanunda 

yer alan bazı ifadeler değiştirilmiştir: “Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu” ibaresi “Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu”, “kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu” ile “Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu” ibareleri “Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu” olarak değiştirilmiştir.  

Arkeolojik, tarihi ve kentsel sitlerle ilgili kararlar alınması Koruma 

Yüksek Kurulu ve Bölge Koruma Kurullarının yetkisindedir. Koruma 

bölge kurulları, Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararlarına uyarak, 

2863 sayılı Kanunun 57’nci maddesinde tanımlı işleri yapmakla görevli 

ve yetkilidir. Söz konusu işler; özetle, kültür ve tabiat varlıklarının 

tescili, kültür varlıklarının gruplandırılması, sit alanlarında tescil 

tarihinden sonraki üç ay içinde geçiş dönemi yapılanma şartlarının 

belirlemesi, koruma amaçlı imar planları ile değişikliklerinin 

incelenmesi ve karara bağlanması, koruma alanlarının tespiti veya tescil 

kaydının kaldırılması ve varlıklar, koruma alanları ve sit alanlarındaki 

uygulamaya dair karar alınması olarak sıralanabilir (KTV Kanunu, 

1983). 

Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı, mülga Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı ile mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1 no.lu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu, 2018) ’nin 

410’uncu maddesiyle kapatılmış ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 
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yeniden yapılandırılmıştır. Aynı maddenin 1’inci fıkrası (ç) bendinde 

Bakanlığın görev ve yetkileri tanımlanmıştır. Söz konusu görev ve 

yetkiler; ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve 

bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, tabiatın korunması, 

ağaçlandırma ve mera ıslahı konularında politika geliştirilmesi, 

korunan alan tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı 

koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban 

hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve 

işlettirilmesi, su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir 

şekilde kullanılmasına ilişkin politika geliştirilmesi ve ulusal su 

yönetiminin koordinasyonu olarak özetlenebilir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü; Milli Parklar, 

Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Anıtı, Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahası, Sulak Alanlar, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı, 

Muhafaza Ormanı, Şehir (Kent) Ormanı, Araştırma Ormanı, Gen 

Koruma Ormanı, Tohum Meşceresi, Tohum Bahçesi olarak 

sınıflandırılan koruma alanlarını korumakta ve yönetmektedir. Kent 

ormanlarının oluşturulabilmesi için ilgili büyükşehir belediyesince 

/belediyesince Orman Genel Müdürlüğü’nden tahsis alınmaktadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşınır ve taşınmaz tarihi ve kültürel 

varlıklar ve alanlarından (sitelerden) sorumludur. Dört tür sit vardır: 

Tarihi sit, arkeolojik sit, kentsel sit ve doğal sit. Farklı bir ifadeyle, 

doğal sitler dışındaki sitler Kültür ve Turizm Bakanlığı 

sorumluluğundadır. 
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Kesin Korunacak Hassas Alanlar, Milli Parklar, Yaban Hayatı Koruma 

Sahası ve Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanı Cumhurbaşkanlığı 

tarafından, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanlarının 

tescili orman alanlarında Tarım ve Orman Bakanlığı, orman dışı 

alanlarda ÇŞİD Bakanlığı tarafından, Sulak Alanlarda ise, uluslararası 

öneme sahip olan alanlar Tarım ve Orman Bakanlığı ve ulusal 

ölçektekiler ÇŞİD Bakanlığı’nca tescil edilmektedir. 

Karma sit, birden fazla sit türünün aynı alanda bulunduğu ve kültürel 

sitle çakıştığı alanların karşılığıdır (Örneğin; arkeolojik sit- tarihi sit, 

arkeolojik- tarihi- kentsel sit) (Özkaya Özlüer, 2018). Her ne kadar 

sadece kültürel sit için karma sit tanımı yapılsa da, uygulamada defakto 

olarak kültürel sitlerin doğal sitlerle çakışması da karma siti 

oluşturmaktadır. Farklı bir ifadeyle, çakışan alanlar; milli parklar ve 

doğal sit alanları gibi statü çakışmasıyla da oluşabilmektedir.  

2863 sayılı Kanunda “Korunan Alanlar” tanımı bulunmamaktadır 

(Özkaya Özlüer, 2018). 2863 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi (a) fıkrası 

3’üncü bendinde “sit” tanımı yapılmaktadır. Kanun madde bendinde sit 

tanımında açıkça doğal sit tanımlanmaktadır. Aynı madde fıkrasının 

1’inci bendinde “kültür varlıkları” ve 2’nci bendinde “tabiat varlıkları” 

tanımlanmaktadır. Doğal sitler; “jeolojik devirlere ait olup, ender 

bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yer 

altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar”dır.  

Arkeolojik alanlar, arkeolojik sit olarak tescil edilmektedir. Bu alanlar 

tescillenirken, alanın nitelikleri ve eldeki veriler doğrultusunda 
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derecelendirmesi yapılmaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü derece sit 

alanı arkeolojik sit alanı kademeleridir. Bu sınıflandırma dışında; 

karmaşık sit (çakışan alanlar), tarihi sit ve kentsel sit kavramları 

kullanılmaktadır.   

10.12.1987 tarih ve 19660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit 

ve Tescili Hakkında Yönetmelik” (Korunması Gerekli Taşınmaz, 

1987)’in tanımlara dair 3’üncü maddesinin (a) fıkrasında “Arkeolojik 

sit”, (e) fıkrasında “Kentsel arkeolojik sit”, (f) fıkrasında “Kentsel sit”, 

(k) fıkrasında “Sit” ve (l) fıkrasında “Tarihi sit” tanımları yer 

almaktadır.  

Korunan alanlarla ilgili önemli uluslararası mevzuat arasında; 

1. Barselona Sözleşmesi eki Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması 

Protokolü (1988) 

2. Ramsar Sözleşmesi (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı 

Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması 

Sözleşmesi 1994) 

3. Dünya Kültürel Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (1983) 

4. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1997) ve 

5. Bern Sözleşmesi (Avrupa Yaban Hayatını ve Yaşama 

Ortamlarını Koruma Sözleşmesi, 1984) yer almaktadır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Çevre hareketi, 1970’li yıllarda ivmelenmiş ve 1987 yılında kabul 

edilen Brundtland Raporu ile uluslararası platformda 1990’lı yıllardan 
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itibaren önemsenmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda; çalışmanın 

mevzuat ve literatür incelemelerinde, Yücel & Babuş (2005)’un doğa 

korumanın tarihselliğinde istikrar dönemi başlangıcı olarak tanımladığı 

1970 yılından bugüne, farklı ifadeyle, 1970-2021 dönemine, 

odaklanılmıştır. Araştırmada; çakışan korunan alanlar olgusuna sahip 

olduğu için Türkiye örneği seçilmiş ve korunan alanlar ve çakışan 

korunan alanlar ile ilgili mevzuat, literatür ve internet kaynakları 

incelenmiştir. 

Mevzuat bağlamında; 2021 yılı itibariyle, çakışan korunan alanlardan 

sorumlu kurumların görev, yetki ve sorumluluklarını içeren geçerli 

mevzuat aktarılmıştır. Mevzuat kapsamına uluslararası sözleşmeler 

dışındaki ulusal seviyede Cumhurbaşkanlığı kararları, kanunlar, 

yönetmelikler, genelgeler ile kurumlar arası protokoller konu 

edilmiştir. İlgili mevzuat, korunan alanların yönetimi, planlaması ve 

denetimi boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Yönetim ve denetim 

bağlamında en fazla çakışan alana sahip olan iki kurum olan Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı uygulamalarına odaklanılmıştır. 

Araştırma kapsamının daraltılmasının nedeni; çakışan alanların plan 

onama yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda 

olmasıdır. 

Konu ile ilgili mevzuat yanı sıra, literatür ve internet kaynaklarından 

yararlanılmıştır. Literatür araştırması da aynı döneme (1970-2021) 

odaklanmıştır. Araştırma; uluslararası ve ulusal akademik yayınlardan 
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ve kurumların internet sitelerinden elde edilen bilgilerle 

yapılandırılmıştır. Kavramsal açıklamalar için belirli bir yıla 

odaklanılmamış, ancak güncel yayınlar tercih edilmiştir.  

Bu araştırmada; çakışan alanlardaki yönetim planları uygulamasına 

değinilmekle birlikte, şehir planlama disiplini açısından çakışan 

alanların bir irdelemesi yapılmıştır. Çakışan alanlardaki uygulamalar 

eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Uygulamadaki temel 

sorun alanlarının plan hazırlama, onama ve uygulama aşamalarında 

olmasından dolayı bu konulara değinilmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Korunan alanların yönetimi, planlaması ve denetimi farklı alan 

statülerinde değişkenlik göstermektedir.  

3.1. Yönetim 

Yönetim boyutuna dair mevzuatta tanımlı ilgili kurumların görev, yetki 

ve sorumlulukları bu kısımda aktarılmaktadır. Korunan alanların 

yönetim anlayışı ve yönetimi; koruma politikasının mevzuat ve 

kurumsal yapılanma dışındaki bileşenidir. Yönetim kavramı; tür, alan 

koruma/denetim çalışmaları, ziyaretçi hizmetleri, yaban hayatı 

yönetimi, altyapı çalışmaları, eğitim-araştırma-izleme faaliyetleri, 

gönüllü ilişkileri gibi konuları içermektedir. Korunan alan yönetimi; 

tarihin, kültürün, tabiatın, biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması 

için koruma-kullanma dengesinin gözetilmesini gerektirmektedir. 
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Korunan alanlar; mevzuatta tanımlı kurumların görev, yetki ve 

sorumluluklarıyla ve idari usul ve yöntemlerle yönetilmektedir (Sezen, 

2017). Söz konusu alanlar; pek çok ülkede, kamu kurum ve kuruluşları 

kontrolündedir. Bazı ülkelerde; yerel yönetimler, topluluklar, STK’lar 

veya gerçek kişiler tarafından, bazı ülkelerde ise, kamu kurum ve 

kuruluşlarının diğer aktörlerle ortaklığında koruma yönetimi de 

yapılabilmektedir. Türkiye’de korunan alanlar farklı kamu 

kurumlarınca yönetilmektedir.  

Değişik yasal ve idari temelleri olan birden fazla statünün varlığı 

korunan alanın yönetiminden sorumlu tek kurumun veya aynı kurum 

içerisinde çeşitli birimlerin varlığı yaklaşımının değişmesine neden 

olmaktadır. Bu durum, uygulamada birbirleriyle uyumlu standartların 

ve kuralların oluşturulmasını engellemektedir (Gökalp Alıca, 2012). 

Doğa koruma alanında yaşanan yetki çatışmasına bağlı gerilim ve 

kargaşa, ülkenin doğa koruma politikalarındaki tutarsızlık ve 

olumsuzluk örneklerinden biridir. Sorunun aşılması yönünde değişik 

zamanlarda çeşitli mevzuat çalışmaları yapılmıştır. 

Sadece mevzuatla kısıtlama veya yasaklayarak koruma mantığı, 

ekosistem ve kültürel varlık ve alanlar üzerindeki baskıları 

önleyememekte ve kaynak korumasında etkin sonuç alınamamaktadır 

(Alkan & Korkmaz, 2009; Yurdakul, Kuvan & Yıldırım, 2011; Akyol 

& Akbulut, 2017). Ulaş (2019)’a göre, korunan alanların etkili 

yönetimi; katılımcı ve aktif bir yönetim anlayışı model alınarak 

uygulanmalıdır. Ulaş (2019), kamu yönetiminin ilkelerini meşruluk, 
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şeffaflık, hesap verebilirlik, kapsayıcılık, tarafsızlık, ilişkisellik ve 

esneklik olarak tanımlamaktadır. İhtiyatlılık ilkesi, yönetimin bir başka 

temel ilkesi olup, sisteme ve varlıklara ciddi veya tamiri mümkün 

olmayan tehditlerinin varlığında, bilimsel kanıtlar oluşmadan gereken 

tedbirin alınması anlamındadır (WWF-Türkiye, 2020).  

Kaynak ve sistemlerin uygun statüyle korunması, sürdürülebilir 

kılınması, rehabilite edilmesi ve varlıkların, bulguların ve türlerin 

muhafazası ile koruma-kullanım dengesi, ekolojik varlık ve tabiî 

ekosistem değerlerinin korunması ilkeleri, bir yönetim sürecinde var 

olması gereken ilkelerdir. 

2863 sayılı Kanun (KTV Kanunu, 1983)’un “Yetki ve Yöntem” başlıklı 

10’uncu maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı, korumaya 

yönelik tedbir alınması, aldırılması ve bunların denetiminin yapılması 

veya kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve valiliklere 

yaptırtılmasından sorumludur. Araştırma, kazı ve sondaj alanlarının 

korunması ve değerlendirilmesi de Bakanlığın sorumluğundadır. 

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin idare 

ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının kendilerince 

yapılan korunmasına Bakanlıkça teknik yardım yapılmakta ve işbirliği 

sağlanmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı, idare ve denetimindeki veya 

sınır boyu ve yasak bölgelerdeki varlıkların korunmasından ve 

değerlendirilmesinden sorumludur. Koruma, bu bakanlık ile Kültür ve 

Turizm Bakanlığı arasında düzenlenecek protokole göre 

yürütülebilmektedir. ÇŞİD Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı 
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arasında bir ÖÇK Bölgesinde korumaya dair işbirliği sağlamaktadır. 

Bakanlık ile Milli Savunma Bakanlığı arasında bir prokol 

bulunmamaktadır. Bakanlıkça, Milli Savunma Bakanlığı alanlarının 

diğer kamu kurumları alanları gibi iş ve işlemleri yapılmakta olup, plan 

onama yetkisi ÇŞİD Bakanlığı’ndadır. 

2863 sayılı Kanunun (KTV Kanunu, 1983) 10’uncu maddesi uyarınca, 

2017 yılından bu yana Vakıflar Genel Müdürlüğü, sorumluluğundaki 

mazbut vakıflar ve mülhak vakıflara ait varlıkların korunmasını ve 

değerlendirilmesini, Koruma Kurul kararlarını alarak yürütmektedir. 

Mülhak vakıflara ait taşınmaz varlıkların korunması ve 

değerlendirilmesi ise Koruma Kurulları kararına istinaden yöneticileri 

tarafından yapılmaktadır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan varlıkların korunma ve 

değerlendirilmesi Kanuna uyar biçimde kendileri tarafından 

sağlanmaktadır. Taşınmaz varlıkların korunması için ilgili kurum ve 

kuruluşların bütçesine her yıl ödenek konulmaktadır (KTV Kanunu, 

1983).   

Korunan alanların yönetiminde ilk işlem tespit ve tescil iş ve 

işlemleridir. İş ve işlemler, “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve 

Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” (Korunan Alanların 

Tespit, 2012) gereğince yapılmaktadır. Söz konusu Yönetmelikte 

taşınır tabiat varlıkları hariç; tabiat varlığı, doğal sit alanı, özel çevre 

koruma bölgesi, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı 

ve sulak alanlardaki tespit ve tescil işlemleri tanımlanmıştır. 
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Yönetmeliğin 4’üncü maddesi 1’inci fıkrası (bb) bendinde “tescil” 

hükümleri belirlenmiştir. Tescil işlemi; yapı yasağı önerilen doğal sit 

alanı, özel çevre koruma bölgesi, Ramsar alanı, milli park, orman alanı 

dışında yer alan; tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma 

alanlarının (2020 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı’nca yapı yasağı 

önerilmeyen) doğal sit alanı, tabiat varlığı, orman alanı dışında yer alan 

sulak alanların Bakan onayı ile belirlendikten sonra kadastral parsele 

işlenerek tapu siciline şerh konulmasıdır. 

02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tabiat 

Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde 

Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (DHTA) Yerlerin 

İdaresi Hakkında Yönetmelik” (Tabiat Varlık ve Sit, 2013) ile söz 

konusu alanların idaresine dair iş ve işlemler düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğin 67’inci maddesine istinaden bahse konu alanlar 

üzerindeki tüm iş ve işlemler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olan İl Müdürlüklerince yürütülmektedir.  

Alanlardaki ecrimisil işlemleri ise, 12.03.2018 tarih ve 2018/03 sayılı 

“Ecrimisil İşlemlerinin Uygulanması Hakkında Genelge” (Ecrimisil 

İşlemleri, 2018/03) doğrultusunda, bahsi geçen taşra teşkilatınca 

yürütülmektedir.  

Eski ve koordinatsız krokiler uygulamada sorun çıkartabilmektedir. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca sit değerlendirme 

ihaleleri ile sit sınırları, ölçekli haritalar üzerinde yeniden belirlenmekte 

ve tapu tescilleri yenilenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca da 
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gerekli görülen hal ve yerler için 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu (KTV Kanunu, 1983)’nun “Tespit ve 

Tescil” başlıklı 7’nci maddesi uyarınca sit alanlarına dair yeniden 

irdeleme yapılmaktadır.  

Milli Parklar; Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluk alanındadır. 

12.12.1986 tarih ve 19309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli 

Parklar Yönetmeliği (Milli Parklar Yönetmeliği, 1986)’nin 19’uncu 

maddesi uyarınca; Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiatı 

Koruma Alanları devletin mülkiyetinde ve Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü’nün intifa ve denetimindedir. Orman rejimi 

dışındaki Milli Parklar’ın tescili ise, Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı Olur’u ile yapılmaktadır. Sulak alanların tescili 

ile orman ve orman rejimi içinde tescil, tespit, onay ve ilan ise Tarım 

ve Orman Bakanlığı yetkisindedir. 

Koruma alanlarının yönetiminin temel sorunlardan biri; kurumsal 

yapıdaki parçalanmışlık ve idari çok başlılıktır. Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görev ve 

yetkilerini düzenleyen 648 KHK ve 645 sayılı KHK (OSİ Bakanlığı, 

2011) ile doğa korumadan sorumlu kamu idareleri tanımlanmıştır. 

Ancak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tanınan yetkiler nedeniyle 

korunan alanlarda yönetim zorlukları yaşanmaktadır. Çakışan alan 

yönetiminde alan birden fazla kurum ve mevzuata tabidir (WWF-

Türkiye, 2020). 
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Kurumların yönetim hedefleri örtüşmeyebilmekte veya alan 

yönetiminde kurumsal öncelikler (koruma, izin, projelerin uygulanması 

vb.) arasında çatışmalar ortaya çıkabilmektedir. WWF-Türkiye (2020), 

kurumların kontrolü altındaki alanlarda, özellikle yeni alanların koruma 

altına alınmasında ve stratejik düzeyde veya sahada etkili bir 

koordinasyon ve uygulama sağlanmasında zafiyetten bahsetmektedir. 

Mükerrer çalışmaların varlığı ve kamu kaynaklarının verimli 

kullanımındaki eksiklik de vurgulanmalıdır.  

Bir başka sorun alanı; koruma alanlarının ihtiyaçları ile konumunu ve 

niteliklerini dikkate alan bir yönetim anlayışı eksikliğidir. Tabiatın ve 

biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla ilgili yönetim sürecinin karar 

aşamasında; şeffaflık, bilgi sunumu ve ilgili tarafların katılımı yoluyla 

toplum bilincinin arttırılması ve koruma amacına uyar faaliyetlerin 

icrası mümkündür. Yönetime konu olan alan veya çevresinde yerleşik 

yöre halkı idari çok başlılık nedeniyle sıkıntı yaşamaktadır. Bu 

bağlamda; WWF-Türkiye (2020), korunan alanlarda kantitatif (sayı ve 

alan) seviye yanı sıra, etkin bir yönetim anlayışı sağlanamadığından, 

kalitatif açıdan Türkiye’nin uluslararası standartların gerisinde 

olduğunu belirtmektedir. 

13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” (Korunması Gerekli 

Taşınmaz, 1987) taşınmaz kültür varlıklarının, korunma alanlarının ve 

sitlerin tespit ve tesciline dairdir.  



 
 

 
100 

 

 

CHAPTER-2 / BÖLÜM-2 

27.11.2005 tarih ve 26006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Alan 

Yönetimi İle Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri İle Yönetim 

Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” (Alan Yönetimi, 2005) uyarınca, ören yerleri, sit alanları 

ve etkileşim geçiş sahaları ile bağlantı noktalarının kamu kurum ve 

kuruluşları ile STK’ların koordinasyonunda ve bir yönetim planı 

doğrultusunda korunmasının ve değerlendirilmesinin sağlanması, 

yönetim alanının belirlenmesi, geliştirilmesi, yönetim planının 

hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi ile alan 

yönetiminde görev alacak danışma kurulu, alan başkanı, eşgüdüm ve 

denetleme kurulu, denetim birimi ve anıt eser kurulunun görev, yetki ve 

sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektedir. Tarihi ve arkeolojik korunan alanların yönetimindeki 

hâkim anlayış, yönetim planları ile şekillendirmektir. 

3.2. Çakışan Alanlarda Planlama Usul ve Esasları ile Yetkiler 

Türkiye’de korunan alanlar, stratejiler, politikalar ve eylem planları 

yanı sıra alanlara özel yapılan fiziki planlarla yönetilmektedir. Korunan 

alanlarda koruma ve kullanım kararları ve ilkeleri yönetim planları, 

Uzun Devreli Gelişme Planları (UDGP) ve/veya çevre düzeni planları 

ve imar planlarıyla belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Fiziki planlama; 

müdahale ve koruma–kullanma dengesinin sağlanması amaçlıdır.  

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı ile mülga Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı arasında uyuşmazlık yaratan çevre düzeni planlarını 

hazırlama, yapma ve onaylama yetki paylaşımı sorunu, 644 ve 648 



 
 

 
101 

 

 

CHAPTER-2 / BÖLÜM-2 

sayılı KHK’larla, 2011 yılında adı geçen bakanlıkların 

birleştirilmesiyle, çözüme kavuşturulmuştur. Milli parklar, tabiat 

parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak 

alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan 

diğer alanların her tür ve ölçekli planları; doğal sit alanlarında ilgili 

TVK Bölge Komisyonu görüşü alınarak, ÇŞİD Bakanlığı tarafından 

onaylanmaktadır (Çevre ve Şehircilik 648, 2011; Çevre ve Şehircilik 

644, 2011). 

Doğal Sit Alanı statüsündeki 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu 

kapsamındaki alanlara ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi 

İmar Müdürlüğü’nce hazırlanan imar planı değişikliklerinde; değişiklik 

ilgili TVK Bölge Komisyonu uygun görüşü alınarak Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Boğaziçi İmar Yüksek 

Koordinasyon Kurulu’na sunulmaktadır. Bakanlık bu alanlarda sadece 

sekreterya görevini 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 7’inci maddesi 

uyarınca yürütmektedir (Boğaziçi Kanunu, 1983). 

Cumhurbaşkanlığı’nın 1 no.lu Kararnamesi’nin (Cumhurbaşkanlığı 1 

no.lu, 2018)  mülga “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” “Görev” başlıklı 

97’nci maddesi (ç) bendinde Bakanlığın görevleri tanımlanmıştır. Söz 

konusu görevlerden; her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların 

uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve 

bunların uygulanmasını sağlamak, Cumhurbaşkanınca yetkilendirilen 

alanlara ilişkin etüt, harita ve her tür ve ölçekteki planı, parselasyon 

planını ve değişikliği re’sen yapmak, yaptırmak, onaylamak görevleri, 



 
 

 
102 

 

 

CHAPTER-2 / BÖLÜM-2 

korunan alanlarda planlama görevlerine dairdir. Şekil 10’da 23.03.2012 

tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanlarda 

Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” (Planlar Yönetmeliği, 2012) 

uyarınca ilgili kurumlarca kullanılacak plan hazırlama yetkisi ile Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onama yetkisinin 

kullanım şekli gösterilmiştir.  

 

Şekil 10. İlgili kurumlarca plan hazırlama ve ÇŞİD Bakanlığı’nca onama yetkisinin 

kullanımı (Tabiat Varlıklarını, 2016’dan uyarlanmıştır) 

Ayrıca, aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Cumhurbaşkanlığı 1 

no.lu, 2018)’nin 102’nci maddesinin (g) bendi uyarınca; 

Cumhurbaşkanlığı’nca belirlenen proje kapsamındaki kamu 

mülkiyetindeki tescilli ve tescil dışı araziler ile muvafakatleri alınmak 

koşuluyla özel mülkiyetteki arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp 

geliştirilmesine yönelik olarak etüt, harita, plan, parselasyon planı, 

Milli Park

Tabiat Parkı

Tabiat Anıtı

Tabiat Koruma Alanı

Sulak Alan

Özel Çevre Koruma Bölgesi vb. Alanlar

Doğal Sit Alanı /

Tabiat Varlığı

İMAR PLANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

HAZIRLANMASI/

HAZIRLATILMASI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI ONAMA
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kamulaştırma, arazi ve arsa düzenlemesini yapma, yaptırma ve 

onaylama görevi ve yetkisi Bakanlıktadır. 

 “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” (Planlar 

Yönetmeliği, 2012) ile milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, 

tabiatı koruma alanları, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ÇŞİD Bakanlığı 

sorumluluğundaki alanlarda yapılacak koruma amaçlı imar planlarının 

hazırlanması, yapım esasları, gösterimi, onaylanması, uygulaması, 

denetimi konuları ile bu planları hazırlayacak müelliflerin nitelikleri ile 

ve sorumluluklar belirlenmiştir. 2863 sayılı Kanun uyarınca doğal sit 

alanlarında yapılaşma şartları ve koşulları ile sit derecesine uygun 

koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması gerekmektedir.  

 “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” (Planlar 

Yönetmeliği, 2012)’in 4’üncü maddesinde doğal sit alanlarındaki imar 

planlarının hazırlanma esasları tanımlanmıştır. Dördüncü maddenin (a) 

bendinde; planların, bölgeye dair bilimsel çalışmalar da 

değerlendirilerek, 3194 sayılı Kanun ile 14.06.2014 tarih ve 29030 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği” (Mekânsal Planlar, 2014)’nde belirtilen esaslara uygun 

olarak hazırlanacağı hükme bağlanmıştır. Plan teklifleri gerçek ve tüzel 

kişiler, belediyeler/büyükşehir belediyeleri veya Bakanlıkça yapılabilir. 

Doğal sit alanlarındaki imar planlarının; etkileşim-geçiş sahası ile sit 

alanı bütününde veya etapların TVK Genel Müdürlüğü’nce uygun 

görülmesi ve bulunduğu yerleşmeyle ilişkilendirilerek hazırlanması 

gerekmektedir.  
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“Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” (Planlar 

Yönetmeliği, 2012)’in 5’inci maddesinin 1’inci fırkası (a) bendinde; 

doğal sit alanlarında yapılacak koruma amaçlı imar planlarının 

hazırlanmasına dair ilkeler belirlenmiştir. Madde bendinde ayrıca, 

doğal sit alanı ilanının her ölçekteki plan uygulamasını durduracağı ve 

alanın etkileşim-geçiş sahasına göre, varsa üst ölçekli plan kararları ve 

notlarının, sit statüsüne göre etüt edileceği ve onaylanacağı hükme 

bağlanmıştır. Aynı madde bendinde; 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve 

Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” (Korunan Alanların 

Tespit, 2012) gereğince yapılacak yeniden değerlendirme sonucunda; 

1) 1. Derece Doğal Sit Alanı’nın Nitelikli Doğal Koruma Alanı 

ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı, 

2) 2. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı’nın Sürdürülebilir Koruma ve 

Kontrollü Kullanım Alanı, 

şeklinde ilanı durumunda  yeni koruma amaçlı imar planları 

yapılıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri ve yeni statünün ilke 

kararlarına aykırı olmamak kaydıyla yürürlükteki koruma amaçlı imar 

planlarının yürürlükte olduğu hükme bağlanmıştır. 

2863 sayılı Kanun (KTV Kanunu, 1983)’un 17’nci maddesi (a) bendi 

ile “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” (Planlar 

Yönetmeliği, 2012)’in 5’inci maddesi (b) bendinde geçiş dönemi 

koruma esasları ile kullanma şartlarına dair usul ve esaslar 

belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 5’inci maddesi 1’inci fıkrası 
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(b) bendi uyarınca koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, önceki 

mekânsal planlar da dikkate alınarak, geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartlarının yürürlüğe gireceği, ilgili idarelerin üç yıl içinde 

koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarını hazırlatarak 

incelenmek üzere il müdürlüğüne ileteceği, il müdürlüğünün inceleme 

raporu ile birlikte plan teklifini Bölge Komisyonuna aktaracağı ve bu 

süreç zarfında planların sonuçlandırılamaması halinde Bölge 

Komisyonunca gerekçelendirilerek sürenin uzatılabileceği hükme 

bağlanmıştır. Süre uzatımında da aynı madde bendine istinaden geçiş 

dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına uyulması zorunludur.   

Yönetmeliğin 5’inci maddesi 1’inci fıkrası (c) bendine istinaden ise, 

çakışan yerlerde ilgili bakanlığın koruma ve kullanma esaslarına ilişkin 

görüşünün alınması gerekmektedir. Maddenin (ç) bendinde planın 

uygulamasının yargı kararıyla durdurulması veya iptal edilmesi halinde 

ilgili Bölge Komisyonunca geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının mahkemenin kararına uyar bir biçimde ve Bakanlığın uygun 

görüşüyle birlikte düzenlenmesi gereği belirlenmiştir. Maddenin (d) 

bendinde imar planlarının varsa etkileşim-geçiş sahası ile doğal sit 

alanının bütününü kapsayacak şekilde veya etaplar halinde ve farklı 

idari sınırlarda kalan alanların planlarının varsa üst ölçekli planlara 

uymak ve plan birlikteliğini sağlamak koşuluyla hazırlanabileceği 

hükme bağlanmıştır. Kıyı alanlarındaki sit alanlarında alan bütününde 

imar planı yapma ve etaplama şartının aranmayacağı da belirtilmiştir. 
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Yönetmeliğin (Planlar Yönetmeliği, 2012)’in 7’nci maddesinin 7’nci 

fıkrasında; tescilli ağaç, ağaç toplulukları ve korunma alanını içeren 

imar planlarının TVK Bölge Komisyonu kararına uygun olarak ilgili 

idaresince onaylanacağı belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 

10’uncu maddenin 1’inci fıkrasında; her tür ve ölçekteki planların 

gösterimlerinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 

gösterimlerine uyulacağı ifade edilmiştir. Ancak aynı madde fıkrası 

gereğince planın özelliği, kararların detaylı verilmesi gereği ve alanın 

niteliğine bağlı olarak, TVK Genel Müdürlüğü’nün Olur’u ile plana 

özgü gösterim kullanılabileceği belirtilmiştir. 

“Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” (Planlar 

Yönetmeliği, 2012)’te korunan alan statüleri ve “Yönetim Planı” 

tanımına yer verilmiştir. Yönetmeliğin 3’üncü maddesi 1’inci fıkrası (ş) 

bendinde Yönetim Planı tanımlanmıştır. Yönetim planı; korunan veya 

korunması öngörülen bir alanın coğrafi sınırları, fiziki yapısı, sosyo-

ekonomik durumu ve sahip olduğu biyolojik çeşitliliğe uygun, alandaki 

tehditleri, baskıları ve diğer sorunları açıklayan, yönetim vizyonu, 

amacı ve hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri 

belirleyen, planın hazırlanması ve uygulanması sırasında paydaşların 

katılım boyutlarını ve koşullarını tanımlayan, kullanım bölgelerini 

tespit eden ve korunan alanın etkin yönetimini sağlayan bağlayıcı bir 

dokümandır. Yönetmelikte ayrıca, “Koruma amaçlı imar planı”, 

“Korunan alanlarda yapılacak plan” ve “Uzun Devreli Gelişme Planı 

(UDGP)” tanımları yer almaktadır. 
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Uzun Devreli Gelişme Planı; milli parklar için, 2873 sayılı Milli Parklar 

Kanunu’nun 4’üncü maddesi ile Milli Parklar Yönetmeliği (Milli 

Parklar Yönetmeliği, 1986)’nin 11’inci maddesine istinaden 

hazırlanmaktadır. UDGP, korunan alanın kaynak değerlerinin 

korunması, geliştirilmesi ve devamlılığı için, alanın teknik, idari, sosyal 

kapasitesi ve ekonomik imkânlarının tespit edildiği, birbirleriyle zaman 

ve yer ölçeğinde ilişkilendirildiği bütüncül ekosistem yaklaşımına sahip 

plandır. UDGP’nın bir diğer amacı; halkın alana zarar vermeden alanın 

kalkınmasını sağlayacak arazi kullanım kararlarını belirlemektir 

(Korkmaz, Tolunay & Alkan, 2005; Ersoy & Daşdemir, 2016). 

UDGP, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda tanımlı bir plan türü değildir 

(İmar Kanunu, 1985). UDGP, korunan alanlardan sorumlu karar 

vericiler ile çalışanların hedeflere uyar bir biçimde verimli ve etkin bir 

biçimde çalışabilmesi için rehber ve araç niteliği olan ve bir teşvik 

fonksiyonunu yerine getirebilen, kullanılan ve başvurulan bir belgedir 

(Koca vd., 2016:773). 

Ayrıca, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin (Mekânsal Planlar, 

2014) “Tanımlar”a dair 4’üncü maddesi 1’inci bendinde Uzun Devreli 

Gelişme Planı tanımı yer almaktadır. UDGP; korunan alanın sahip 

olduğu özellikler ve nitelikler göz önünde bulundurularak kaynağın 

korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için eylem ve yönetim 

modellerinin tanımlandığı, ilişkilerin kurulduğu, bölgelemeye dayalı 

ekosistem yaklaşımlı bir plan olarak tanımlanmaktadır.  
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Aynı yönetmeliğin 17’nci maddesi (b) bendi gereğince, mekânsal 

strateji planlarının hazırlanması sırasında; farklı alanlar yanı sıra 

biyolojik çeşitlilik bağlamında önemli endemik türlerin olduğu veya 

ekolojik açıdan değerli alanlar ile doğa koruma alanları, ÖÇK bölgeleri, 

milli parklar, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı koruma alanları, sit 

alanları ve benzer alanların verileri toplanarak etüt ve analizleri 

yapılmalıdır. Ayrıca nazım imar planları; aynı yönetmeliğin 23’üncü 

maddesi (g) bendinde tanımlanan ekolojik yapı (ekosistem tipleri, flora 

ve fauna varlığı), (ğ) bendinde yer verilen koruma statüsü verilmiş 

alanlar, hassas alanlar (sit alanları, uluslararası sözleşmelerle korunan 

alanlar, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri, milli park, tabiat 

parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme alanı, 

yaban hayatı koruma alanı, tür koruma alanı, içme suyu havzaları 

koruma alanları ve diğerleri), (h) bendinde belirtilen orman alanları, 

mera, yaylak, kışlak alanları ile (ı) bendinde yer alan kültür ve turizm 

gelişim ve koruma bölgelerine dair veriler elde edilerek 

hazırlanmalıdır. Uygulama imar planları için ise, yönetmeliğin 24’üncü 

maddesinde belirtilen veriler derlenmelidir.  

“Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” (Planlar 

Yönetmeliği, 2012)’in “Milli Park ve Sulak Alanlar Gibi Alanlarda 

Yapılacak Planlar” başlıklı 6’ncı maddesi 1’inci fıkrasında bu alanlarda 

yapılacak her tür ve ölçekte planların hazırlanma ilkeleri 

tanımlanmıştır. Söz konusu ilkeler; madde fırkasının (a), (b), (c) ve (ç) 

bentlerinde tanımlanmıştıri. 
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Aynı Yönetmeliğin (Planlar Yönetmeliği, 2012) “Planların 

onaylanması” başlıklı 7’nci maddesine istinaden, koruma amaçlı imar 

planı teklifleri; Bölge Komisyonu kararı ile birlikte, tabiat varlıkları ve 

doğal sitler ile tarihi, arkeolojik, kentsel sitler ve diğer koruma 

statülerinin çakıştığı alanlarda ise, ilgili bakanlıkların görüşü alındıktan 

sonra, Bölge Komisyonu kararı ile birlikte, Genel Müdürlüğe 

sunulmaktadır. Uygun görülen planlar, ÇŞİD Bakanlığı tarafından 

onaylanmakta ve planların dağıtımı yapılmaktadır. Şekil 11’de korunan 

alanlar ve çakışan korunan alanlara ilişkin plan onama süreci tanımlıdır. 

Doğal sit alanları dışındaki sit alanları (Arkeolojik ve Kentsel Sit 

alanları gibi) ve etkileşim geçiş sahalarında yapılacak koruma amaçlı 

imar planları, değişiklikleri, revizyon ve ilavelerinin hazırlanması, 

uygulanması ve denetim sürecinde uyulacak usuller, teknik ve idari 

esaslar ile müelliflerinin görev, yetki ve sorumlulukları 26.07.2005 

tarih ve 25887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Koruma Amaçlı 

İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, 

Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve 

Esaslara Ait Yönetmelik” (Koruma Amaç, 2005) ile belirlenmiştir.  
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Şekil 11. Korunan alanlar ve çakışan korunan alanlara ilişkin plan onama süreci 

(Tabiat varlıklarını, 2016’dan Uçacan (2017) tarafından geliştirilerek 

yeniden üretilmiştir). 

Söz konusu yönetmeliğin (Koruma Amaç, 2005) “Koruma amaçlı imar 

planı değişikliği, revizyonu ve ilaveleri” başlıklı 11’inci maddesi 

gereğince; sit alanının bütününü etkilemeyecek değişiklikler, parsel 

ölçeğindeki emsal ve kat adedi artırımı ile alan kullanım kararı 

dışındaki veya maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişikliklerde 

plan müellifi şartı aranmamaktadır. Aynı madde uyarınca Koruma 

Bölge Kurulunca plan revizyonu yapılma kararı alınan alanlarda 

zorunlu nedenler dışında plan değişikliği yapılamaz. Yönetmeliğin 

5’inci maddesine göre Bakanlık tarafından yaptırılan koruma amaçlı 

imar planlarında, değişiklik, revizyon ve ilave yapılması gerekmesi 
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halinde ilgili Bakanlığın görüşü alınmaktadır. Aynı maddeye göre, 

koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününü veya geleneksel 

kentsel doku özelliklerini olumsuz etkileyecek, korunması gerekli 

değerleri bozacak ya da yok edecek şekilde yeni işlev dönüşümlerine 

ilişkin plan değişikliği yapılamamaktadır. 

3194 sayılı İmar Kanunu (İmar Kanunu, 1985)’nun 5’inci maddesi ve 

23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik (Planlar 

Yönetmeliği, 2012)”in “Plan Hazırlama Esasları” başlıklı 4’üncü 

maddesi 1’inci fıkrası (b) bendi uyarınca imar planlarının güncel onaylı 

hâlihazır haritalar üzerine çizilmelidir. Ayrıca, kıyıda yapılacak 

planlarda kıyı kenar çizgisinin onayına ilişkin bilginin paftasında 

olması zorunludur. Onaysız harita ile işlem başlatılmaması 

gerekmektedir. 

11.08.1983 tarih ve 18132 sayılı Çevre Kanunu (Çevre Kanunu, 

1983)’nun 9’uncu maddesinin (c) fıkrası gereğince; koruma statüsü 

kazandırılan alanlar ile ekolojik açıdan hassas alanların her tür ölçekteki 

plânlarda gösterilmesi zorunludur. Söz konusu alanların, plân kararı 

dışında kullanılamayacağı aynı fıkrada belirlenmiştir. Bu hükme 

istinaden, korunan alanların planlarının üst ölçekli planlara işlenmesi 

gerekmektedir. Ancak ilgili kurumlarca yerinde ve zamanında veya bu 

yönde güncelleme yapılmamaktadır. Belirtilen zorunluluğun 

tutulmasının gerekçesi; korunan alanlarda yapılacak planlara imar 

mevzuatı uyarınca düzenlenen planlama hiyerarşisinde yer verilmemiş 
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olması ve bu planların uygulamada göz ardı edilmesidir (Gökalp Alıca, 

2011).  

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, 

sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü 

bulunan diğer alanlarda ise, bilimsel çalışmalarla tespit edilen veya 

korunması gerektiği belirlenen koruma alanlarında; etkileşim-geçiş 

sahası dikkate alınarak alanın sürdürülebilirliği ve mutlak korunması 

amacıyla ölçeğinde, hâlihazır haritalar üzerine ve mülkiyet verileri 

dikkate alınarak imar planları hazırlanır. Söz konusu planlar, hedefleri, 

stratejileri, planlama kararları ve hükümleri, açıklama raporu ile bir 

bütün olan her tür ve ölçekli planlardır. 

03.11.2003 tarih ve 25278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kültür 

ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde 

Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik” (Turizm 

Merkezlerinde Planlama, 2003) uyarınca 4957/2634 sayılı Turizmi 

Teşvik Kanunu’nun 3’üncü maddesinde tanımlanan Kültür ve Turizm 

Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde yapılacak her 

ölçekteki imar planlarının (2634 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde bu 

ifade kullanılmaktadır) hazırlanması, yaptırılması ve re’sen 

onaylanması ve tadil edilmesine ilişkin işlemler düzenlenmektedir. 

Aynı yönetmelikte ayrıca, Söz konusu imar planları ile turizme ayrılan 

yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan Bakanlıktan belgeli turizm 

tesislerinin niteliklerinin arttırılması ve çevreye duyarlı hale 
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getirilebilmesi için bu tesislerin yapı ve yapılaşma koşulları ile 

projelendirilmelerine ilişkin hususlar tanımlanmaktadır. 

Söz konusu Yönetmeliğin 7’inci maddesi (b) bendi gereğince; Tabiat 

varlıkları, doğal sitler, tarihi, arkeolojik, kentsel sitler ile diğer koruma 

statülerinin çakıştığı alanlarda, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, 

TVK Bölge Komisyonu görüşüyle birlikte, TVK Genel Müdürlüğü’ne 

sunulan plan teklifleri, Genel Müdürlüğün Plan İnceleme Kurulu 

tarafından değerlendirilerek ve gerekmesi halinde düzeltilerek Bakanlık 

Makamına onay için sunulmaktadır. 

3194 sayılı İmar Kanunu (İmar Kanunu, 1985)’nun 8’inci maddesinin 

(g) fıkrasındaii (Ek: 12.07.2013-6495/73 md.) Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı’nın planlama, onama, denetim, düzenleme 

yetkileri tanımlanmıştır.  

Çakışan alanlarda uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ÇŞİD Bakanlığı TVK Genel Müdürlüğü 

arasında, 01.10.2012 tarihinde, “Doğal Sit Alanları ve Taşınmaz Tabiat 

Varlıklarının Bulunduğu Alanların Arkeolojik, Kentsel, Kentsel-

Arkeolojik, Tarihi Sit Alanları ve Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları 

İle Bunların Koruma Alanları ve Etkileşim-Geçiş Sahasının Bulunduğu 

Alanlar İle Çakıştığı Yerlerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Protokol” 

imzalanmıştır (Protokol, 2012). Protokolün “Tanımlar”a dair 3’üncü 

maddesinde çakışan alanlariii tanımı yer almaktadır. Protokolün 

(Protokol, 2012) “Uygulanacak Esaslar” başlıklı 5’inci maddesinde, 

planlama ile bağlantılı olan maddelereiv yer verilmiştir. 
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Bir alanın sit olarak ilanı veya bir korunan alanda imar planlarının 

uygulamasının yargı kararıyla durdurulması halinde, 2863 sayılı 

Kanunun (KTV Kanunu, 1983) 17’nci maddesi (a) bendi ile “Korunan 

Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik (Planlar Yönetmeliği, 

2012)”in 5’inci maddesi (b) bendi uyarınca belirlenen geçiş dönemi 

koruma esasları ve kullanma şartları üç yıl için geçerlidir. Bu süre 

içinde koruma amaçlı imar planı yapılması zorunluluğu bulunmakla 

birlikte, bazı hallerde, planın yapılamaması durumunda, bu üç yıllık 

sürenin Bölge Kurulları/Komisyonları tarafından uzatılması söz konusu 

olabilmektedir. Bu durum, uzun yıllar koruma amaçlı imar planı 

olmadan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile 

uygulamaların devam etmesine neden olmaktadır.  

Korunan alanlardaki planlama uygulamaları ile ilgili planlama, 

inceleme, onama ve uygulama sürecinde çeşitli sorunlar, alanların 

özellikle çakışan alan vasıfları nedeniyle oluşmaktadır. Belirtilen 

durum; fauna ve floranın değişmesi, toprak kaybı, hava kirliliği, görsel 

kirlilik (Cessford & Muhar, 2003; Simon, Narangajava & Marqués, 

2003’dan akt. Mansuroğlu, Dağ, Kösa & Demir, 2021), vahşi yaşam 

can kayıpları gibi birçok büyük ve sonuçları bertaraf edilemez sorunu 

ortaya çıkartmaktadır (Mansuroğlu vd., 2021). 

Planlamadaki sorun alanlarından bir diğeri yönetim konusundaki sorun 

alanları arasında da yer alan yetki çatışmasıdır. Alt ölçekli planların üst 

ölçekli planlara uygun yapılmaması, beraberinde üst ölçekli planların 

değişmesi gereğini getirmektedir. Korunan alanlara ilişkin hazırlanan 
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planlar, ulusal ve bölgesel düzeydeki üst ölçekli yatırımlardan 

etkilenmektedir.   

Ekolojik dengenin sağlanmasında önemli bir işleve sahip korunan doğal 

ve kültürel miras değerleri içeren alanlar, kısa dönemli ekonomik fayda 

sağlamak üzere planlanmaktadır. Planlarla turizm ve rekreasyona 

yönelik arazi kullanım kararları geliştirilmesi, doğal dengeyi ve alanın 

niteliğini bozucu olabilmektedir (WWF-Türkiye, 2020). Ayrıca 3213 

sayılı Maden Kanunu (Maden Kanunu, 1985) ve 6203 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu (Kamulaştırma Kanunu, 1983)’nun getirdiği 

hükümler ile ve ilgili kurumlardan görüş alınmadan yapılan araştırma, 

işletme ve inşaat faaliyetlerinin, korunan alanların yönetimini ve 

korunan alanları içeren fiziki planların ilke, esas ve kararlarını 

değiştirici etkisi olmaktadır. 

Çakışan korunan alanlarda; her kurum, ilgili mevzuata uyar ve 

planlama hususunda işbirliği sağlamadan kendi kurumsal korunan alan 

planlama çalışmasını yapabilmekte veya yaptırabilmektedir. Korunan 

alanlar üzerinde yetkili kurumlar ayrıca alana yönelik plan yapma ve 

uygulama isteğindedir. Gökalp Alıca’ya (2011) göre, bir kurumun 

planlama yetkisini almak istemesinin gerekçesi; alana dair politikaları 

belirlemek, bu alandan mali kaynak yaratmak ve belirli çıkar gruplarını 

kontrol etmektir. Bu durum korunan çakışan alanlarda planlama 

yetkilerine ilişkin bir diğer sorun alanıdır. 

3.3. Denetim Yetkisi  
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3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca imar planlarının uygulanması ve 

denetimi yetkisi ilgili belediyeler, büyükşehir belediyesi veya ÇŞİD 

Bakanlığı’nda bulunmaktadır. Korunan alanların denetim yetkisi, 

yönetim ve planlama bazında alandan sorumlu idare tarafından 

kullanılmaktadır. Denetim yetkisinin kullanımı, bir korunan alanın 

ilanından sonra başlamaktadır.  

Uygulamanın imar planı kararları ve yürürlükteki mevzuat 

doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Korunan alanlarda ve kıyı ve 

sahil şeridinde kalan mevzuata aykırı yapılar ile fiziki müdahaleler 

hakkında 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 

işlem yapılmaktadır. 

Planların uygulamasının denetiminde öncelikle planların mevzuata 

uygun yapılıp yapılmadığı inceleme konusu olmaktadır. Planlama iş ve 

işleminin, plan kararı ile koruma statüsüne uyumu (planın uygulamasını 

sorgulama) da denetim konusudur. Denetim, yapının veya iş veya 

işlemin mevzuata ve plan kararlarına ve hükümlerine uygun uygulanıp 

uygulanmadığının kontrolü anlamındadır. Harita, plan, parselasyon, 

ruhsat ve ruhsat ekleri de denetlenmektedir. 

2863 sayılı Kanun (KTV Kanunu, 1983)’un 57’nci maddesi uyarınca; 

“Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit 

alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21’inci maddesi kapsamında 

kalan ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratlar; özgün biçim ve 

malzemeye uygun olarak, idare şemasında koruma, uygulama ve 
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denetim bürolarına yer vermiş idarelerin izin ve denetimi ile yapılır. 

Bunların dışında her türlü inşaî ve fizikî müdahale koruma bölge 

kurulunun iznine tabidir.”  

18.05.2018 tarih ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun (Vergi ve Diğer, 2018) ile 3194 sayılı İmar Kanunu (İmar 

Kanunu, 1985)’na eklenen Ek Geçici 16’ncı maddeyle tanımlanan ve 

imar barışı olarak kamuoyunda adlandırılan uygulama gereğince; imara 

ve mevzuata aykırı düzenlemelerle ilgili olarak, 31.12.2017 tarihinden 

sonra inşaatına başlanan ve inşai faaliyetleri devam eden yapıların 

tespiti amacıyla, ÇŞİD Bakanlığı müfettişleri ve uzmanlarının yer 

aldığı ekipler oluşturulmuştur. Çeşitli illerdeki tespit çalışmaları 

sürdürülmektedir.  

Bu tespitlerden doğal sit alanı içerisinde bulunan aykırılıklara ilişkin 

olarak ilgili TVK Bölge Komisyonları tarafından 2863 sayılı Kanun 

uyarınca yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 

bulunulmaktadır. Doğal sit alanı dışındaki Özel Çevre Koruma 

Bölgelerindeki tespitlere ilişkin olarak da ilgili Belediyelerince, yıkım 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, gerekli takip yapılmaktadır.  

Diğer sit alanlarında ise, yine ilgili belediyeler tarafından denetim 

yapılmakta olup, 2863 sayılı Kanunun 9’uncu ve 65’inci maddeleri 

uyarınca alandaki izinsiz müdahalelerde ilgili kültür varlıklarını 

koruma kurulları tarafından Savcılığa suç duyurusunda 

bulunulmaktadır. Bu alanlarda ilke kararları ile yapılabilecek faaliyetler 
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“komisyon tarafından uygun görülmesi” halinde 

gerçekleştirilebilmektedir. Belediye sınırları dışında İl Özel İdareleri 

yıkımdan sorumludur.  

Korunan alanlarda; ÇŞİD Bakanlığı denetçisi yetkisini, temel olarak;  

• 5237 Türk Ceza Kanunu (Madde 184), 

• 3194 İmar Kanunu (Madde 8/(g)), 32 ve 42, 

• 2872 Çevre Kanunu (Madde 2,  9, 12, 25, Ek 7), 

• 3621 Kıyı Kanunu (Madde 13), 

• 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Ek Madde 4), 

• 644 KHK - 13/A, 

• 383 KHK – 12 (h)/19, 

• 2010/1089 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

• Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (Geçici Madde 1) ve 

• Bakanlıkça Gerçekleştirilecek Yapıya İlişkin Denetimler Hakkında 

Usul ve Esaslara İlişkin 28.08.2013 tarih ve 152 sayılı Bakanlık 

Makam Olur’undan almaktadır. 

Şikâyet veya Bakanlığın gerek görmesi halinde, denetim uygulaması 

inceleme istemi ile başlamaktadır. Mevzuata aykırı uygulama; 

a. Yapı (dolgu, bina, tesis, duvar, vb.) ve 

b. Fiziki müdahale (dolgu, çit, malzeme alma, boşaltma, hafriyat 

dökme, toprak alma, bitki toplama, ağaç dikme) açısından 

incelenmektedir. 

Denetçi; ilk etapta, yapı veya fiziki müdahale yapmaya dair plan 

kararının ve yapının aşamasına ve müdahalenin türüne ilişkin bilgi ve 
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belgelerin varlığını sorgulamaktadır. Şikâyet, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’ne bildirildiğinde; İl Müdürlüğü şikâyetin doğruluğunu 

kontrol etmekte ve ilgili idarelerden ve kişilerden gerekli bilgi ve 

belgeleri temin ederek teknik rapor hazırlamakta, alan ÖÇK Bölgesi 

içinde ise, TVK Genel Müdürlüğü’ne doğrudan tespitini ve teknik 

raporu bildirmektedir. İdareler şikâyete istinaden işlem 

başlatabilmektedir. 

Çakışan alanlarda mevzuata aykırı olarak yapılan uygulamalar 

hakkında yürütülecek iş ve işlemlere dair ilgili TVK Bölge Komisyonu 

ve KVK Bölge Kurulu kararı alınması gerekmektedir. Sit alanında, 

Bölge Komisyonu’na iletilen teknik inceleme raporu mevzuata aykırı  

durumu aktarıyorsa, Bölge Komisyonu doğrudan ilgili savcılığa suç 

duyurusunda bulunma kararı almakta, Valiliğince suç duyurusu 

yapılmaktadır. Çakışan alanda ise, teknik inceleme raporu, ilk olarak 

Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmekte ve daha sonra Bölge 

Komisyonu’na iletilmektedir. Suç duyurusunun Koruma Bölge Kurulu 

tarafından yapılması halinde (İl Müdürlüğü aracılığıyla), Bölge 

Komisyonu’nca mükerrer suç duyurusuna gerek olmadığı yönünde 

karar alınmaktadır.  

5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İle Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kültür ve Tabiat, 

2004)’un 4’üncü maddesiyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu’nun 10’uncu maddesine, arkeolojik ve tarihi sit 

alanlarının kontrol ve denetimi için “Proje büroları (Koruma, 
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Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB))”nın kurulmasına dair 

hüküm eklenmiştir. 2863 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde 

KUDEB’lerin kurulma şekli tanımlanmıştırv. Madde hükmüne 

istinaden, Büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri ile Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’nca izin verilen belediyeler KUDEB 

kurabilmektedir. Söz konusu Yönetmelik uyarınca KUDEB’lerin 

Koruma Yüksek Kurulu ilkelerine ve koruma bölge kurullarının 

kararlarına bağlı olarak çalışması gerekmektedir. 

Taşınmaz kültür varlıklarının tadilat ve tamiratı, onarımı, yapı esasları 

ile korunan yapıya ilişkin proje ve uygulama denetim hususlarına dair 

esaslar ise, 11.06.2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik” 

(Korunması Gerekli, 2005) ile düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmelik 

uyarınca; KUDEB’lerde, uygulamaya yönelik iş ve işlemleri yürütmek 

üzere sanat tarihi, mimarlık, şehir plânlama, mühendislik, arkeoloji gibi 

meslek alanlarından uzmanların görev alacağı ifade edilmiştir. Kısacası 

KUDEB’ler, koruma amaçlı imar planına uyarlık, proje ve malzeme 

değişiklikleri ile inşaatın denetiminden sorumludur (Özkaya Özlüer, 

2018). 

Son olarak, aynı Yönetmelik uyarınca, taşınmaz kültür varlıklarının 

grupları belirlenmekte, tadilat, tamirat, onarım, yapı yapım esasları ile 

yapının projesi ve proje uygulamasının denetimi esasları 

uygulanmaktadır. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yeryüzü kaynakları sınırsız değildir (Şimşek & Bayram, 2017). 

Korunan alanlar; doğal nedenlerle veya insan eliyle yok olma tehlikesi 

altındadır. 1980’li yıllardan sonra Türkiye’de oluşan görev ve yetki 

çatışmasının yaşandığı koruma uygulamaları, 2011 yılı sonrası yapılan 

yasal ve idari düzenlemelerle belirli bir çerçeveye ve tanımlamaya 

erişse de ülke korunan alan varlığı halen ülke taahhütlerinin altındadır.  

Korunan alanlar; Türkiye’de, farklı kamu kurumlarının bu alanların 

yönetim, planlama ve denetimlerine ilişkin görev, yetki kullandığı ve 

sorumluluk aldığı bir alandır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

kendi görev, yetki ve sorumluluk alanlarında kalan korunan alanlarını, 

uluslararası sözleşmelerden, ilke ve kararlardan temel alan ulusal 

mevzuat çerçevesinde yönetmektedir. Yönetimin, uluslararası 

standartlara göre düzenlenmesi gereken yönleri vardır. 

Çakışan korunan alanlar, akademik olarak bilinmekle birlikte, kısıtlı 

araştırmaya konudur ve bütüncül bir korunan alanlar araştırması da 

eksiktir. Korunan alanlar; genelde, doğal alanlar veya kültürel ve tarihi 

sitler ayrımıyla çalışılmaktadır. Bu bağlamda; araştırmada, çakışan 

korunan alanların mevzuat, idari yapı ve uygulama kaynaklı kırılma 

noktalarının planlama, yönetim ve denetim boyutları incelenmiştir.  

Bugün hangi kurum yetkili olursa olsun, kamu eylemleri başta planlama 

iş ve işlemleri olmak üzere, korunan alanları korumakta yeterli değildir. 

Korunan alanların koruma ve kullanım kararlarının sadece fiziki 
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planlar, uzun dönemli gelişme planları veya yönetim plânları ile 

belirlenmesi ve korunabileceği savı da uygulamada mümkün 

olamamaktadır. Koruma kararları sektörel yatırımlardan ve afetlerden 

etkilenmekte, gerekli koruma tedbirleri veya plan kararlarının 

sürekliliği sağlanamadığından korunan bir alan oluşamamaktadır.  

Çakışan korunan alanların incelemesinde planlama konusunda çeşitli 

uygulamalar ve tanımlar olmakla birlikte, fiziki planlar konusundaki 

yetki karmaşası bir kurumda toplanan yetkiyle kısmen çözülmüştür. 

Yönetim ve denetim konuları, her kurumun kendi uhdesinde 

sürdürülmektedir. Ancak yetki ve hatta bazı kurumlarda uygulama 

karmaşası vardır. 

Uygulamada yetki karmaşasına konu; maden, HES ve RES 

santrallerinin gereği acele kamulaştırmalar, bungalovlar, günübirlik 

veya kalıcı turizm tesisleri, kampingler, kaçak kazılar, aslına uymayan 

tadilat ve restorasyonlar, imara ve mevzuata aykırı yapılaşma, altyapı 

eksikliği, çevre ve koruma bilinci olmayan idareciler ve yerel halk gibi 

çeşitli unsurlar mevcuttur. Bazı kurumlarda uygulama karmaşasına en 

iyi örnek bir genelge ile ecrimisil uygulanırken aynı taşra teşkilatının 

başka alt birimi tarafından şagillerin suç duyurusuna konu edilmesi 

gösterilebilir.  Söz konusu unsurlar; koruma politikalarını, yönetim ve 

denetim çabaları ve uygulamalarında, kamu kurumlarının görev, yetki 

ve sorumluluklarının icrasında zafiyet yaratmaktadır. Kurumsal olarak 

yaşanan karmaşa ve yetki çatışması, korunan alanlara yönelik 

politikaların tutarsızlığını ve olumsuzluğunu göstermektedir.  
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Korunan alanların ve çakışan alanların korunmasında yönetim ve 

denetim boyutları düşünülmüş ve çalışılmış alanlar değildir.  Yönetim, 

bakım yapmak, plan hazırlatmak ve tesis kurmak iş ve işlemlerine 

indirgenmektedir. Altyapı ve üst yapıdaki bakış açısı, politika ve 

müdahale eksikliği, korumanın sürdürülebilir kılınmasını da 

engellemektedir. Çakışan alanlar da dâhil, sıkıntıların çözümlenmediği 

ve alana özel detay çalışmaların yapılması gerektiği belirlenmiştir. 

Korunan alanlarda uzun süreli sürdürülebilirliğin sağlanması için, 

çakışan alanlara özel akademik araştırmaların çoğaltılması, kara ve 

deniz alanlarında yapılacak biyolojik çeşitlilik çalışmaları 

doğrultusunda planların hazırlanması, ilke ve politika geliştirilmesi, 

özellikle enerji ve maden yatırımları ile turizm ve rekreasyon 

faaliyetlerinin sınırlandırılması veya kesin korunması gereken alanlarda 

yasaklanması gerekmektedir.  

Korunan alanların varlığı, doğal ve kültürel kaynakların varlıklarının 

sürdürülebilmesine bağlıdır. Koruma-kullanma ilkeleri, sürdürülebilir 

bir şekilde, yönetim, planlama ve denetim boyutlarıyla, mevcut 

faaliyetler dikkate alınarak düzenlenmediği, planların üst planlarla 

ilişkisi kurulmadığı ve planlar güncellenmediği takdirde; alanı hangi 

kurum yönetirse yönetsin, çakışan korunan alanların korunmasından ve 

koruma-kullanma dengesinden söz edilmesi olanaksızdır. Aynı tespit, 

korunan alanlar içinde geçerlidir. 

Planlar yapıldıktan sonra alanlarda yeni yatırımların 

gerçekleştirilmemesi, planların uygulanabilirliği ve alanların 
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sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Planların onaylanması 

sonrasında uygulanmasının denetimi ve denetimin kim tarafından ve 

hangi kapsamda yapılacağının daha net olarak tanımlanması 

gerekmektedir. Yönetimin denetimi bağlamında; koruma alanının 

ilanından itibaren kaynak değerlerinin korunması belirli aralıklarla 

denetlenmelidir. Koca vd. (2016)’ne göre, gözlem planları 

oluşturulmalı, alan izlenmeli ve gerektiğinde müdahale edilmelidir. 

Mevcut sistemde denetim şikâyete binaen yapılabilmektedir. 

Yetkin kadrolarla ve müelliflerle yapılacak planlama sonrası imar 

uygulamasının en kısa zamanda yapılması, herkesten eşit miktarda 

kesinti ile elde edilecek donatı alanlarının kamu eline geçirilmesi ve 

kesin korunacak hassas alanlar veya hassas koruma bölgelerinde kalan 

özel mülkiyetlerin kamulaştırılmasına yönelik yeterli bütçenin 

ayrılması yapılan koruma amaçlı planların hayata geçirilebilmesi için 

zorunludur.  

Planların uygulamasına dair denetimin ise hem yerel yönetimler hem 

de merkezi yönetim tarafından koordineli olarak ve kesintisiz icrası ve 

alandaki izinsiz uygulamalara ilişkin takibin coğrafi bilgi sistemleri, 

görüntülü takip sistemleri vb. teknolojik araçlarla yapılması ve takibi 

gerekmektedir. Sonuç olarak; korunan alan yönetiminin planlama, 

uygulama, denetim ve yönetim olarak bir bütün olduğundan hareketle 

tek bir çatı altında toplanması gereği ortaya çıkmaktadır. Buna ilişkin 

olarak uluslararası mevzuata da uyum sağlayacak çerçeve bir kanun 
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çalışması yapılması ve kabulünün çakışan alanlara dair sorunun 

çözülmesinde önemli bir faktör olacağı düşünülmektedir.  

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Şehir Plancısı Kübra UÇAÇAN’a korunan alanlara ilişkin plan onama 

süreci şekline (Şekil 11) katkısından dolayı teşekkür ederiz. Bernard 

KENNEDY’ye İngilizce düzeltmeleri için teşekkür ederiz. Makale; ulusal 

ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyumludur. Araştırmada etik 

kurul izni gerekmemektedir.  
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The Management, Planning and Inspection of Cross-

cutting Protected Areas: The Turkish Case 

SUMMARY   

Protecting the biological diversity and natural, historical, and cultural assets found in 

protected areas, planning for their protection, and putting their protection on a 

sustainable footing are essential if wildlife is to survive and flourish, and if humans 

are to live in a healthy habitat. The universal, social and public benefits and the 

protection of nature are the reasons why protected areas exist and constitute the 

grounds for preserving them. Protected areas were defined in 1969 by the International 

Union for Conservation of Nature (IUCN).  

Since then, various protected areas have been declared featuring natural, historical, 

and cultural assets, and protective actions and interventions have been introduced, in 

cooperation with national and international organisations, adopting a multi-stranded 

perspective and ensuring intersectoral coordination.  

The determination of protected areas and protected assets and the related work of 

planning and inspection and making these areas and assets sustainable constitute a 

public service. Besides being a social responsibility, the issue of protection is 

therefore among the core duties, authorities, and responsibilities of supra-national and 

international organisations and the governments of individual states. Raising 

awareness and educating the public about conservation form part of this service. From 

a different perspective, it is a public duty to ensure the sustainability of protected areas 

and the historical, cultural, and ecosystem services they provide. 

Academic studies on protected areas have focused on problems of legislation and 

implementation related to the scope of these areas, the approach to their management, 

the public bodies responsible for them, and the duties of these bodies. 

In Turkey, the way it has approached and constructed, the process, and in the resulting 

practices, conservation policies, legislation, and acts of the administration have led in 

practice to cross-cutting protected areas. The literature contains only limited studies 

on the place of the concept of cross-cutting protected areas in the legislation and on 

the related practices. Where these areas are protected sites, they may be referred to in 

practice as mixed sites. 

The present study contains an analysis of cross-cutting protected areas of the Turkish 

case from the perspective of the planning institution. It also aims to define these areas 

conceptually and identify the duties, authorities, and responsibilities of public 

administrative bodies for their protection. In addition, the chapter outlines the way 

these areas are thought of and the legislation that governs them and includes a critical 

assessment of how they are actually managed, planned, and inspected. This 

assessment is intended to contribute to the protection of protected areas and to make 

them sustainable. 
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The case of Turkey was selected for the study because it has experience in cross-

cutting protected areas. The management, planning, and inspection dimensions of the 

cross-cutting protected areas in Turkey are included in the research. The legislation 

on protected areas and cross-cutting protected areas is presented along with the 

authorities, duties, responsibilities, and activities of the public institutions responsible 

for these areas. In addition to the legislation on the topic, reference is made to the 

literature and internet sources. The practices implemented in cross-cutting areas are 

assessed from a critical perspective. 

The dominant approach to the planning and management of protected sites in Turkey 

is shaped by management plans. In the present study, however, an examination has 

been made of the physical plans other than the management plans for the cross-cutting 

areas from the spatial planning point of view. 

The management, planning and inspection of protected areas varies depending on the 

status of the area. This study presents the work done by the relevant public institutions 

within the framework of their duties, authorities and responsibilities, as defined in the 

legislation, with respect to the dimension indicated. 

Another element, aside from the conservation policy legislation and institutional 

structures, is the management and approach to management. The concept of 

management spans a wide spectrum from the work done to protect and monitor 

species and areas to visitor services, from wildlife management to infrastructure 

works, and from educational, research, and observation activities to relations with 

volunteers. In the management of a protected area, for the protection of the historical, 

cultural, and natural assets, biological diversity and/or landscapes in question, 

necessary attention has to be paid to the balance between conservation and use. 

Protected areas are managed in line with the duties, authorities, and responsibilities of 

the institutions named in the legislation, and by administrative means, with a view of 

protecting the biological diversity and the cultural, historical and natural resources 

which they contain and ensuring their continuity (Sezen, 2017). As in many other 

countries, protected areas are managed in Turkey by public institutions. 

Protected areas are managed on the basis of the strategies and action plans developed 

and the plans drawn up for them. Decisions and principles regarding the protection 

and use of protected areas are determined and implemented through management 

plans, long-term development plans (Uzun Devreli Gelişme Planları – UDGP), and/or 

environmental plans and settlement plans.  

Planning has the aim of intervening and maintaining the balance between protection 

and use. Plans of all types and scales concerning the national parks, nature parks, 

natural monuments, nature protection zones, natural sites, wetlands, special 

environmental protection zones, and other areas with similar protection status are 

approved by the Ministry of Environment, Urbanism and Climate Change.  

The opinion of the relevant Regional Commission for the Protection of Natural Assets 

is taken in the case of natural sites.  Under the Law on Development (Law No. 3194), 
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the authority to implement and monitor settlement plans rests with the relevant 

municipality, metropolitan municipality or the Ministry of Environment, Urbanism 

and Climate Change.  

The authority to monitor protected areas belongs to the administration responsible for 

the management and planning of the area. Protection, Implementation, and Inspection 

Offices (KUDEBs), affiliated with the Ministry of Culture and Tourism, are 

responsible for the monitoring and inspection of archaeological and historical sites. 

In Turkey, protected areas are a field in which various public institutions have duties 

for management, planning, and inspection, make use of their authorities, and hold 

responsibility. Three basic institutions manage protected areas which they are 

responsible for within the framework of national legislation that is based on 

international conventions, principles, and rules. In some respects, the management 

needs to be adjusted to meet international standards.  

The protected areas are in danger of disappearing, whether for natural reasons or by 

human hand. Protection practices have been affected by the conflicts of duty and 

responsibility that arose in Turkey from the 1980s onwards.  

Although legal and administrative arrangements made since 2011 have forged a 

certain framework and agreed definitions, the protected areas in the country are still 

below its commitments.  While cross-cutting protected areas are known to academic 

researchers, they have rarely been studied. Moreover, there is no comprehensive 

research on protected areas, since natural areas or cultural and historical sites are 

generally studied separately.  

The present study examines the cross-cutting protected areas, together with their 

planning, management, and inspection dimensions, from the perspective of the 

planning institution with reference to legislation, the administrative setup, and the 

tensions that arise in practice. 

Today, regardless of the institution holding the authority, public actions headed by 

planning work and procedures are proving insufficient to conserve the protected areas. 

The idea that protected areas can be conserved solely by having protection and use 

decisions determined through plans of all types and scales is not borne out in practice. 

Decisions on protection are being affected by disasters and the investments of various 

sectors, and an area protected by continuity in the necessary protection measures or 

planning decisions does not emerge.  

In the examination of cross-cutting protected areas, various practices and agreed 

definitions are in place in terms of planning, and the clash of authority over physical 

plans has been partly resolved by gathering powers in the hands of one institution. 

However, when it comes to management and inspection, each institution continues to 

operate in its own area of responsibility. 

Factors at work in practice include the clashes of authority, fast-tracked land 

nationalisation decisions for mines and hydroelectric and wind power plants, the 
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construction of bungalows, facilities for day-tripping or overnight tourism and 

campsites, illegal digs, repair, and restoration work that is not true to the original, 

housing development that contravenes the legislation and settlement plans, 

administrators who lack awareness of the environment and conservation and the 

infrastructure needs of local people.  

These factors weaken protection policies, management and inspection efforts, and the 

use of public force in the performance of duties, authorities, and responsibilities. 

According to Gökalp Alıca (2012), the institutional muddle and clash of authorities in 

the area of nature conservation, in particular, demonstrates the inconsistency and 

failings of nature conservation policies in Turkey.  

The management and inspection dimensions of the conservation of protected areas 

and cross-cutting areas have not been considered and studied. Management is reduced 

to the tasks and procedures of carrying out maintenance, having plans prepared, and 

establishing facilities. The lack of a perspective and gaps in policies and interventions 

in infrastructure and superstructure also service as obstacles to sustainable protection.  

Challenges, including challenges in cross-cutting areas, are seen to go unresolved and 

a need is observed for detailed work specific to each area. In order to ensure 

sustainability of protected areas, it will be necessary to multiply the number of 

academic studies on cross-cutting areas, to carry out studies of biological diversity in 

terrestrial and maritime areas and draw up plans accordingly, to develop principles 

and policies, and to plan and manage energy and mining investments and tourism and 

recreation activities, in particular, very carefully – or to prohibit them in areas in 

absolute need of protection. 

The existence of protected areas depends on the values of and protection of natural 

and cultural resources. To put it another way, so long as the principles of conservation 

and use are not regulated in a sustainable manner, complete with their planning, 

management, and inspection dimensions, taking ongoing activities into account, and 

the link between plans and higher-level plans is not established or updated, then 

whatever institution manages the areas, it will be impossible to speak of the protection 

of cross-cutting protected areas or of the balance between conservation and use. The 

same observation is true of other protected areas as well. 

Once plans are made, no new investments must be carried out in the area, so that the 

plans can be implemented and the sustainability of the areas achieved. Greater clarity 

is needed regarding the inspection of how plans that have been approved are 

implemented, and the issue of who the inspection is to be done by and on what basis. 

In the context of inspecting the management, the protection of the source assets should 

be monitored at regular intervals from the moment the protected area is declared.  

According to Koca et al. (2016), observation plans should be developed, the area 

should be monitored and interventions should be made if necessary. It is compulsory 

for the implementation of conservation plans by carrying out the development 

implementations (zonning applications) as soon as possible, transfering the 
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reinforcement areas to the public hands to be obtained with an equal amount of cut 

from everyone and allocating sufficient budget for the expropriation of private 

property remaining in strictly protected areas or sensitive protected areas.  

The supervision of the implementation of the plans must be carried out in coordination 

and uninterruptedly by both local governments and the central government, and the 

monitoring of unauthorized applications in the field must be carried out by 

technological tools such as geographical information systems, video tracking systems, 

etc. And should be followed.  

As a result; since the protected area management is a whole in terms of planning, 

implementation, control and management, it is necessary to gather these under a single 

roof. In this regard, the construction a framework law which will harmonize with the 

international legislation is recommended. 
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Dipnotlar 

 
i Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” (Planlar Yönetmeliği’nin 

6’ıncı maddesi 1’inci fıkrası; “a) Milli parklar, tabiat parkları, sulak alanlar, benzeri 

koruma statüsü bulunan diğer alanlarda, kaynak değerlerinin etkin korunması, 

devamlılığının sağlanması, koruma-kullanma dengesi gözetilerek arazi kullanım 

kararlarının geliştirilmesi, korunan alan ile etkileşim halinde bulunan yerleşim 

alanlarının olumsuz etkileri gözetilerek sosyo-ekonomik faaliyetlerin belirlenmesi 

için öncelikle uzun devreli gelişme planı veya yönetim planları hazırlanır. 

b) Uzun devreli gelişme planları Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılır veya 

yaptırılır. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan veya hazırlattırılan gelişme 

planlarında Bakanlığın (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) olumlu 

görüşü alınır, bu görüş dikkate alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürürlüğe 

konur. 

c) Milli park, tabiat parkı ve sulak alanların uzun devreli gelişme planları veya 

yönetim planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda, korunan alanın önemine ve 

büyüklüğüne göre gerektiğinde çevre düzeni planı, gelişme planında iskân ve 

yapılaşmaya konu olacak yerler için 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli 

uygulama imar planları yapılır. 

ç) Yönetim planı tamamlanan sulak alanın bulunduğu bölgede çevre düzeni planı 

olmaması halinde, çevre düzeni planları yönetim planları dikkate alınarak yapılır. 

Yönetim planları yapılmayan sulak alanlarda ise 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı 

Resmî Gazete`de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen 

koruma bölgeleri sınırları, hazırlanacak çevre düzeni planlarına işlenir.” Hükümleri 

yer almaktadır. 

ii 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (g) fıkrasında; “Bakanlık; ilgili 

idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan 

mekânsal planlamaya, harita ve parselasyona, etüt ve projelendirmeye, yapı ruhsatı ve 

yapı kullanma izni düzenlemeye, enerji kimlik belgesi hazırlanmasına ilişkin iş ve 

işlemler ile yapı malzemelerini; denetlemeye, aykırılıklar hakkında işlem tesis 

etmeye, aykırılıkları gidererek mevzuata uygun hale getirmeye yönelik değişiklik 

yapmaya ve onaylamaya, yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye, yıkım 

kararı almaya ve yıkımı gerçekleştirmeye, ilgililer hakkında idari yaptırım kararı 

vermeye yetkilidir.  

Bu görevlerden, yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye ve yıkım kararına 

ilişkin rapor düzenleme işi ile denetlemeye ilişkin görevler, Bakanlığın merkez ve 

taşra teşkilatında, denetçi belgesini haiz personel tarafından gerçekleştirilir. İlgililer, 

Bakanlık denetçileri tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeyi, istenilen süre 

içerisinde vermek zorundadırlar. Bakanlık denetçilerinin seçimi, eğitimleri, görev, 
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yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir” hükmü yer 

almaktadır. 

iii Protokolün “Tanımlar”a dair 3’üncü maddesinde “Çakışan alan: Doğal sit alanları 

ve taşınmaz tabiat varlıklarının bulunduğu alanların arkeolojik, kentsel, kentsel-

arkeolojik, tarihi sit alanları ve tescilli taşınmaz kültür varlıkları ile bunların koruma 

alanları ve etkileşim-geçiş sahasının bulunduğu alanlar ile çakıştığı yerleri,.. ifade 

eder.” hükmü yer almaktadır. 

iv Protokolün 5 numaralı “Uygulanacak Esaslar” başlıklı maddesinde, “5.1. Çakışan 

alanlara ilişkin başvurular öncelikle kültürel değerler yönünden ilgili Koruma Bölge 

Kurulunca değerlendirilir. Kültürel değerler açısından alınan karar ile birlikte doğal 

değerler açısından da değerlendirme yapılarak Koruma Bölge Komisyonunca nihai 

karar alınır. …. 

5.9. Çakışan alanlara ilişkin Çevre Düzeni Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Nazım 

ve Uygulama İmar Planları Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak onaylanır. 

5.10. Çakışan alanlara ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, 

kültürel değerler yönünden ilgili Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilir. Koruma 

Bölge Komisyonunca, Koruma Bölge Kurulunca alınacak karar doğrultusunda, doğal 

değerler açısından da değerlendirilerek nihai karar alınır.” madde hükümleri 

tanımlanmıştır. 

Turizm merkezlerindeki korunan alanlarda ise, her tür ve ölçekte plan onama yetkisi 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda bulunmaktadır. “Korunan 

Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik”in (Planlar Yönetmeliği, 2012) 5’inci 

maddesi 1’inci fırkası (c) bendi gereğince, “Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik 

ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde ilgili 

bakanlıkların koruma ve kullanma esaslarına ilişkin görüşü alınır”. 

v 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10’uncu maddesi; 

“(Ek fıkra:14.07.2004-5226/4 md.) Büyükşehir belediyeleri, valilikler, Bakanlıkça 

izin verilen belediyeler bünyesinde kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları 

yürütmek üzere sanat tarihi, mimarlık, şehir plânlama, mühendislik, arkeoloji gibi 

meslek alanlarından uzmanların görev alacağı koruma, uygulama ve denetim büroları 

kurulur. Ayrıca, il özel idareleri bünyesinde, kültür varlıklarının korunmasına yönelik 

rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları 

ve sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek eğitim birimleri kurulur” hükmü yer 

almaktadır. 
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Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, 
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Mesleki Deneyim: ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1991 yılı lisans ve 

1995 yılı yüksek lisans mezunudur. ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge 

Planlama Programı’ndan 2007 yılında Doktora derecesi aldı. Doktora çalışması 

Serhat Özyar Genç Bilim İnsanı 2008 Yılı Ödülü’ne layık görüldü. 1992 yılında 

ODTÜ Şehir Planlama Bölümü’nde asistanlık yaptı. 1994-2011 yılları arasında 

mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama (TAU) 

Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 1999 Doğu Marmara Depremleri sonrasındaki geçici 

ve kalıcı iskân çalışmalarında görev yaptı. 2000-2006 yılları arasında deprem 

yeniden yapılanma dış kredi ve hibelerin genel koordinasyonunu ile 2003-2006 

yılları arasında Uluslararası Kuruluşlar Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 2006–

2009 yılları arasında, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Kriz Merkezi’nde çalıştı. 2009 

Kasım tarihinden mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)’nın kurulduğu 

04.07.2011 tarihine kadar mülga TAU Genel Müdürlüğü Mesleki Yeterlilik Dairesi 

Başkanlığı’nda Şube Müdürlüğü görevini sürdürdü. Belirtilen tarihten sonra ise, 

mülga ÇŞB Belgelendirme ve Kayıt Dairesi Başkanlığı’nda Müelliflik Hizmetleri 

Şube Müdürü ve Daire Başkan vekili olarak görev yaptı. Ayrıca 2010-2014 yılları 

arasında İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi Komisyonu başkanlığını yürüttü. 

2014-2017 yılları arasında aynı Bakanlığın Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü 

İmar Planlama Dairesi Başkanlığı’nda şehir plancısı olarak görev aldı. 2017 

yılından bu yana Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve 

Bölge Planlama Bölümü’nde akademik görevini sürdürmektedir. Araştırma ilgi 

alanları; temel tasarım, kentsel tasarım, sürdürülebilirlik, antik dönem arazi 

kadastrosu ve kartografyası, yeryüzü mühürleri ve antik mekânsal ağlardır. Ayrıca, 

üst ölçekli mekânsal planlama, uluslararası kuruluşlar ve meslek örgütleri, mimar 

ve mühendislerin mesleki yeterlilikleri, hizmet ticareti ve DTÖ müzakereleri, afet 

öncesi hazırlık ve sonrası yeniden yapılanma faaliyetleri konularında uzmandır. 

Bilirkişilik ve eğitmenlik faaliyetlerinde bulunmaktadır. Çeşitli dergilerde veya 

bilimsel toplantılarda akademik hakemlik yapmaktadır. Ulusal mesleki ve 

akademik ödülleri yanı sıra çeşitli ulusal veya uluslararası yayınları bulunmaktadır. 

Teknik ve Politeknik Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Derneği (TP.RDiA) 

Başkanıdır. 
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Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent ve Çevre Bilimleri ABD’ndan “Yaşanabilirlik 

Kavramı ve Ankara 2025 Metropoliten Alan Planlama Çalışmaları” tez konusu 

ile 2001 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 1989 yılında PLAR Planlama ve 

Danışmanlık Şirketinde, 1990-2007 yılları arasında Ankara Büyükşehir 

Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü ve 
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Uygulama Daire Başkanlığı’nda şehir plancısı olarak, 2011 yılında şube müdürü 

olarak görev yaptı. 2011 yılından bu yana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
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Komisyonu başkan yardımcısıdır. Halen 4.Bölge (Marmara Bölgesi) Planlama 

Şube Müdürü olarak korunan alanlara ilişkin her tür ve ölçekte planlama 

çalışmalarını yürütmektedir. 
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1. GİRİŞ 

Doğal çevrenin, sürekli olarak insan müdahalelerine maruz kalması 

doğal yaşam zincirinde önemli tahribatlara ve sınırlı kaynakların yok 

olmasına neden olmaktadır. Bu zincirin bir parçası olan insanoğlunun 

devamlılığı ise doğal kaynakların varlığına ve sürdürülebilirliğine 

bağlıdır (Yücel & Babuş, 2005). Bu noktada tüm dünyanın ortak sorunu 

haline gelen doğal çevrede yaşanan olumsuzluklara karşın tüm dünya 

ülkeleri ortak politikalar üretme yönünde çalışmalar 

gerçekleştirmektedir (Caner 2007; Kılıç & Kervankıran, 2019). Bu 

bağlamda doğal yaşamın ve insanlığın devamlılığı açısından 

uluslararası düzeyde korunan alanlara ilişkin modern koruma 

yaklaşımlarına 19.yy’dan itibaren ağırlık verildiği görülmektedir 

(Yücel, 1995; Atmış, Günşen & Yıldız, 2020). Dünya genelinde 20.yy. 

itibariyle doğal çevrenin iyileştirilmesi ve korunmasına dair 

politikaların yaygınlaştırılması ile ortaya çıkan milli park ve diğer 

koruma statüleri, ülkelerin koruma yaklaşımları içerisinde önemli bir 

paya sahip olmuştur (Dearden, Bennett & Johnston, 2005). Özellikle 

son yıllarda tüm dünyada korunan alanların sayısında artış gözlenmiş 

olup 1962 yılında dünya karasal alanında korunan alanlar yaklaşık 

%1,78’ini kaplarken bu rakam 2020 yılı itibariyle %15,4’e yükselmiştir 

(Protected Planet, 2021). 

Milli parklar, bir alanda yer alan doğal değerlerin ve türlerin korunması, 

alanın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin bilim, sanat ve eğitim 

gibi çeşitli kullanımlar için kaynak sağlaması, toplumların rekreasyon 
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faaliyetleri gerçekleştirmesine olanak vermesi ve aynı zamanda hem 

bölge hem de ülke ekonomisine sağladığı katkılar ile dünyada ve 

ülkemizde sayıları giderek artmaktadır (Bayer,1994). 1872 yılında 

Amerika’da ilan edilen ilk milli park sonrası, milli park anlayışı 

çerçevesinde 150 yıla yaklaşan koruma çalışmaları, milli parkların 

uluslararası ölçekte doğal ve kültürel değerlerin koruma altına 

alınmasını sağlamıştır (Yücel & Babuş, 2005).  1. Dünya Savaşına 

kadar dünyada yaklaşık 40 adet milli park bulunurken bu rakam İkinci 

Dünya Savaşına kadar geçen dönemde ise 300’e yükselmiştir. 

Günümüzde ise yaklaşık 6000 civarında milli park olup Amerika’da 

1719, Avrupa’da 779 adet milli park bulunmaktadır (Protected Planet, 

2021). Türkiye’de ise milli parklarla ilgili çalışmaların 1950’li yıllar 

itibariyle ağrılık verildiği görülmüştür ve günümüzde 45 adet milli park 

bulunmaktadır.   

Dünyada milli park sayılarının artışında gözlemlenen ivme her ne kadar 

Türkiye’de günümüze kadar görülmese de ülkemiz doğal ve kültürel 

kaynak değerlerinin zenginliği ile potansiyeli oldukça fazla olan bir 

coğrafyada yer almaktadır. Türkiye; güneydoğu Avrupa ve güneybatı 

Asya arasında yer alan konumu ile bir kavşak noktasıdır. Ege, Akdeniz, 

Karadeniz ve Marmara Denizi kıyısı bulunan alanlar ve bu alanların 

yüksek kesimleri ile iç kesimler olmak üzere sahip olduğu jeolojik, 

jeomorfolojik ve topografik özellikleri bakımından verimli alüvyal 

toprakları, orman alanları, vadileri, dik yamaçları ve bozkırları ile farklı 

canlı türlerini barındıran biyolojik ve ekolojik çeşitliliğe sahiptir 
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(Çiftçi, 2001; Güçlü & Karahan, 2004). Ülkemizde bulunan 11.000 

civarı bitki türünün 3925’i endemiktir. Ayrıca hayvan türleri açısında 

da oldukça zengin olan ülkemiz, özellikle kuşlar için önemli göç 

güzergâhları arasında yer almaktadır (DKMP, 2020). Türkiye, doğal 

zenginlikleri dışında tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği 

yapmış olması ile çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Tarih öncesi 

dönemlerden başlayan ve günümüze kadar gelebilmiş tarihi ve kültürel 

yapıları ile de ön plana çıkmaktadır (Gülgün, Sayman & Aktaş, 2008). 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de önemli doğal ve kültürel kaynak 

değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 

ilan edilen milli parkların 1958-2020 yılları arası gelişimini incelemek, 

mevcut durumlarını ortaya koymak, doğal ve kültürel kaynak değerleri, 

rekreasyon imkanları ve yaşanan temel sorunları irdelemektir. Bu 

çalışma ile milli parklara ilişkin değerlendirilen güncel verilerin, bu 

yönde gerçekleştirilecek diğer çalışmalara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

1.1. Milli Parkların Dünya’da ve Türkiye’deki Gelişimi 

Amerikalı sanatçı George Catlin’in 1832 yılında Amerika’da 

gerçekleştirdiği gezi sonrası doğal alanlardan etkilenerek sunduğu 

ulusal park fikri Amerika’da milli parkların kurulmasına öncülük 

etmiştir (Cırık, 2007). Dünya’da ilk kez Amerika’da 1872 yılında 

Yellowstone Milli Park ilan edilmesi küresel anlamda koruma 

çalışmalarının hızlanmasına katkı sağlamıştır. Sonraki yıllarda 

Avusturalya’da 1879 yılında Royal Milli Parkı, 1885 yılında, 
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Kanada’da Banff Milli Parkı kurulan diğer ilk milli parklar arasındadır. 

Avrupa kurulan ilk milli park ise; 1909 yılında İsveç’te ilan edilmiştir 

(Demiroğlu, 2004; Cırık, 2007; Koç & Soykan, 2020). 

20 yy. itibariyle yaygınlaşan koruma politikaları içerisinde yer alan 

milli parklar ilk defa 1933 yılında Afrika’nın Flora ve Faunasının 

Korunması Kongresi’nde; “flora ve fauna değerlerinin korunması 

yanında kamunun yararlanması, dinlenmesi, eğlenmesi yönünde 

estetik, jeolojik, prehistorik, arkeolojik ve bilimsel değer taşıyan doğal 

varlıkların korunması için ayrılan alan.” olarak tanımlanmıştır (Arpa, 

2011). 

Amerika tarafından geliştirilen milli park düşüncesinin temelinde doğal 

değerler ve yaban hayatın korunması konularına ağırlık verilirken diğer 

ülkelerin doğal ve kültürel kaynak değerleri, sosyo-kültürel yapısı ve 

koruma yaklaşımlarının farklılıklar göstermesi sebebiyle milli parkların 

farklı kriterlere göre değerlendirmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bundan 

dolayı korunan alanların uluslararası düzeyde korunmasına yönelik 

ihtiyaçlar doğrultusunda 1948 yılında Uluslararası Doğa Koruma 

Birliği (IUCN) kurularak, koruma alanlarına ilişkin farklı 

tanımlamaların önüne geçmek ve ortak bir dil oluşturmaya yönelik 

standartların belirlenmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirmiştir (Locke 

& Dearden, 2005). IUCN 1978 yılında hazırladığı raporunda korunan 

alanları 5 grup altında sınıflandırırken (Bilimsel Rezerv Alanı-Tabiat 

Anıtı/Ulusal Simge-Tabiat Koruma Rezervi Alanı-Peyzaj Koruma 

Alanı ve Milli Park) 1994 yılında ise hala geçerliliği devam eden 6 grup 
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altında koruma alanlarını sınıflandırmış ve tanımlamıştır. Buna göre; II. 

Kategoride yer alan Milli parklar şu şekilde tanımlanmıştır; 

“Büyük ölçekteki ekolojik süreçlerle birlikte barındırdığı türlerin ve 

ekosistemlerin, çevresel ve kültürel değerlerin korunduğu; bilimsel 

araştırmalara, eğitim çalışmalarına, rekreasyonel faaliyetlere ve 

ziyaretçilere olanaklar sağlayan büyük oranda doğal ya da doğala 

yakın alanlardır” (Dudley, 2008; Serter, 2020).  

IUCN (2011)’e göre; bir alanın milli park olabilmesi için dikkat 

edilmesi gereken kriterleri; 

• Alanın doğal, kültürel kaynak değerleri ile rekreasyon olanakları 

açısından alana özgü ve nadir değerlerin bulunması 

• Sahip olduğu değerlerin geleceğe aktarabilmek için korunmaya 

ihtiyaç duyması 

• Doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunmaya değer yani tahrip 

edilmemiş olması şeklindedir. 

Ülkemizde ise; Cumhuriyetin ilanından sonra koruma alanlarına ilişkin 

çalışmalara ağırlık verilse de milli park kavramı ilk olarak 1948 yılında 

Selahattin İnal’ın “Tabiatı Koruma Karşısında Biz ve Ormancılığımız” 

adlı çalışmasında yer verilmiştir (Özbay, 2008). Yasal olarak ise ilk 

olarak 1956 yılında 6831 sayılı Orman Kanunu’nda yer almıştır. 6831 

sayılı kanunun 2. maddesinde orman alanları niteliklerine göre 

Muhafaza Ormanları, Milli Parklar ve Üretim Ormanları olarak 3 sınıfa 

ayrılmıştır. Milli parkların orman kanunu çerçevesinde kazandığı yasal 

boyut ile milli park olgusunun yaygınlaşmasına olanak sağlarken bu 
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doğrultuda 1958 yılında Türkiye’deki ilk milli park olarak Yozgat 

Çamlığı Milli Parkı ilan edilmiştir (Gülgün, Sayman & Aktaş, 2008).  

Orman alanlarını milli park olarak değerlendirilmeye alan Orman 

Kanunun, milli parkların sahip olduğu farklı işlevleri açısından yetersiz 

kaldığı görülmüştür. Bu kapsamda daha detaylı gerçekleştirilen 

çalışmalar sonucunda 1983 yılında 2873 sayılı Milli Park Kanunu 

hazırlanmıştır. Milli Park Kanunu’nda Milli Parklar; “Bilimsel ve 

estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve 

kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına 

sahip tabiat parçaları” şeklinde tanımlanmıştır (Demirayak, 2006). 

Hala yürürlükteki kanun kapsamında Milli parklara ilişkin çalışmalar 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli parklar 

Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmektedir. 2873 sayılı Milli 

Park Kanunu’nda milli parklara ilişkin belirlenen amaçların 

gerçekleştirilmesi için ise 1986 yılında Milli Parklar Yönetmeliği 

yürürlüğe girmiştir. Milli parklar ve diğer koruma statülerine ilişkin 

tespit, tescil ve onay işlemlerinin belirlenmesine yönelik Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında “Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” 

28358 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır (Şekil 1) (Atmış & Artar, 

2013). 
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Şekil 1.Türkiye'deki Milli Parkların Gelişim Süreci 

Ülkemizde bir alanın milli park olarak belirlenmesinde dikkat edilen 

hususlar ise şu şekilde sıralanabilir; 

• Milli ve milletlerarası düzeyde öneme sahip doğal ve kültürel 

kaynak değerlerinin bulunması ve kaynak değerlerinin tahrip 

edilmemiş ya da tahribatın geri dönüşümüne olanak vermesi  

• Alanın rekreasyonel potansiyelinin varlığı 

• Özel durumlar dışında en az 1000 hektar alan büyüklüğüne 

sahip olması şeklindedir. 

Bir alanın milli park olarak ayrılmasında, Tarım ve Orman Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanın 

doğal ve kültürel kaynak değerlerine ilişkin tespit çalışmaları 

gerçekleştirilerek, alanın rekreasyon faaliyetleri açısından potansiyeli 

tespit edilmektedir (Özkaya, 2015). 2873 sayılı Milli Park Kanunu’nun 

3. maddesine göre bir alanın milli park ilan edilmesinde Tarım ve 

Orman Bakanlığı’nca tespit edilen alanlara ilişkin ilgili kurumlardan 

(Millî Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı vb.) görüş alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile ilan 

edilmektedir. 
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1.2. Türkiye’deki Milli Parkların Güncel Durumu 

Türkiye’de; 2020 yılı itibariyle toplam korunan alan sayısı 4537 adet 

(5.415.252 ha) olup Milli Parkların sayısı 45, toplam yüzölçümü ise 

907.520 hektardır. Türkiye yüzölçümünün %6,94’ü korunan alan iken 

%1,1’i ise Milli Park olarak koruma altındadır (DKMP, 2020). 

Milli Parklar, Tarım & Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü’nce yönetilmektedir. Genel Müdürlüğe bağlı 

olan 15 adet Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin 

dağılımı Şekil 2’de yer almaktadır. Milli parklar ve diğer korunan 

alanların planlanması, yönetilmesi, denetimi ve koordinasyonun 

sağlanması açısından konum, fiziksel ve coğrafi benzerliklerine göre 

iller bölgelere ayrılarak oluşturulan bu bölge müdürlükleri merkezi 

yönetime bağlı olarak görev almaktadır (Çiftçi, 2001). 

 
Şekil 2. Türkiye'deki Milli Park Bölge Müdürlükleri Dağılımı 

Bölge Müdürlüklerine bağlı milli parkların sayısal olarak dağılımları 

ise Tablo 1’de verilmiştir.  



 
 

 
150 

 

 

CHAPTER-3 / BÖLÜM-3 

Tablo 1: Milli Park Bölge Müdürlükleri ve Milli Park Sayısı (DKMP, 2020) 

Bölge Müdürlükleri İller 
Milli Park 

Sayısı 

1. Bölge Müdürlüğü 
İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ Sakarya, Edirne, 

Kırklareli 
2 

2. Bölge Müdürlüğü Bursa, Balıkesir, Çanakkale Bilecik, Yalova 4 

3. Bölge Müdürlüğü 
Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin Adıyaman, 

Kilis, Şırnak 
2 

4. Bölge Müdürlüğü Manisa, İzmir, Aydın, Muğla 4 

5. Bölge Müdürlüğü 
Afyonkarahisar, Eskişehir Denizli Kütahya, 

Uşak 
3 

6. Bölge Müdürlüğü Burdur, Antalya, Isparta 6 

7. Bölge Müdürlüğü 
Adana, Mersin, Kayseri Hatay Niğde, 

Osmaniye 
5 

8. Bölge Müdürlüğü Konya, Karaman, Aksaray Nevşehir 1 

9. Bölge Müdürlüğü 
Ankara, Kırıkkale, Bolu Düzce Çankırı, 

Kırşehir, Yozgat 
4 

10. Bölge Müdürlüğü 
Sinop, Karabük, Kastamonu Bartın, 

Zonguldak 
1 

11. Bölge Müdürlüğü Samsun, Ordu, Amasya Çorum Tokat 1 

12. Bölge Müdürlüğü Rize, Trabzon, Giresun Gümüşhane, Artvin 4 

13. Bölge Müdürlüğü 
Erzurum, Erzincan, Bayburt Kars Ardahan, 

Bingöl, Ağrı, Iğdır 
3 

14. Bölge Müdürlüğü Van, Bitlis, Siirt, Muş, Hakkâri 3 

15. Bölge Müdürlüğü 
Malatya, Elazığ, Diyarbakır Sivas 

Kahramanmaraş, Tunceli, Batman 
2 

Buna göre en fazla milli park sayısı 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olup, 

idaresinde yer alan Burdur-Antalya-Isparta illerini kapsayan alandadır. 

7. Bölge Müdürlüğü idaresinde yer alan Adana, Mersin, Kayseri, Hatay 

Niğde, Osmaniye illerini kapsayan bölgede ise 5 adet milli park yer 

almaktadır. Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde ile İç Anadolu 

bölgesinde yer alan 10. ve 11. Bölge Müdürlükleri sorumluğunda ise 

sadece birer adet milli park bulunmaktadır. 
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1958-2020 yılları arasında milli parkların sayısal durumu Çizelge 2’de 

sunulmuştur. Türkiye’de 1958 yılında park sayısı 2 iken, 2020 yılında 

bu sayı 45’e yükselmiştir (DKMP, 2020). Çizelge 2’deki grafik 

incelendiğinde, bu artışın 2000’li yıllara gelindiğinde durağanlaştığı 

görülmektedir. Şöyle ki; 1958-1998 yılları arasındaki 30 yeni milli park 

ilan edilirken 2000-2020 yılları arasında bu sayı 15’e düşmüştür (Tablo 

2). İlan edilen milli parklar, nitelikleri açısından değerlendirildiğinde; 

1958-1998 yılları arasında 21 adet doğal nitelikli milli park ile 9 tarihi 

milli park ilan edilirken, 2000-2020 yılları arasında ilan edilen milli 

parkların sadece 8’inin doğal nitelikli 7’sinin ise tarihi nitelik taşıdığı 

görülmektedir (Tablo 3). Ayrıca 2000 yılı sonrası ilan edilen doğal 

nitelikli milli parklardan 4 adedi “tabiat koruma alanı” statüsü iptal 

edilerek milli parka dönüştürülmüştür. Bu parklar; Gala Gölü Milli 

Parkı, Sultan Sazlığı Milli Parkı, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı 

ve Yumurtalık Lagünü Milli Parkı’dır (Serter, 2020; DKMP, 2020). 

Ayrıca 1973 yılında ilan edilen Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli parkı, 

2014 yılında milli park statüsü kaldırılarak, Çanakkale Savaşları 

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurularak yönetilmeye başlanmıştır. 

1986 yılında milli park ilan edilen Göreme Vadisi Milli parkı ise yetki 

karmaşası gerekçesi ile 2019 yılında milli park statüsü iptal edilen bir 

diğer milli parktır. 2000 yılı sonrası ilan edilen tarihi milli parklar ise 

özellikle alan büyüklüğü ve içerdiği değerler açısından yetersiz 

kalmaktadır. Bunlara örnek olarak 2009 yılında ilan edilen Nene Hatun 

Milli Parkı büyüklüğü 387,42 ha, 2018 yılında ilan edilen İstiklal yolu 
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Tarihi Milli Parkı büyüklüğü 235,70 ha ve Malazgirt Meydan 

Muharebesi Tarihi Milli Parkı büyüklüğü 238,00 ha büyüklüğündedir.  

(Onur, 2004; Atmış & Artar, 2013; Serter, 2020). 

Tablo 2. Türkiye'deki Milli Parkların Yıllara Göre Değişimi 

 

Tablo 3. Milli Parkların Niteliklerine Göre Sınıflandırılması 

 

Milli parklar, doğal ve kültürel açıdan çeşitli kaynak değerleri ile ön 

plana çıkan cazibe alanları, manzara değeri yüksek çekici faktörleri ile 

ziyaretçilerin bu alanları tercih etmesine katkı sağlamaktadır. Milli 

parkların değerlerinin ortaya konması açısından Yücel (1995), milli 

parkları doğal ve kültürel kaynak değerlerine göre gruplandırmıştır. 

Daha yakın tarihte, Çiftçi (2001) ise; milli parkları kaynak değerleri 

açısından ön plana çıkan özelliklerine göre sınıflandırmıştır. Bu 
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literatürler göz önüne alınarak, çalışmada Türkiye’deki milli parklar 

kaynak değerleri açısından doğal ve kültürel olarak 2 sınıfa ayrılarak 

incelenmiştir. Doğal değerler; parkın oluşumu ve mevcut değerleri göz 

önünde bulundurularak flora-fauna, jeoloji ve hidroloji özellikleri; 

kültürel değerleri ise arkeolojik, tarihi ve kültürel olmak üzere 3 grupta 

ele alınmıştır (Tablo 4) (Gülez, 1992). Ayrıca Tablo 4’te milli parklarda 

gerçekleştirilen ve öne çıkan rekreasyon aktivitelerine de yer 

verilmiştir. 

Milli parklar ekolojik, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sağladığı 

avantajlar ile yerel, bölgesel ve ülkesel ölçekte fayda sağlayan alanlar 

olarak doğru planlanması sürdürülebilirliği açısından oldukça 

önemlidir. Planlama çalışmaları ile parkın sahip olduğu doğal ve 

kültürel kaynak değerlerinin geleceğe aktarılmasını sağlamak, koruma-

kullanma dengesi içerisinde ziyaretçilerin yönetimi ve park yönetimi 

gibi konuların ele alındığı geniş çaplı bir çalışmayı kapsamaktadır 

(Borrie, McCool & Stankey,1999). Milli parkların planlama çalışmaları 

1:25.000 ölçekli hazırlanan milli park Uzun Devreli Gelişim Planları 

(UDGP) ile gerçekleşmektedir (Demirel & Pouya, 2017).  
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Tablo 4. Milli Parkların Kaynak Değerleri Ve Rekreasyon İmkânları 

Doğal Kaynak Değerleri (1= Flora, Fauna, 2=Jeoloji, 3=Hidroloji) 

Milli Parklar Yıl Konum          *1   *2   *3 Rekreasyon imkânları 

Ağrı Dağı M.P. 2004 Ağrı-Iğdır 
      

Dağcılık, Doğa Yürüyüşü, 

Fotoğrafçılık 

Aladağlar M.P 1995 
Niğde-Adana-

Kayseri 
      

Doğa yürüyüşü, Dağcılık, 

Tırmanma, Kamp, Olta balıkçılığı, 

Fotoğrafçılık 

Altınbeşik Mağarası  

M.P 
1994 Antalya 

     
Manzara seyretme, Fotoğrafçılık 

Beyşehir Gölü M.P 1993 Konya 
      

Doğa yürüyüşü, Kuş gözlemciliği, 

Olta balıkçılığı, -Fotoğrafçılık 

Botan Vadisi M.P 2019 Siirt 
      

Manzara seyretme, Fotoğrafçılık, 

Yamaç paraşütü, Rafting 

Dilek Yarımadası 

B.Menderes Deltası 

Milli M.P 

1966 Aydın 

      

Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık, 

Piknik, Yüzme, Manzara Seyretme 

Gala Gölü M.P 2005 Edirne 
      

Doğa yürüyüşü, Kuş gözlemciliği, 

Manzara Seyretme, Fotoğrafçılık 

Hakkari Cilo ve Sat 

Dağları M.P 
2020 Hakkari 

      

Dağcılık, Doğa Yürüyüşü, 

Fotoğrafçılık, Tırmanış 

Hatilla Vadisi Milli 

Parkı 
1994 Artvin 

      

Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık, 

Tırmanış, Manzara Seyretme 

Honaz Dağı M.P 1998 Denizli 
      

Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık, 

Kampçılık-Manzara Seyretme 

İğneada Longoz 

Ormanları M.P 
2007 Kırklareli 

      
Kuş gözlemciliği, Fotoğrafçılık 

Ilgaz Dağı M.P 1976 
Kastamonu-

Çankırı 
      

Dağ ve kar sporları, Kampçılık, 

Piknik, Doğa yürüyüşü, 

Fotoğrafçılık 

Kaçkar Dağları M.P 1994 Rize-Artvin 
      

Fotoğrafçılık, Yaylacılık, Manzara 

seyretme, Oryantring, Dağcılık 

Karagöl-Sahara M.P 1994 Artvin 
      

Fotoğrafçılık, Yaylacılık, Piknik, 

Doğa yürüyüşü 

Kazdağı M.P 1994 Balıkesir 

      

Botanik gezisi, Dağcılık, Kamp-

Piknik, Bisiklet turu, Kaya 

Tırmanışı 

Kızıldağ M.P 1969 Isparta 

      

Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık, 

Kampçılık, Manzara Seyretme, 

Piknik 

Küre Dağları M.P 2000 
Kastamonu-

Bartın       

Manzara seyretme, Fotoğrafçılık, 

Kültür gezisi 

Kovada Gölü M.P 1970 Isparta 

      

Doğa yürüyüşü, Kamp, Piknik, Olta 

balıkçılığı, Fotoğrafçılık, Manzara 

seyretme 
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Kuşcenneti M.P 1959 Balıkesir 
      

Kuş gözlemciliği, Manzara 

Seyretme, Fotoğrafçılık 

Marmaris M.P 1996 Muğla 
      

Doğa yürüyüşü, Piknik, Yüzme 

Fotoğrafçılık, Manzara seyretme 

Munzur Vadisi M.P 1971 Tunceli 
      

Doğa yürüyüşü, Piknik, 

Fotoğrafçılık 

Saklıkent M.P 1996 Muğla-Antalya 
      

Doğa yürüyüşü Piknik, 

Fotoğrafçılık-Kamp-Olta balıkçılığı 

Soğuksu M.P 1959 Ankara       Piknik, Fotoğrafçılık, Kamp 

Spil Dağı M.P 1968 Manisa 
      

Piknik, Fotoğrafçılık, Doğa 

yürüyüşü 

Sultan Sazlığı M.P 2006 Kayseri 
      

Kuş gözlemciliği, Manzara 

Seyretme, Doğa Fotoğrafçılığı 

Uludağ M.P 1961 Bursa 

      

Kayak, Dağcılık, Kar sporları, Doğa 

yürüyüşü, Manzara seyretme, 

Fotoğrafçılık 

Yedigöller M.P 1965 Bolu 

      

Doğa yürüyüşü, Piknik, 

Fotoğrafçılık, Kamp, Olta 

balıkçılığı, Manzara seyretme 

Yozgat Çamlığı M.P 1958 Yozgat       Doğa yürüyüşü, Piknik, Bisiklet turu 

Yumurtalık Lagünü 

M.P 
2009 Adana 

      
Kuş gözlemciliği, Fotoğrafçılık 

Kültürel Kaynak Değerleri (4= Arkeolojik, 5=Tarihi, 6=Kültürel) 

Milli Parklar Yıl Konum  *4   *5   *6 Rekreasyon imkanları 

Altındere Vadisi M.P 1987 Trabzon   
    

Kültür gezisi, Doğa yürüyüşü, 

Manzara seyretme, Fotoğrafçılık 

Başkomuntan Tarihi M.P 

1981 

Afyon-

Kütahya-

Uşak       

Kültür gezisi, Fotoğrafçılık 

Beydağları Sahil M.P 
1972 

Antalya 
      

Piknik, Kamp, Yüzme, Kültür gezisi, 

Doğa Yürüyüşü, Manzara Seyretme 

Boğazköy- Alacahöyük 

Tarihi M.P 1988 
Çorum 

      
Kültür gezisi, Doğa yürüyüşü 

Güllük-Termessos M.P 
1970 

Antalya 
      

Kültür gezisi, Doğa yürüyüşü, 

Fotoğrafçılık, Piknik, Kamp 

İstiklal Yolu Tarihi M.P 
2018 

Kastamon

u-Çankırı       
Kültür gezisi, Doğa yürüyüşü 

Karatepe-Aslantaş M.P 1958 Osmaniye       Kültür gezisi, Doğa yürüyüşü, Piknik 

Köprülü Kanyon  M.P 
1973 

Antalya 
      

Kültür gezisi, Doğa yürüyüşü, 

Piknik, Fotoğrafçılık 

Kop Dağı Müdafaası Tarihi 

M.P 2016 

Bayburt 

Erzurum       

Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık, 

Dağcılık 

Malazgirt Meydan 

Muharabesi Tarihi M.P 2018 
Muş 

      
Kültür gezisi, Fotoğrafçılık 

Nemrut Dağı  M.P 
1988 

Adıyaman

-Malatya       

Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık, 

Piknik, Kaya Tırmanış 
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Nene Hatun  Tarihi M.P 
2009 

Erzurum 
      

Kültür gezisi, Manzara Seyretme, 

Fotoğrafçılık 

Sakarya  Meydan 

Muharabesi  Tarihi M.P 2015 
Ankara 

      
Kültür gezisi, Fotoğrafçılık 

Sarıkamış-Allahuekber  

Dağları M.P 2004 

Kars-

Erzurum       
Kamp, Fotoğrafçılık, Kaya Tırmanış 

Tek Tek Dağları  M.P 2007 Şanlıurfa       Kültür gezisi, Fotoğrafçılık 

Troya tarihi  M.P 1996 Çanakkale       
Kültür gezisi, Fotoğrafçılık, Piknik, 

Kamp 

Buna göre; 45 Milli parkın plan çalışmaları incelendiğinde; 2020 yılı 

itibariyle milli parkların %60’nın UDGP’ının olduğu, %26’sının 

UDGP’ının yetersiz kalması sebebi ile revizyon aşamasında olduğu, 

parkların %14’ünün ise halen uzun devreli gelişim planlarının 

bulunmadığı tespit edilmiştir (Tablo 5) (DKMP, 2020). 

Tablo 5. Milli Parkların Plan Durumu 

 

Doğal ve kültürel kaynak değerlerince zengin ve hassas ekosistemler 

barındıran Milli Parklar ve diğer korunan alanların sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için hayati önem taşıyan uzun devreli gelişim planlarının 

yanında, ilgili yasa ve yönetmeliklerin güçlendirilmesi, uluslararası 

sözleşmelere katılım sağlanması, merkezi ve yerel yönetimler ile sivil 

toplum kuruluşları arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi de etkin 

bir yönetim sisteminin geliştirilmesi açısından önemlidir (Güçlü & 

Karahan, 2004). 

27

12
6

Uzun Devreli Gelişim

Planı Olan Milli Park

Sayısı

Uzun Devreli Gelişim

Planı Revize Olan Milli

Park Sayısı

Uzun Devreli Gelişim

Planı Olmayan Milli Park

Sayısı



 
 

 
157 

 

 

CHAPTER-3 / BÖLÜM-3 

1.3. Milli Parklarda Yaşanan Sorunlar 

1.3.1. İdari açıdan yaşanan sorunlar 

Ülkemizde tanımlanmış 17 adet koruma statüsü olup, bu statülerden bir 

kısmı T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü sorumluğunda olup bir kısmı ise T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ya 

da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olup farklı kanun ve yönetmelikler 

kapsamında koruma altındadır.  Ülkemizde bir alan birden fazla koruma 

statüsüne de sahip olabilmektedir. Örneğin; bir milli park alanı sınırları 

içerisine doğal sit ve arkeolojik sit gibi farklı bakanlıklarca ve 

kanunlarla yönetilen alanlar da bulunabilmektedir.  Milli parklarda 

yaşanan bu yetki karmaşası kurumlar arasındaki koordinasyonun 

eksikliğine yol açmakta, alanın yönetimi ve idare edilmesinde ağır 

bürokratik bir yapılanmayı beraberinde getirmektedir (Erol, Kuvan & 

Yıldırım, 2011). Ayrıca milli parklarda ve diğer korunan alanlarda 

yaşanan statü çakışması ve yetki karmaşası nedeniyle planlama ve diğer 

bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesinde işlemler uzun sürmekte ve 

çalışmaların gerçekleştirilmesinde zorluklar oluşmaktadır (Demirayak, 

2006). Yaşanan bu sorun hazırlanan planlama çalışmaları ve diğer 

bilimsel çalışmalarda süreçlerin uzamasına ve bütüncül yaklaşımlardan 

uzak çalışmaların gerçekleşmesine neden olmaktadır (Yıldız, 2019). 

Milli parkların yönetiminde idari açıdan yaşanan bir diğer sorun ise 

doğa bilimleri ve ilgili diğer bilim dallarında uzmanlaşmış nitelikli 
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personelin olmayışı ve personel sayısı eksiklikleridir.  Milli Parklarda 

idari yapılanma daha ziyade orman mühendislerinden oluşmakta, 

multidisipliner çalışmalar gerektiren izleme, değerlendirme, proje 

geliştirme ve yönetme konularında ve parkta yaşanan sorunların 

çözümünde yetersiz kalınmaktadır (Topaloğlu, 2017). Özellikle uzun 

devreli gelişim planlarında tanımlanan izleme ve değerlendirme 

çalışmalarının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, alanda 

ziyaretçi yönetiminin sağlanabilmesi, proje geliştirme çalışmalarının 

yürütülebilmesi yönünde orman mühendislerinin yanı sıra konusunda 

uzmanlaşmış, ekolog, peyzaj mimarı, mimar, flora ve fauna uzmanı, 

sosyolog gibi farklı disiplinlerin de kadrolarda görev alması önemli 

görülmektedir.   

1.3.2. Planlama açısından yaşanan sorunlar 

Milli parkların sahip olduğu kaynak değerlerinin korunması, 

geliştirilmesi ve uzun dönemde devamlılığı Uzun Devreli Gelişim 

Planları (UDGP) ile sağlanmakta olup, bu planlar teknik, idari, sosyal 

ve ekonomik seçeneklerin belirlendiği, birbiri ile zaman ve yer 

ölçeğinde ilişkilendirildiği bütüncül, ekosistem yaklaşımlı planlardır 

(Demirel & Pouya, 2017). UDGP’nın başarısında; planlama ekibinin 

nitelik ve niceliksel açıdan yeterliliğinin yanında korunan alanın 

vizyonunun ve misyonunun doğru ve detaylı bir şekilde tanımlanması, 

bu doğrultuda gerçekleştirilecek planlamanın analiz aşamasında alanın 

kendine özgü değerlerinin ortaya çıkarılması için yeterli ölçüde arazi 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi, bilimsel analiz ve teknik yöntemler 
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kullanılarak sentezlenmesi ve karar aşamasında maksimum düzeyde 

katılımcılığın sağlanması, hazırlanan plan ve alt planların uygulanması, 

izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarının ise yeterli sayıda ve 

nitelikte teknik ekiple yürütülmesi oldukça önemlidir (Şahin, 2006). 

Ülkemizde bu planlar ilgili bakanlıkça ihale yolu ile özel planlama 

şirketlerine yaptırılmaktadır. Zaman ve bütçe bakımından kısıtlı olan bu 

planlama projelerinde, alanın kendine özgü değerleri yüzeysel olarak 

araştırılmakta, parkın vizyonu ve misyonu neredeyse her projede tek tip 

ifade edilmekte, katılımcılık düzenlenen bir veya iki çalıştay ile sınırlı 

kalmaktadır. Bunun yanı sıra hazırlanan planların ve alt planların 

uygulama aşamasında yaşanan kaynak yetersizliği, izleme ve 

değerlendirme çalışmalarının zamanında gerçekleştirilmemesi gibi 

sorunlar nedeniyle planlar kâğıt üzerinde geçerli kalmakta, ilgili 

politika ve uygulamalar hayata geçirilememektedir (Kervankıran & 

Eryılmaz, 2015). Tüm bu sorunlarla birlikte ülkemizdeki milli parkların 

halen %14’ünün UDGP yapılmamış ve çalışmalarına başlanmamıştır 

(DKMP, 2020).   

1.3.3. Ekonomik sorunlar 

Ülkemizde milli parklarla ilgili yaşanan önemli bir diğer sorun ise 

parklara ayrılan bütçelerin yetersizliğidir.  Milli parklarda; koruma, 

izleme ve değerlendirme çalışmaları, kurum içi ve kurum dışı eğitim 

çalışmaları, reklam ve tanıtım çalışmaları, bakım ve onarım çalışmaları, 

proje geliştirme çalışmaları ve teknolojik olanakların geliştirilmesi gibi 

bütçe gerektiren işlerin büyük bir bölümü kaynaklarının yetersizliği 
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nedeniyle yapılamamaktadır (Erol ve diğerleri, 2011). Özellikle 

koruma çalışmalarına ilişkin yeterli fonların sağlanamaması, milli 

parka yönelik olarak hazırlanan uygulama plan ve projelerinin de 

hayata geçirilmesine engel olmaktadır. Milli parklara yeterli maddi 

desteğin sağlanması, alanın sürdürülebilirliğini güvence altına alma 

açısından önemli olduğu kadar, ziyaretçilerin daha kaliteli ve sağlıklı 

mekânlarda vakit geçirmesine olanak vererek ziyaretçi memnuniyetini 

de artıracaktır (Demirel, Sarıkoç, Özdemir & Pirselimoğlu, 2005). 

1.3.4. Rekreasyon alanlarında yaşanan sorunlar 

Milli parklar kaynak değerleri açısından korunmanın ön planda olduğu 

alanlar olsa da zengin doğal ve kültürel kaynak değerleri ile aynı 

zamanda rekreasyonel aktivitelere olanak sağlayan ve ziyaretçilere açık 

korunan alanlarıdır (Şahbaz & Altınay, 2015). Ancak alandaki doğal ve 

kültürel kaynak değerlerinin hassasiyeti veya nadirliği göz önüne 

alınmadan belirlenen rekreasyon faaliyet tipleri, taşıma kapasitesinin 

üzerindeki yoğun ziyaretçi sayıları ve bilinçsiz kullanımlar alanın 

zengin doğal kaynakları ve hassas ekosistemleri üzerinde kimi zaman 

geri dönüşü olmayan hasarlara sebep olabilmektedir. Yoğun veya 

bilinçsiz kullanımların; Toprakta; toprak sıkışması, yüzey erozyonu, 

ağır metal birikimi, organik madde miktarında azalma, Vejetasyonda; 

bitki tür çeşitliliğinin ve sayısının azalması, ağır metal birikimi,  Yaban 

Hayatında; tür çeşitliliğinin azalması, davranış bozuklukları, üreme 

dönemlerinde strese girme, Su Ortamında;  su kalitesinin düşmesi, 

bentik flora ve faunada tür kayıpları, ağır metal birikimi, yağ-gres 
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oranlarının artması gibi çeşitli olumsuz sonuçları olmaktadır (Inskeep, 

1991; Demir, 2002; Evert, 1999; Göktuğ 2020; Demirel & Pouya, 

2017).  

Bu sebeple milli parklarda rekreasyon için uygun olan alanların ve 

uygun rekreasyon aktivitelerin belirlendiği rekreasyonel taşıma 

kapasitesinin analiz edildiği, ziyaretçi yönetim stratejilerinin ve 

araçlarının tanımlandığı ziyaretçi yönetim planlarının hazırlanması hem 

alanın doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması hem de 

ziyaretçi memnuniyetinin optimum düzeylerde tutulması için 

önemlidir. Ancak ülkemizdeki milli parklardan sadece birkaçının 

UDGP’ının bir alt planı olan ziyaretçi yönetim planı hazırlanmıştır 

(Göktuğ, 2020). 

1.3.5. İnsan-yaban hayatı çatışmaları ve yaşanan sorunlar 

Milli parklar önemli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan 

biyoçeşitlilik ve doğal habitatlar açısından zengin olan ve bu kaynak 

değerleri sebebi ile koruma altına alınmış nadir ve hassas alanlardır. 

(Yıldırım & Erol, 2012).  

Ancak bir alanın milli park ilan edilerek koruma altına alınması sonrası, 

park çevresinde yaşayan ve geçiminin bir kısmını veya tümünü milli 

park sınırları içerisinde kalan topraklardan elde eden halka toprakların 

kullanım zamanları veya teknikleri açısından birtakım kısıtlamaların 

getirilmesi ekonomik kayıplara neden olabilmektedir.  

Bu durum yerel halkın milli parka ve parkın kaynak değerlerine yönelik 

olumsuz tavırlar geliştirmesine sebep olabilmektedir. Ayrıca koruma 
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altına alınan yaban hayatı içerisindeki türlerin sayısında artış 

yaşanabilmekte ve park çevresinde yaşayan yerel halkın tarlalarına, 

evcil hayvanlarına veya kendilerine zarar vererek maddi kayıplara yol 

açabilmektedir. Bu durum milli park ve yakın çevresinde insan ve 

yaban hayatı çatışmalarına neden olmaktadır.  

Milli parklarda yaşanan insan yaban hayatı çatışmaları; aşırı otlatma, 

kaçak avcılık, biyo-kaçakcılık, bitki ve hayvan türlerini zehirleme gibi 

sıralanabilir. Özellikle biyo-kaçakcılık konusunda ülkemizde yeterli 

yasal altyapı olmaması nedeniyle başta milli parklar olmak üzere tüm 

korunan alanlardan çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yurtdışına 

götürülmesi söz konusudur.  

Bununla birlikte nüfusun artması, buna bağlı olarak şehirleşme, 

sanayileşme, tarım, hayvancılık, balıkçılık, vb. etkinliklerin artması 

yaban hayvanlarının yaşam ortamlarının bozulmasına neden 

olabilmektedir. İnsan ve yaban hayatı çatışmalarının çözümü 

noktasında yerel halk ile işbirliğinin sağlanması ve UDGP’da 

katılımcılık ilkesinin benimsenmesi, halka karşın değil halk ile birlikte 

koruma ilkesine dayanarak çözümlerin ortaklaşa geliştirilmesi 

önemlidir (Alkan & Ersin, 2018; Güler & Mutlu, 2018). 
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1.3.6. Eğitim ve katılımcılık ile ilgili yaşanan sorunlar 

Uluslararası düzeyde Amerika ve pek çok gelişmiş ülkede milli parklar 

yönetiminin ana amacı incelendiğinde şimdiki ve gelecek nesillerin 

eğlenerek bilinçlenmesi, eğitimi ve ruhsal bütünlüklerinin korunması 

için hizmet vermek yönünde, milli parkların sahip olduğu doğal ve 

kültürel kaynak değerlerini bozulmadan korunmasını amaçlamaktadır 

(Erdönmez, 2005). Ayrıca park yönetimi, ülke ve dünya genelinde 

önemli olan bu doğal ve kültürel kaynakların korunmasını sağlamak ve 

rekreasyonel faaliyetlerin faydalarını artırabilmek için tüm paydaşlarla 

işbirliği yapmayı bir misyon olarak benimsemişlerdir.  

Ancak ülkemizde ne yazık ki milli parklar yönetimi ile birlikte 

çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen doğa eğitimi çalışmaları 

oldukça sınırlı sayıdadır (Oğurlu & Alkan, 2012).  

Bu etkinlikler ülkemizde milli eğitime bağlı okullarda veya 

üniversitelerde görev yapan eğitimcilerin milli parklarla işbirliği 

içerisinde geliştirdikleri doğa eğitimi projelerine maddi destek 

buldukları takdirde gerçekleştirilebilen ve bu sebeple geniş genç 

kitlelere ulaşamayan sınırlı sayıdaki etkinliklerdir.  

Bununla birlikte geçmişten günümüze kadar ülkemizde milli parkların 

misyonunda doğal ve kültürel kaynak değerlerini tanıtıcı doğa izleme, 

foto safari gibi rekreasyonel faaliyetler ve bu faaliyetlere yönelik alan 

kılavuzu yetiştirme ve teknolojik olanakların geliştirilmesi gibi altyapı 

çalışmaları sınırlı kalmış, piknik yapmak gibi doğal çevre üzerinde 
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baskılara sebep olabilecek rekreasyonel faaliyetler ve bu faaliyetlere 

yönelik tesislerin inşası ön planda tutulmuştur (Erdönmez, 2005). 

Bununla birlikte yakın zamana kadar, klasik planlama yaklaşımları ile 

gerçekleştirilen katılımcı yaklaşımlardan uzak planlama çalışmaları ile 

milli parklar yönetilmeye çalışılmıştır. Çevresi ve diğer alanlar ile 

bağlantısız bu planlama ve koruma politikaları etkili bir yönetim 

biçimini sağlayamamış, yönetimin yerel halk ve diğer paydaşlarla 

zaman zaman karşı karşıya gelmesine sebep olmuştur (Özkaya, 2015).   

Bu sorunların giderilmesi yönünde günümüzde planlama çalışmalarına 

tüm ilgi grupları/paydaşların katılımının sağlanması, kararların ve 

kuralların birlikte değerlendirilmesi ve katılımcı/ortaklaşa planlama 

yaklaşımlarının benimsenmesi için grup toplantıları ve çalıştaylar 

gerçekleştirilse de henüz aktif katılımcılık istene düzeylerde 

sağlanamamaktadır (Doğru & Aydın, 2020; Koç & Soykan, 2020). 
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2. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Dünya’da koruma ve milli parklarla ilgili 19. yy.’da başlayan koruma 

çalışmaları ülkemizde 1950’li yıllarda gerçekleşmiştir. Ancak 

Türkiye’deki milli parklara ilişkin çalışmalara 1990’lı yıllara 

gelindiğinde ağırlık verildiği görülmektedir (Şahin, 2006). 

Dünya genelinde artan iklim, çevre ve doğal kaynaklara ilişkin yaşanan 

sorunların ciddi boyutlara ulaşması doğal kaynakların yönetiminin 

önemini ortaya koymuştur. Bu bağlamda ülkeler doğal kaynakların 

yönetiminde çevresel ve ekolojik değerlerin korunması yanı sıra sosyal 

ve ekonomik boyutlarını da içeren bir süreci kapsamlı bir şekilde ele 

almaktadır (Düzgüneş, 2015). Bu doğrultuda son 30 yılda Milli 

parkların sağladığı kaynak değerlerinin korunması, biyo-çeşitliliğin 

sürekliliği, bilim-sanat ve eğitime sağladığı katkılar, rekreasyon 

olanakları ile çok boyutlu işlevleri sayesinde sayıları giderek 

artmaktadır. Akesen (2005)’e göre; bir ülkede korunan alanların sayısal 

olarak fazla olmasının ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde etkili olması 

için; belirlenen korunan alanda doğal niteliklerin baskın, bilimsel 

çalışmalara dayanan ve hazırlanan yönetim planlarının uluslararası 

standartlara uygun şekilde hazırlanmış olması gerektiği şeklinde ifade 

etmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’deki milli parkların güncel durumu irdelenerek, 

ilan edilen ilk Yozgat Çamlığı Milli Parkı sonrası günümüze kadar 

yaşanan değişimler incelenmiştir. Buna göre; 2020 yılı itibariyle toplam 

milli park sayısı 45’e yükselmiştir. Bu milli parkların 29’u doğal 
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nitelikleri ile ön plana çıkarken 16 milli park ise tarihi ve kültürel 

değerleri ile ön plandadır. Dünya genelinde ise örneğin İtalya’da yer 

alan milli parkların 22’si doğal nitelik taşırken 3’ü tarihi nitelik 

taşımaktadır (Onur, 2004).  

Amerika ve Avrupa ülkelerinin milli parklar ile ilgili politikaları 

incelendiğinde; Amerika’nın Ulusal Park Sistemi yapısına bağlı tüm 

milli parkların ortak bir sistem tarafından yönetildiği görülmektedir. Bir 

alanın milli park ilan edilmesinde ulusal miras değeri, ilan edilen diğer 

milli parklar ile olan benzerlikleri ve ortak noktaları, alanın doğal ve 

kültürel değerleri açısından ender yapıda olması gibi çok kriterli bir 

değerlendirme sonucunda ele alınmaktadır (Şahin, 2006). Amerika’da 

ilan edilen her milli parkın ulusal miras değeri taşıması ve tüm 

Amerikalıların ortak değeri olduğu benimsenerek katılımcılık ön 

planda tutularak planlama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu 

kapsamda hazırlanan stratejik planlar ve alt ölçekli planlar ile sürekli 

parkın izlenmesi, iyileştirilmesi, onarım ve bakım çalışmalarına önem 

verilmekte ve park yönetiminde bilgi teknolojilerinden faydalanılarak 

çalışmalar hazırlanmaktadır. Amerika’da ilan edilen ilk milli park 

sonrası koruma bilincinin, merkezi ve yerel yönetimler tarafından uzun 

yıllar önce benimsenmiş olması gerçekleştirilen çalışmalara da 

yansımaktadır. Avrupa ülkelerinin koruma çalışmaları ve milli 

parklarla ilgili politikaları ise Amerika’daki yönetim anlayışı ile 

benzerlik göstermektedir. Avrupa ülkelerinin milli park politikalarında 

halkın ilgisinin arttırılması, yerel halkın milli park sınırları içerisinde 
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geçim kaynaklarının sağlanmasına önem vermesi ve koruma 

çalışmalarına ait eğitimlere verilen ağırlık dikkat çekmektedir. Örneğin 

İngiltere’de milli parklarla ilgili yönetim çalışmalarında park 

değerlerinin korunması ve geleceğe aktarılması hususunda oldukça 

önem verilmekte, plan çalışmalarında sivil toplum kuruluşları ve 

üniversite işbirlikleri ile bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesine 

olanak sağlamaktadır (Onur, 2004; Şahin, 2006). 

Türkiye’de ise milli parklarla ilgili çalışmaların Amerika ve Avrupa 

ülkelerine göre daha yakın bir zamanda ağırlık verildiği ve koruma 

çalışmalarının halen geleneksel planlama çalışmaları kapsamından 

çıkamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilan edilen milli parkların hem 

sayısal olarak hem de nitelik açısından uluslararası düzeyde belirlenen 

koruma yaklaşımlarından uzak olduğu görülmektedir (Serter,2020). 

Türkiye’de son dönemde ilan edilen milli parklar genel olarak tarihi 

değerleri ağırlıklı taşırken nitelik açısından uluslararası düzeyde 

kriterleri sağlayamamaktadır. Örneğin 2000 yılı sonrası ilan edilen ve 

tarihi değer taşıyan milli parklar büyüklük bakımından park kriterlerini 

karşılamamakta ayrıca eğitim ve rekreasyonel faaliyetler açısından 

sunacağı imkânlar da sınırlı kalmaktadır.  

Nitekim bir alana milli park statüsü verilirken sadece doğal ve kültürel 

kaynak değerleri bakımından hassaslığı veya enderliği değil aynı 

zamanda bilim-eğitim ve sanat çalışmaları için sağladığı ortam ve 

sunacağı çeşitli rekreatif aktiviteleri ile bulunduğu bölge ve çevresinde 
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sosyo-kültürel ve ekonomik faydaları da gözetilmesi önem arz 

etmektedir (Demirel ve arkadaşları, 2005). 

Bununla birlikte tarihi ve kültürel değerleri bakımından zengin 

değerlere sahip Gelibolu Tarihi Milli parkının statüsü 2014 yılında iptal 

edilerek Tarihi Alan statüsü kapsamına alınmıştır.  Sonraki yıllarda 

sadece tarihi özellikleri ile ön plana çıkan diğer alanların bu karar emsal 

alınarak ‘’Tarihi Alan’’ statüsünün verilmemesi, nitelik ve nicelik 

açısından yetersiz kalmasına rağmen Milli Park olarak ilan edilmesi 

şaşırtıcıdır.  

Uluslararası ve ulusal mevzuatlara ve koruma yaklaşımlarına uygun 

şekilde alanların belirlenmesi ve Türkiye’nin başta zengin doğal kaynak 

değerleri olmak üzere arkeolojik, kültürel ve tarihi değerlerinin de göz 

önünde bulundurularak milli park ilan edilmesi oldukça önemlidir 

(Koptu, 2019). Amerika ve Avrupa’da benimsenen milli parkların 

koruma önceliği ne yazık ki ülkemizde halen gelişmemiştir 

(Kervankıran & Eryılmaz, 2015).  

Ziyaretçi ve dolayısı ile rant odaklı bir gelişimin benimsendiği 

ülkemizde rekreasyon aktiviteleri açısından ağırlıklı olarak piknik ve 

kamp aktiviteleri yer almaktadır. Gerçekleştirilen aktiviteler ve 

kontrolsüz ziyaretçi sayıları, ekolojik, biyolojik ve çevresel açıdan 

yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çoğu milli parkın kaynak değerleri 

yok olma tehdidi altındadır. Bu nedenle parkların idare edilmesi ve 

yönetilmesi konusunda ilk olarak koruma bilinci ve kültürünün 

benimsenmesi oldukça önemlidir. Koruma bilinci ve eğitimlere verilen 



 
 

 
169 

 

 

CHAPTER-3 / BÖLÜM-3 

önemin artırılması gerçekleştirilecek iş birlikleri ile (üniversiteler, yerel 

yönetimler, sivil toplum kuruluşları, yerel halk vs.) planlama 

çalışmalarının hazırlanması milli parkların sürdürülebilirliği açısından 

oldukça önemlidir.  (Arpa, 2011).   

Ülkemizde milli parklarda yaşanan önemli sorunlar arasında yer alan 

yetki karmaşası ve ağır bürokratik süreçlerin aşılabilmesi yönünde tüm 

korunan alanların tek bir bakanlık altında toplanması ve idare edilmesi, 

ayıca koruma statülerinin ve statü verilen alanların da tekrar tekrar 

gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.  

Sonuç olarak ülkemizde milli park çerçevesinde gelişen koruma 

yaklaşımlarında koruma ve kullanma dengesi gözetilerek katılımcılık-

işbirliği-ortaklaşa yönetim anlayışının benimsenmesi, planlama 

çalışmalarının bütçe ve zaman yetersizliği kaygısından uzak, 

üniversiteler ortaklığında bilimsel tabanda yürütülmesi, milli parkların 

yönetimi ve idaresinde nitelikli personel sayısının ve bütçenin 

arttırılması, milli parklarda koruma öncelikli politikaların geliştirilmesi, 

öncelikli olarak eğitim tabanlı rekreasyonel fırsatların sunulması ile bu 

alanların gelecek güvencesi ve uluslararası düzeyde prestiji 

sağlanabilir. 

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.  

 



 
 

 
170 

 

 

CHAPTER-3 / BÖLÜM-3 

 

 

KAYNAKLAR 

Akesen, A. (2005). Yeni yaklaşımlar karşısında korunan alanlarımızın yönetim ve 

organizasyonu. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu 8-10 Eylül Isparta syf 

107-112. 

Alkan, H. & Ersin, M. Ö. (2018). Korunan doğal alanlarda insan-yaban hayatı 

çatışması. Turkish Journal of Forestry, 19(3), 284-292. 

Arpa, Y.N. (2011). Türkiye’de korunan alanların belirlenmesi, planlanması ve 

yönetimi sürecinde katılımcılığın değerlendirilmesi: Sultan Sazlığı milli 

parkı (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj 

Mimarlığı Anabilim Dalı. Erişim Adresi (07.05.2021): 

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/34351 

Atmış, E. & Artar, M. (2013). Türkiye’de korumadan kullanmaya yönelen doğa 

koruma politikalarının değerlendirilmesi. 2023’e Doğru 2. Doğa ve 

Ormancılık Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 31 Ekim-3 Kasım, Antalya. 

Atmış, E., Günşen, H. B. & Yıldız, D. (2020). Tabiat parklarının korunan alan 

statülerinin değerlendirilmesi: Batı Karadeniz örneği. Turkish Journal of 

Forestry, 21(2), 148-158. 

Bayer, M. Z. (1994). Milli parklar ve Türkiye açısından önemi, alınması gerekli 

önlemler (ıı). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 53. 

Borrie, W. T., Mccool, S. & Stankey, G. H. (1999). Protected area planning principles 

and strategies. Erişim Adresi (10.05.2021): https://scholarworks.umt.edu/ 

Caner, G. (2007). Ulusal ve uluslararası doğa koruma kriterleri ve natura 2000 

(Yüksek Lisans Tezi). Y.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü. Erişim Adresi 

(05.05.2021): http://dspace.yildiz.edu.tr/xmlui/handle/1/6062 

Cırık, U. (2007). Milli parklar ve uzun devreli gelişme planları. Planlama, 1, 45-50. 

Çiftçi, Y. (2001). Türkiye’deki milli parklar (turizm coğrafyası açısından)(Yüksek 

Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Dearden, P., Bennett, M. & Johnston, J. (2005). Trends in global protected area 

governance, 1992–2002. Environmental Management, 36(1), 89-100. doi: 

10.1007/S00267-004-0131-9.  

Demir, C. (2002). Milli parklarda sürdürülebilirlik kavramının turizm ve rekreasyon 

faaliyetleri açısından analizi: Türkiye'deki milli parklara yönelik bir 

https://scholarworks.umt.edu/
http://dspace.yildiz.edu.tr/xmlui/handle/1/6062


 
 

 
171 

 

 

CHAPTER-3 / BÖLÜM-3 

uygulama. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), 87-

105. 

Demirayak, F. Y. (2006). Türkiye’de korunan alanlar için yeni bir yaklaşım ortaklaşa 

yönetim (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 

Yönetimi ve Siyaset Bilimi Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı. 

Demirel, Ö., Sarıkoç, E., Özdemir, B. & Pirselimoğlu, Z. (2005). Ülkemizde koruma 

bölgeleri (milli parklar) ile ilgili sorunlar ve yeni korunan alan planlama 

yaklaşımı. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül, Isparta syf 82-92 

Demirel, Ö & Pouya, S. (2017). Korunan alanlarda öneri rekreasyonel planlama 

metodolojisi. Ö. Tütüncü ve Diğerleri (Ed). 4. Rekreasyon Araştırmaları 

Kongresi Bildiri Kitabı syf 269-283. E-Isnb: : 978-975-441-500-1 

Demiroğlu, D. (2004). Ulusal parklarda stratejik yönetim uygulanabilirliğinin 

irdelenmesi (Örnek: Nemrut Dağı Ulusal Parkı) (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.  

DKMP. (2020). Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü, Ankara. Erişim Adresi (02.06.2021): 

https://www.tarimorman.gov.tr/dkmp/menu/18/korunan-alan-ıstatistikleri. 

Doğru, E. & Aydın, F. (2020). Yerel halkın milli parklara ilişkin görüşleri: İğneada 

longoz ormanları milli parkı örneği. International Journal of Geography and 

Geography Education (Online), 25(42), 328-355. 

Dudley, N. (Ed.). (2008). Guidelines for applying protected area management 

categories. IUCN. 

Düzgüneş, E. (2015). Milli park planlamalarında ziyaretçi yönetimine ilişkin yeni bir 

model önerisi: Altındere vadisi milli parkı örneği (Doktora Tezi). Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Erdönmez, C. (2005). Korunan doğal alanların yönetiminde halkla ilişkilerin rolü. 

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu 8-10 Eylül Isparta syf 201-207. 

Erol, Y.S., Kuvan, Y. & Yıldırım, H. T. (2011). The general characteristics and main 

problems of national parks in Turkey. African Journal of Agricultural 

Research, 6(23), 5377-5385. 

Evert, Alan W. (1999). Outdoor recreation and natural resource management: an 

uneasy alliance. Parks and Recreation, 34(7), 58-67. 

Göktuğ, T.H. (2020). Ekoturizmde taşıma kapasitesi ve ziyaretçi Yönetimi. Sorumlu 

Turizm. ISBN: 978-625-406-568-2.   

Güçlü, K. & Karahan, F. (2004). A review: the history of conservation programs and 

development of the national parks concept in Turkey. Biodiversity and 



 
 

 
172 

 

 

CHAPTER-3 / BÖLÜM-3 

Conservation, 13(7), 1373-1390. Erişim Adresi (05.05.2021): 

https://link.springer.com/article/10.1023 

Güler, E. & Mutlu, A. (2018). Türkiye’de biyo-kaçakçılık sorunu: Küre dağları milli 

parkı örneği. 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, 25-27 Kasım 

Kırıkkale, syf 500-513. 

Gülez, S. (1992). Environmental auditing: a method for evaluating areas for national 

park status. Environmental Management;(United States), 16(6). 

Gülgün, B., Sayman, M. & Aktaş E. (2008). Doğa koruma kavramı çerçevesinde milli 

park olgusu. Ziraat Mühendisliği, (351), 38-43. Erişim Adresi (15.05.2021): 

https://dergipark.org.tr/en/pub/zm/issue/52117/681010 

Inskeep, E. (1991). Tourism planning; an ıntegrated and sustainable development 

approach, Van Nostrand Reinhold, New York 

IUCN. (2011). What is a protected area. Erişim Adresi (20.05.2015): 

http://www.iucn.org 

Kervankıran, İ. & Eryılmaz, A. G. (2015). Milli parkların sürdürülebilir kullanımı ve 

yönetim planı önerisi: Isparta ili örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 173-190 

Kılıç, M. & Kervankıran, İ. (2019). Türkiye’de milli parkçılığın kısa bir hikâyesi: 

Yozgat Çamlığı milli parkı örneği. Türk Coğrafya Dergisi, (72), 21-34. 

Koç, Y. & Soykan, A. (2020). Dünya’da ve Türkiye’de doğa korumanın kuramsal 

temelleri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (7), 86-99. 

Koptu, S. (2019). An assessment of boundary and category changes in Turkish 

national parks (Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü. 

Locke, H. & Dearden, P. (2005). Rethinking protected area categories and the new 

paradigm. Environmental Conservation, 1-10. Erişim Adresi (15.05.2021): 

https://www.jstor.org/stable/44520802 

Milli Parklar Kanunu. (1983,11 08). T.C. Resmi Gazete (Sayı:18132). Başbakanlık 

Basımevi, Ankara. ErişimAdresi (05.05.2021): 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2873.pdf 

Oğurlu, İ. & Alkan, H. (2012). Korunan alanların doğa eğitim projelerindeki yeri ve 

önemi. III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 18-20 Ekim 

2012, İstanbul syf 1-7. 

Onur, V. T. (2004). Türkiye ve İtalya ulusal parklarının planlama ve yönetim 

açısından irdelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul 

Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İstanbul. 

https://link.springer.com/article/10.1023
https://dergipark.org.tr/en/pub/zm/issue/52117/681010
http://www.iucn.org/
https://www.jstor.org/stable/44520802
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2873.pdf


 
 

 
173 

 

 

CHAPTER-3 / BÖLÜM-3 

Özbay, S. (2008). Doğa koruma alanlarında planlama çalışmaları ve Ayvalık adaları 

tabiat parkı yönetim planı önerisi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Özkaya, M. (2015). Türkiye'de korunan alan olarak milli parkların yönetimi: orman 

ve su işleri 4. bölge müdürlüğü örneği (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

ProtectedPlanet, (2021). Erişim Adresi (13.06.2021): 

https://www.protectedplanet.net/en/resources/july-2021-update-of-the-wdpa-

and-wd-oecm) 

Şahbaz, R. P. & Altınay, M. (2015). Türkiye’deki milli parkların rekreasyon 

faaliyetleri açısından değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy 

Studies, 3(3), 125-135. 

Şahin, S.M. (2006). Çeşitli ulusal park yönetim modellerinin irdelenmesi (Amerika, 

Avrupa ve Türkiye’de) (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü. 

Serter, G. (2020). 2002 sonrası milli parklar kanunu kapsamında ilan edilen doğa 

koruma alanlarına eleştirel bir bakış (Critical outlook on nature protection 

areas which announced according to 2873 national park law after 2002).  doi: 

10.14744/Planlama.2020.63625.  

Topaloğlu, G. (2017). Doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü personelinin 

rol çatışması ve rol belirsizliğinin tükenmişlik ve iş tatmini üzerine etkilerinin 

incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Yıldırım, H. T. (2011). The general characteristics and main problems of national 

parks in Turkey. African Journal of Agricultural Research, 6(23), 5377-5385.  

Yıldırım, H. T. & Erol, S. Y. (2012). Korunan alanlar, ekolojik işlevleri ve geleceğe 

yönelik tahminler. Research Journal of Biology Sciences, 5(2), 101-109. 

Yıldız, D. (2019). Korunan alanlarda çatışma yönetimi: küre dağları milli parkı 

örneği (Doktora Tezi). Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Yücel M. (1995). Protected areas and planning. Publication No. 104, Cukurova 

University Press, Adana, Turkey, 255 p. (in Turkish). 

Yücel, M. & Babuş, D. (2005). Doğa korumanın tarihçesi ve Türkiye’deki 

gelişmeler. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Doğa 

Dergisi, 11, 151-175. 

https://www.protectedplanet.net/en/resources/july-2021-update-of-the-wdpa-and-wd-oecm
https://www.protectedplanet.net/en/resources/july-2021-update-of-the-wdpa-and-wd-oecm


 
 

 
174 

 

 

CHAPTER-3 / BÖLÜM-3 

Actual Situation and Problems of National Parks in 

Turkey 

SUMMARY 

People are causing the natural areas that they constantly use unlimitedly to gradually 

deteriorate and disappear. Due to the destructions in the natural environment, 

disruption of ecological balance and the continuity of the natural life chain is 

endangered. Since the continuity of humanity, which is a part of this chain, is also 

under threat, the protection and sustainability of the natural environment are very 

important in this respect (Yucel & Babus, 2005).  

For this reason, it is seen that modern conservation efforts have been emphasized in 

the 19th century for the protection of natural areas all over the world and natural areas 

are protected within the scope of the national park. Especially after the 20th century, 

countries took important steps to protect natural areas and developed various policies 

(Dearden, Bennett and Johnston, 2005). 

Especially in recent years, an increase has been observed in the number of protected 

areas all over the world and while the protected areas in the world's terrestrial area 

covered approximately 1.78% in 1962, this figure increased to 15.4% by 2020 

(Protected Planet, 2021).   

National parks are in the world with the protection of natural values and species in an 

area, the natural and cultural values of the area provide resources for various uses such 

as science, art and education, allowing societies to perform recreational activities, and 

also contributing to the economy of both the region and the country and their numbers 

are increasing in Turkey (Guclu & Karahan, 2004). 

With the Yellowstone National Park, the first national park declared in America in 

1872, and the conservation efforts of nearly 150 years within the framework of the 

national park understanding, the national parks have ensured the protection of natural 

and cultural values on an international scale. In Turkey, studies on the first national 

park started in the 1950s, and Yozgat Çamlıgı National Park was declared in 1958 

(Ciftci, 2001; Yucel & Babus, 2005).   

National Parks in the National Park Law No. 2873 in Turkey; ‘’Scientifically and 

aesthetically speaking, it is defined as parts of nature with national and international 

rare natural and cultural resource values and protection, recreation and tourism areas" 

In Turkey; As of 2020, the total number of protected areas is 4537 (5,415,252 ha) and 

45 National Parks (907,520 ha). While 6.94% of Turkey's surface area is protected 

areas, National Parks cover 1.1% (DKMP, 2020).  

National Parks are affiliated to the General Directorate of Nature Conservation and 

National Parks belonging to the Ministry of Agriculture and Forestry and are managed 

by Regional Directorates divided into 15 regions and their branch offices and national 
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parks directorates. The number of two national parks declared in 1958 increased to 45 

by 2020. Although there was a quantitative increase, it was determined that this 

increase became stagnant in the 2000s. While 30 new national parks were declared 

between 1958-1998, this number was 15 between 2000-2020 (DKMP, 2020). 

When the declared national parks are taken into account in terms of their 

characteristics; between 1958 and 1998, 21 natural national parks and 9 historical 

national parks were declared, while 8 of the national parks declared between 2000 and 

2020 were of natural quality and 7 were of historical nature (Serter, 2020). 

It is very important to plan and design national parks as areas that benefit the 

development of both the region and the countries with the ecological, environmental, 

social, economic advantages they provide (Bayer, 1994).  

It includes a large-scale study in which issues such as ensuring the transfer of the 

natural and cultural resource values of the park to the future with planning studies, the 

management of visitors, and park management in the balance of protection and use. 

Planning studies of national parks are carried out with national park long-term 

development plans prepared on 1:25.000 scale (Demirel & Pouya, 2017).  

These plans play an important role in the protection, development and sustainability 

of the resource values of national parks. According to this; When the plan studies of 

45 national parks are examined; As of 2020, 60% of the national parks have long-term 

development plans, 26% of the parks are under revision, and 14% do not have long-

term development plans (DKMP,2020).  

However, Turkey is a very high potential, there are some problems, especially in 

protected areas. These is administrative problems, national park planning problems, 

economic problems, problems in terms of recreation, human-wild conflicts, problems 

in education and participation. 

National parks and other protected areas are under protection under the relevant laws 

and regulations in line with their status in Turkey. Unfortunately, since the protected 

areas in our country are subject to different legal regulations, there is a heavy 

bureaucratic structure in the management and administration of the areas. Due to the 

conflict of status and authority confusion, especially in national parks, the planning 

and the execution of other scientific studies take a long time and there are difficulties 

in the realization of the studies (Erol, Kuvan & Yıldırım, 2011).   

Another problem with national parks in Turkey is the planning studies. Generally, the 

tender procedure is not addressed within the framework of a specific vision and 

mission in the plans prepared by the private sector (Sahin, 2006).  

Uniform plans are created based on protection and ignoring the unique values of the 

area. In these planning projects which are limited in terms of time and budget, the 

unique values of the area are investigated superficially, the vision and mission of the 

park are expressed uniformly in almost every project  participation is limited to one 

or two workshops. It also prevents and implementation of the plans and projects 
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prepared for the national park. However, until recently national parks have been tried 

to be managed with planning studies that are far from participatory approaches carried 

out with classical planning approaches. These planning and protection policies, 

unconnected with its surroundings and other areas, could not provide an effective 

management style and caused the administration to come face to face with the local 

people and other stakeholders from time to time. 

Due to lack of funding, conservation studies, monitoring and evaluation studies, 

training studies and maintenance and repair works, recreation activities to be carried 

out in national parks could not be carried out (Demirel, Sarıkoc, Özdemir & 

Pirselimoglu, 2005).  

In addition, pollution from recreational activities and destruction of natural habitat, 

bio-smuggling, lack of importance given to conservation pieces of training and 

inability to participate are among other problems (Demir, 2002; Alkan &  Ersin, 2018; 

Goktug, 2020). 

Turkey is located in geography with a high potential in terms of national parks. It is a 

crossroads with its location between Southeast Europe and southwest Asia. The areas 

with the Aegean, Mediterranean, Black Sea, and the Marmara Sea coasts, the high 

parts of these areas and the inner parts, in terms of their geological, geomorphological 

and topographic characteristics, with their fertile alluvial soils, forest areas, valleys, 

steep slopes and steppes, and biological and living species that host different species 

has ecological diversity (Gulgun, Sayman & Aktas, 2008).  

Located in the temperate climate zone, Turkey has a rich habitat mosaic in terms of 

flora and fauna. 3925 of approximately 11,000 plant species in our country are 

endemic (DKMP, 2020).  

In addition, our country, which is very rich in terms of animal species, is among the 

important migration routes, especially for birds. Apart from its natural riches, Turkey 

has a multicultural structure as it has hosted many civilizations throughout history. It 

also stands out with its historical and cultural structures that started from prehistoric 

times and survived until today. 

It is very important for Turkey needs to carry out conservation studies by making good 

use of the potentials related to historical, cultural and archaeological values, especially 

natural resource values. At this point, the importance given to protection awareness 

and education in the country should be increased. With the cooperation to be realized 

(universities, local administrations, non-governmental organizations, local people, 

etc.), planning studies should be prepared, and plans should be evaluated within the 

framework of participation (Kervankıran & Eryılmaz, 2015).  

Planning approaches that are only considered within the scope of area protection 

should be abandoned and integrated plans should be prepared with the immediate 

surroundings and rural areas of the area. National park management plans should be 
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created within the scope of multidimensional and multi-disciplinary studies (Oğurlu 

& Alkan, 2012).   

With this study, the development of national parks, which were declared within the 

scope of the protection and sustainability of important natural and cultural resource 

values in Turkey, between the years 1958-2020, to reveal their current status, to 

examine the natural and cultural resource values, recreation opportunities and the 

main problems experienced. According to this; as of 2020, the total number of national 

parks has increased to 45. While 29 of these national parks stand out with their natural 

qualities, 16 national parks are at the forefront of their historical and cultural values 

(Onur, 2004).  

It is thought that the current data evaluated on national parks with this study will 

contribute to other studies to be carried out. 
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1. INTRODUCTION 

Protected areas have gained importance as important conservation 

structures and systems designed to protect natural resources for many 

years in the geographies where different societies live on the earth. The 

basic idea behind the creation of protected area systems is the existence 

of human-induced threats to these values and the need to take measures 

against those threats, as well as the determination of the conservation 

value of natural and cultural resource values of protected areas. 

Over 102,000 protected areas on a global scale cover 12.7% of the earth 

and have spread over an area of 18.8 million km2. Within the protected 

area statutes, national parks cover the largest part with a size over 30% 

of total protected area surface. 

National parks are very important elements of global ecological 

network and economic activity in terms of conservation-economic 

value and social benefit and are accepted as an indispensable tool for 

protection and resource utilization policies of countries (Demirel, 

2005). When, national parks and protected areas all over the world are 

evaluated economically, all the expenditures made by the visitors from 

the entrance to the exit of the park with the flow of products based on 

the goods and services offered, prove how the protection value of the 

national parks is transformed into income in terms of tourism. 

However, in order to ensure the rational and sustainable use of natural, 

cultural and visual resource values in protected natural areas, integrated, 



 
 

 
181 

 

 

CHAPTER-4 / BÖLÜM-4 

participatory and feasible management plans must be implemented. 

Today, the number of visitors to natural areas and national parks is 

increasing day by day (Altındere Valley National Park has an annual 

visitor number of around 400 thousand). Increasing number and 

intensity of visitors for touristic and recreational purposes poses a threat 

to the natural ecosystem, while also contradicting the rationale for 

protection of the area. 

Arranging this relationship in sensitive and privileged protected natural 

areas, that is, balancing the touristic supply and demand, and 

minimizing the negative effects can only be possible by making visitor 

management plans, knowing, determining and regularly monitoring the 

visitor capacity. With the traffic network increasing day by day, the 

touristic activity reaching great dimensions in Altındere Valley 

National Park and its immediate surroundings, even though protection 

measures are being taken, their numbers have reached increasing 

proportions day by day. Altındere Valley (Sümela Valley) National 

Park, which was declared as a national park in our country in 1987, is a 

place where the negative effects of visitors are felt more and more every 

day and deterioration is experienced (the river is filled with increasing 

erosion and increasing unnatural construction and hard ground, the 

destruction of natural values, etc.). turns into a view. 
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2. ALTINDERE VALLEY NATIONAL PARK HIGHLIGHTS 

2.1. Present Resource Description and Status 

2.1.1. Natural and cultural resources 

The field of the study is The Altındere Valley National Park which is 

located in The Eastern Black Sea Region, Trabzon Province, Maçka 

town. The site, which has an area of 4468 ha, is 48 km from Trabzon 

and it was declared a national park in 1987 (Figure 1). The elevation 

within the national park boundaries varies between 1080 and 2790 

meters.  

 

Figure 1. Altındere Valley National Park 

The National Park area has a narrow-based valley which goes up to 

2800 m and has a rugged terrain. It is bounded by the Sounded Rock 

Ridge and Gümüşki Hill from the north and extends up to the Deve 

Boynu Hill, an extension of the Zigana Mountains in the south, and 

includes the two slopes of the Larhan Valley in the west and Santa 

historical region in the East. 
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The main rock is composed of trachyandesite-basalts and the rock on 

which the monastery is located is a trachyandesite. Altındere Valley is 

characterized as a passageway. The land descends from east and west 

to a steep valley. The northern parts show a fragmented feature. It is 

made up of "V" shaped valleys and the relief energy is high. The 

southern parts are higher with flat plateaus. In the south, there are 

Mount Çakırgöl at 3063 m. height and Deveboynu Mountain at 3082 

m. height (Anonymous, 2001).   

The northern part of the area consists of the "Gray-Brown Podzolic 

Soils" group and the southern part is composed of the "High Mountain-

Meadow Soils" group. The national park area is mainly composed of 

sandy slime, sandy loam and sandy clay loam textures. For this reason, 

it is susceptible to erosion. The area has three different erosion risks, 

moderately severe, severe and very severe. 

Main rivers in the vicinity are the Meryemana Stream and the Acısu 

(Larhan) Stream, which are the branches of Yanbolu Stream and 

Değirmendere. After forming these two valleys which are named after 

them and join together at 10 km north of Maçka as a branch of 

Değirmendere they fall into the sea in Trabzon. Above Cakırgölü 

Mountain, Çakırgöl is located at an elevation of 2533 m. (Anonymous, 

2001).   

Despite the fact that the climate of the region is rainy and temperate, 

the climate of the region does not exactly match the Eastern Black Sea 

Climate Type. A terrestrial climate type is seen. When considered in 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/trachyandesite
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/trachyandesite
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terms of plant geography the area is located in the Colchis flora section 

of the Euro-Siberian plant gene center. 

There are two main types of ecosystems in the Altındere Valley 

National Park ecosystem: The Terrestrial Ecosystem and the Aquatic 

Ecosystem. While the Terrestrial Ecosystem is divided into Forest 

Ecosystem and Sub-Alpine and Alpine Ecosystem, the Aquatic 

Ecosystem is not a stable water ecosystem within the National Park 

area, so only a lower ecosystem in the form of Stream Ecosystem is 

evaluated. The mixed stands in forest vegetation are gathered in 3 

groups. These are; 

 Pure spruce stands 

 Mixed stands consisting of spruce-leaf species 

 The stands formed among the leafy species 

The area has an international popularity for its natural, cultural and 

historical resource values. During the studies conducted by the General 

Directorate of National Parks of Environment and Forestry Ministry in 

the National Park area, the altitude of which varies between 900 m and 

2000 m, 339 genuses, 535 species, 30 sub-species and 9 varieties of 102 

families were detected. It has been determined that 135 plants, 43 

mammals and 184 birds, 181 insects, 9 amphibians, 12 reptiles and 10 

fish species live within the National Park area (Anonymous, 2001).   

Besides, within the valley borders there are currently 10 endemic plant 

species and 5 non-endemic but endangered plant species to be found. 

The area that covers the National Park site is on one of the most 
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important bird migration routes of The Western Palearctic, and it is 

especially located on the route of the predacious birds migrating from 

north to south. Hence, the National Park was announced as one of the 

100 important bird areas list of Turkey by Doğa Derneği (Nature 

Association) and Bird Life International. Fifty-eight mammal species, 

twenty one reptiles, eleven amphibians and fifty two bird species 

inhabit the National Park area and ecological borders (Düzgüneş, 2015).  

The monastery located in the present area and 2788.37 m2 area around 

it is the registered property of General Directorate of Foundations. Of 

the National Park area, a total of 4,468 hectares are forests and glades, 

3480 hectares are pastures and 78.5 hectares are settlements. The whole 

area is a state forest. Settlement areas and grassland areas, which have 

been used as pastures by people for hundreds of years, are subject to 

Pasture Law. The people have the right to use as pasture and there is no 

special private area. Some of the pasture settlements are located on the 

edge of the forest area. The property of Sümela Monastery belongs to 

the General Directorate of Foundations and has been temporarily 

allocated to the Ministry of Tourism and Culture. The most important 

cultural and historical resource value of Altındere Valley National Park 

is Sümela Monastery, built on a slope at an elevation of 1200 meters. 

Sümela Monastery alone hosts a great many domestic and foreign 

visitors throughout the year. Besides, since 2010, a ritual has been held 

at Sümela Monastery by Orthodox Christians every year on 15 August, 

attracting additional visitors in the form of religious tourism (Figure 2). 
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Figure 2. Sümela Monastery and St. Barbara Church  

Maçka is one of the richest districts of Trabzon in historical 

monuments. The road leading to Sümela from Maçka is about 17 kms 

long. Several ruins of old Greek settlements can be seen along the 

valley. There are the villages of Coşandere (Kospitios, Lavros, 

Agurzonos, pangali), Kırantaş II (Patchkali) 4 kms from Maçka. The 

road leading west from Coşandere ends at Kırantaş I. (Kutulave, 

Skopia) and Bakımlı (Larhan). The road leading east takes one to 

Altındere (Skalita) in the Karadağ valley. The Greek Church here is 

dated 1876. Its walnut door is decorated with grape carvings, the 

symbol of fertility and abundance. The figures of Christ and Mary used 

to be on the ceiling (Tüfek, 1978). 

The 17 km road comes to an end where there are several buildings 

belonging to the Forestry Research Station. There is a parking lot here 

from where the rest of the way is made on foot. This climb is 1112 

metres of foot-path takes 30-35 minutes. The monastery is 200 metres 

above the parking lot level. There are 27 bends along the foot-path 

leading to the monastery which is covered with birch, maple, linden, 

chestnut, wild walnut, hornbeam, medlar trees and bushes of wild rose. 
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The monastery is carved into the face of the cliff 1300 metres above sea 

level. It is recommended that the visitors do not wear high heeled for 

going up and descending from the monastery (Url-1) 

The road from Maçka to the Research Station goes beyond this point, 

leading to the Lake Çakır and ultimately to the Zigana pass. The Santa 

Maria Ruins, 17 km from the monastery, are second in the historical 

value of the area Santa Ruins are located 17 km away from Meryemana 

area and built in seven different neighboring locations. They are all in 

the form of basilicas with three naves and three abscissas each and 

covered with barrel type domes. Their relief crosses are exceptionally 

significant. As they have not been sufficiently protected by the 

government, they were destroyed by treasure hunters and some sections 

of them have been used as animal shelter and the ruins have yet to be 

fully offered for touristic utilization. Therefore, they do not have a clear 

visitor potential (Figure 3).  

  

Figure 3. Santa Ruins 

Another resource value, though outside of the national park borders yet 

benefitting from the greater area, is Santa Ruins. St. Barbara (Agia 
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Varvara) Church, located on a steep rock mass 500 meters south of 

Sümela Monastery, is another historical resource value of the park. The 

church, which is made up of a single nave chapel, is in a rundown 

condition due to lack of sufficient conservation efforts. Both the 

monastery and the church are included in the first-degree natural and 

archeological protected areas by the Ministry of Culture (Figure 4). 

 

Figure 4. Agia Varvara Church Ruins 

There are accommodation facilities with a designated bed capacity of 

‘40’ run by private sector under the inspection of The General 

Directorate of Nature Conservation and National Parks in the area, 

which is visited by an average of 200,000 guests annually. As well as 

that, the National Park area is ‘Type A’ Forest Recreation Area and it 

has a picnic area of 2000 people/day capacity (Anonymous, 2001).   

There are 28 plateaus and 259 households currently residing within the 

borders of the national park (Düzgüneş & Demirel, 2014). The 

residences built in accordance with the traditional architecture are 
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sparsely placed thanks to the sloping structure and other 

geomorphological conditions.  

People living within the borders of the park earn their lives partly by 

farming and partly by livestock breeding. 

As for the traditional handcrafts, weavers, coppersmiths, stone and 

wood carvers, knife makers, duvet and special golden bracelet masters 

still continue performing their skills. Not only the area of the current 

study but the Eastern Black Sea Region as a whole hosted many 

cultures, religions and languages throughout time as well. This fact had 

a big influence on the ethnographic and folkloric structure of the region.  

The area has aesthetic values in terms of vegetation and topography. As 

well as trees which shed their leaves in the winter, the spruce trees have 

striking features with their dark and full leaves. The color changes in 

the fall offers visual richness. In the Alpine zone, meteorological factors 

such as clouds, fog, rain, snow, and raw under the eye level on the high 

plateau region create magical sights. The patterns created by the Alpine 

plants and the grazing animals give the landscape a different beauty. 

The ruggedness of the terrain provides a panoramic view with a 

dynamic view of the landscape. With the rapid noisy and foamy flow 

fauna of the valley bottoms, they form the moving elements of the 

natural landscape. Besides the historical features of the Sümela 

monastery, which is formed in the caves carved into the rocky cliffs, it 

also has an aesthetic value. 
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2.1.2. Transportation  

Altındere Valley National Park is located at a distance of 48 km from 

Trabzon and 18 km from Maçka District. All roads are covered with 

asphalt and it is possible to reach with tour buses, minibuses and private 

vehicles. Sümela Monastery can be accessed through two roads in the 

National Park (Figure 5, 6). One is the pedestrian path, and the other 

with minibuses which take passengers to 500-600 m.  distance from the 

monastery. Other roads outside the National Park are gravel.  

 

Figure 5. Transportation plan of Altındere Valley National Park (DOKA, 2012) 
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Figure 6. Entrance to the National Park 

Transportation and communication have both positive and negative 

impacts in terms of tourism. Areas where transportation, in other words 

accessibility is easy and convenient, always attracts more tourists. 

However, infrastructure work in terms of transportation and 

communication have led to large and small scale damage to nature 

(Figure 7). For this reason, transportation routes and communication 

infrastructures need to be implemented within a good plan. 

 

     Figure 7. Path expansion studies in national park limits 
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The transportation to the area which is 48 km away from Trabzon 

province and 18 km away from the town of Maçka is provided through 

the asphalt road using tour buses, minibuses and private vehicles. The 

highland and forest roads in the National Park are gravel or dirt, and 

there are 64.3 km forest road and 2605 km long plateau path (Figure 8). 

Transportation to the national park which includes a section of the 

Altındere village with its 27 highland settlements, can be provided by 

asphalt roads with private or public transport (Figure 9). (Düzgüneş, 

2015). 

  

Figure 8. Gravel or dirt road and forest roads in the national park 

   

Figure 9. National park transportation infrastructure 
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The visitors who come with the vehicles can reach the Sümela 

Monastery through two different routes. The first is the main road 

covered with asphalt and gravel used by minibuses (Figure 10), the 

other is the gravel road that minibuses use about up to 500-600 m from 

the monastery (Figure 11). 

   

Figure 10. Road covered with asphalt and gravel 

   

Figure 11. Path covered with dirt and step stone 
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Information and direction signs are inadequate in areas other than the 

nearby Sümela Monastery which is the center of the national park area. 

This situation causes different routes in the area to be used for different 

purposes and the off-road areas are used for transportation purposes 

causing destruction of the green areas. 

2.2. Plans in Terms of Mobility and Accessibility for Altındere 

Valley National Park 

2.2.1. Altındere Valley National Park master plan  

The Analytical Survey Study was completed by researchers from 

K.T.Ü. School of Forestry in 2001, and at the first phase, the inventory 

of the area was issued by preparing a database about the Natural 

Resource Values (Flora, Fauna, Hydrology, Hydrogeology, 

Geomorphology, Soil, Ecology, Climate, Basin Management, Road 

Network Plan, Forest Presence) and Cultural Resource Values 

(Historical Development, Socio-Economic And the Current Land Use 

with Tourism and Aesthetic Resources and Infrastructure). 

Another dimension of the work is the existing Projects by other Public 

Institutions and Organizations, the Recreational and Touristic Mobility, 

the Managerial Structure of the Area, Environmental Problems, 

Property Status and Legal Regulations.  

The socio-economic evaluations together with these data sets yield 

approaches that will guide the Long-term Development Plan to be made 

in Phase 2 (Anoymous, 2001). 
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2.2.2. Project for creating potential area use map for tourism by 

ınvestigating alternative tourism opportunities in Meryemana 

Valley  

This project was carried out between 2011 and 2012 by a team formed 

by different professional disciplines of 44 people in the coordination of 

Prof.  Dr. Öner DEMİREL at the Landscape Architecture Department 

of K.T.Ü. Orman Faculty in cooperation with Karadeniz Technical 

University and Maçka District Governorate Service Providing 

Association (DOKA, 2012). 

With the Project, 

 Investigating the nature-based alternative tourism activities to be 

developed due to the geographical characteristics of the area and 

natural and cultural resource values 

 It is aimed to create a tourism diversity network which will be 

connected to other attraction centers located in the Periphery with 

the Virgin Mary Valley known as International Tourism Corridor. 

Outcomes, 

 Contributing to the economization of the area in parallel with the 

development of the changing and diversifying tourism areas in the 

region over time 

 Bringing together all actors and stakeholders of the region 

 Social and Cultural Renewal 
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Evaluation, 

The main activity of this project is to determine Types of Alternative 

Tourism and map them. In order to ensure readability of the prepared 

maps, Strategic Reports on the maps prepared by different work 

packages were prepared and a Joint Strategic Report was produced by 

bringing them together in a way to support each other.  

 The project is aimed at bringing sustainable use of the Yazlık Village 

(Maçka District) and Environmental Settlements for Alternative 

Tourism, which also includes the borders of National Park, and it is 

composed of the following tasks.  

 This project proposes a program for recreational and touristic 

activities that have been held individually in the region to be carried 

out based on map-based and scientific methods supported by strategic 

reports.  

 In this project, alternative tourism types were determined within the 

scope of tourism diversification and studies were conducted to prove 

the existence and possibility of different tourism types in the region 

and other arguments of the tourism industry in the region were 

introduced. 

WORK ITEM 1: Construction of Inventory Determination Studies 

1.1. Determination of Natural Resource Values 

1.2. Creating Cultural Resource Values 
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WORK ITEM 2: Creation of Nature-Based Tourism Maps 

2.1. Preparation of Trekking Maps 

2.2. Preparation of Rafting Routes 

2.3. Preparation of Slope Parachute Fields 

2.4. Preparation of Yayla Tourism Center Map 

WORK ITEM 3: Preparation of Map For Other Alternative Nature 

Based Tourism Development 

3.1. Mountain Biking, Horseback Riding, Aerial Line / Telelift 

Connection 

3.2. Alternative Ski Center, Hunting and Wildlife Tourism, Forest 

Class-Green Classroom-Continuing Nature School Application 

Center, Camping with Tent Picnic Area, Training Ground for Sports 

Clubs and Cure / Health Centers 

3.3. Grass and Mountain Trail / Forest Park, Plant- (Flower) Insect 

Collecting, Bird Watching Photo-Safari Tours and Botanical Tours, 

Sportive Fishing Line for Tourism 

3.4. Planning of "Summer Village Village" as "Touristic Village 

Business" 

WORK ITEM 4: Preparation of The Map For Potential Area For 

Tourism Use (Figure 12) 

WORK ITEM 5: Corporate and Statistical Evaluation 



 
 

 
198 

 

 

CHAPTER-4 / BÖLÜM-4 

A survey study was done with tradesmen, locals, local and foreign 

tourists to contribute to making the region a touristic attraction center. 

WORK ITEM 6: Preparing the Project Strategic Report 

WORK ITEM 7: Business Instruction: Mapping Culture / tourism maps 

of the region were built in GIS environment and continuous and 

updateable dynamic structure. 

WORK ITEM 8: Introduction and Presentation of Data Records 
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Figure 12. Potential area use map for tourism 
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2.2.3. Trabzon nature tourism master plan 

Non-governmental organizations and other public institutions and 

organizations in recent years have started to perceive the issues such as 

stateless protected areas, natural areas, rural development, cooperation 

for development with a totally different perspective. The negative 

effects of tourism on traditional and traditional cultures, and the fears 

of them, suggest alternative tourism, environmentally sensitive tourism 

and natural protection against mass tourism. Sustainable nature tourism 

and ecotourism have emerged as a hope for the preservation of nature. 

This change in perception has led to an increase in the number of 

projects and studies related to tourism in the territorial planning of 

natural areas, protected areas and surroundings (Anonymous, 2013). 

That is why the study was carried out with the need for a "Sustainable 

Nature Tourism Development (MASTER) Plan". 

 The purposes of the study are expressed in the following articles; 

Joint decisions are taken to protect natural values that harbor the 

development potential of the region. In the development phase of 

sustainable tourism, the common interests of nature and its 

surroundings are mentioned. 

 Local communities and other regional interest groups are important 

partners in tourism development. It aims to support all interest 

groups for nature and tourism management. 
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 Traditional life, local culture, rural, social economic structures are 

also the main source of tourism. Activities such as handicrafts and 

sites of attraction based on natural and cultural heritage should be 

put forward. 

 Nature conservation is considered as a tool for rural development. 

 It is also important to evaluate the naturalistic tourism management 

with an integrated approach (holistic approach to natural, historical 

and socio-economic resources of the area and its surroundings). 

Altındere Valley National Park is the most important point of attraction 

of the Eastern Black Sea Region and Trabzon Province (Figure 13). 

  

Figure 13. Winter views of Altındere Valley National Park (Anonymous, 2013) 

More than 400,000 people visit the National Park per year. With Sümela 

Monastery as the basic perception feature, the area has significant 

natural and cultural values. Particularly at the national park area, forest 

recreation areas where valley and river landscapes are dominant, 

activities such as trekking, camping, climbing, sport fishing, nature 

research, scientific studies etc., are carried out extensively to the extent 
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to which natural and geographical structure allows. The National Park 

has resource values that enable many actions such as nature perception, 

investigation, walking, understanding and perception of cultural values. 

In the Altındere Valley National Park, there are 7 bungalows with a 

total capacity of 32 beds, a social facility with 8 bed capacity (URL-2). 

In this plan, the following rationale for the “GREEN WAY” project are 

put forward (Anonymous, 2012) (Figure 14). 

“Plateau Road” connections which have been planned according to the 

decisions of Turkish Tourism Strategies in the Eastern Blacksea 

Tourism master Plan (2023), are going to contribute to the development 

and diversification of different types of nature tourism such as eco-

tourism and plateau settlement tourism with the “green way” project 

which is going to connect different plateau settlements with a secondary 

road connection where the geography allows rather than constructing 

separate roads out of Blacksea Coastal Highway.  

 

Figure 14. "Green Road" routes planned within Trabzon Provincial borders 

(Anonymous, 2012) 

http://bolge12.ormansu.gov.tr/12Bolge/AnaSayfa.aspx?sflang=tr
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This corridor which extends from the province of Samsun in the Middle 

Black Sea to Hopa hosts centers in the country that stand out in plateau 

and nature tourism. The "Green Road" project, which will connect the 

plateau settlements along the corridor with the major attraction points 

in the mountainous areas, pose a risk for the Alternative Tourism 

Movement-Nature Based Tourism Formulations (Extending tourism to 

4 seasons and 12 months project), which is expected to be developed 

since 1987. This region, which is privileged to host many sensitive 

ecosystems and critical habitats in our country, is one of the five 

ecological geographical regions in our country and has a network of 

protected areas of different statuses. For the different rural tourism and 

recreational activities that are considered for the development of the 

region, the region will lose its appeal due to its decreasing natural and 

cultural values and our country will lose a very important tourism value. 

In the scope of this plan, Scenic Points and Tour Routes have been 

determined. In addition, alternative tourism activities have been 

defined, which have been compiled from previous projects and 

academic studies and proposed for planning within the National Park 

boundaries. These are break points, trekking (long distance nature 

walks) routes, rafting trails, wildlife observation points and wildlife 

tourism, paragliding circles, camping, etc. 

2.2.4. Altındere Valley National Park long-term development plan 

The Altındere Valley National Park long-term development plan 

(Figure 15) aims to determine the resource values of the area and to 
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maintain the continuity of these values by establishing a conservation-

use balance. 

         

Figure 15. Altındere National Park long-term development plan (Anonymous, 2015) 



 
 

 
205 

 

 

CHAPTER-4 / BÖLÜM-4 

For this reason, all kinds of activities that could ruin the ecological 

structure of the area should be avoided. The National Park area should 

be subject to eco-tourism activities, nature walks, simple camping, 

nature education and informative activities. 

In-Park Transportation Main transportation routes within the parking 

area;  

(1) Following the Altındere Village-Taşköprü Plateau, the poor 

quality gravel road leading to Gümüşhane from the west of Kurtere 

Plateau, 

(2) The poor quality gravel road between Aksu Plateau-Furunoba-

Kasapoglu, 

(3) The dirt road passing through seslikaya mevkii and reaching to 

Aksu Plateau, 

(4) Concrete road reaching Sümela Monastery and 

(5) The road starting from Sümela Monastery and leads up to 

Çakırgöl Tourism Center.    

Apart from these, there are pathways connecting the plateaus and dirt 

roads linking the park to Yomra and to the Torul-Maçka road in the 

west. 

Although the roads within the area are sufficient, in addition to the 

transportation routes, for providing access to the settlement areas when 

it is obligatory, except for the areas determined in the plan decision 
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provisions, repair and expansion work can be done and a new road can 

be opened by taking appropriate advice from the Cultural Assets 

Protection Regional Board, the Ministry of Forestry and Water Works 

General Directorate of Nature Conservation and National Parks and the 

Natural Resources Conservation District Commission.  In this context, 

it is possible to arrange the surface in the roads within the parking area 

when deemed necessary. 

Within the area, there are a number of minibus stops in front of the 

building used as Park Management and at two points determined before 

coming to the Sümela Monastery. This service, which is located about 

3 km away, will facilitate the transportation to the Sümela Monastery, 

and it is considered to provide income to the people living in the nearby 

villages. 

A Cable-car Line can be built in order to ensure that the area is seen and 

perceived within the National Park, after the necessary feasibility 

studies for the most suitable points are made by using the existing road 

routes in case of necessity, with the view of Trabzon Nature 

Conservation Regional Commission and the Trabzon Cultural Assets 

Conservation Zone in the framework of the principles to be determined 

by the General Directorate of Nature Conservation and National Parks.  

Walking and mountain biking activities can be done in the national park 

area. These designated tour routes will be arranged for the use of 

pedestrians and bicycles and passenger vehicles. 
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In order to control visitor and vehicle traffic in the National Park area, 

parking areas and access control points are proposed in certain areas. It 

is also suggested that the Santa Barbara Church, which is now used as 

a parking area but has no arrangements, and the area at the end of the 

road reaching the Sümela Monastery, should be converted into a regular 

parking area. For the daily activity area recommended at Taşköprü 

location, it would be appropriate to construct the parking area by 

arranging the road side without intervening with the natural topography. 

The cable car system is proposed in order to facilitate access to the 

Sümela Monastery which is one of the historical and archaeological 

resource values of the national park and to provide a unique view of the 

landscape. 

General Provisions 

 In order to change the recommended highway route shown in the 

plan, it is obligatory to obtain appropriate opinion from the General 

Directorate of Nature Conservation and National Parks. 

 The excavation soil that will occur during maintenance, repair and 

improvement works cannot be stored in the National Park area and 

cannot be dumped on the slopes.  During works such as improving 

road standard etc., it is obligatory to have specialist personnel 

(biologist, forest engineer, etc.) in order to prevent damage to 

endemic flora and fauna. 
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2.3. Visitor Use Analysis 

Many visitors local and overseas, come to Sümela every year. They are 

recorded for the first time by the guard Aziz Tüfek. The majority are 

French people (Table 1). 

Table 1. The estimated numbers of visitors to Sümela between 1973-1977 annualy 

(Tüfek, 1978) 

Year Local Visitor Foreign Visitor TOTAL 

1973 6000 8000 14000 

1974 14857 7127 21984 

1975 17157 8521 26275 

1976 23243 8675 31928 

1977 16663 6656 23319 

Altındere National Park; is the national park with the first mercenary 

entrance in Turkey. It is possible to get income from the vehicles 

entering the area both from the accommodation units in the area and 

from the rentals from the food and beverage facilities if necessary. 

According to records of the Altındere Valley National Park, total 

vehicle entrance revenue in 2014 was 984.475 TL, while 2014 year 

restaurant, cooperative and wooden sales unit rent income amounted to 

135.602 TL. An average of 600,000 people visit the site annually. The 

most preferred months are from June to August. According to the 

records of the last 5 years of the national park administration. It was 

determined that more vehicles entered between June-August and then 

September. Due to Ramadan in the summer of 2015, the number of 

visitors decreased in July and reached 2000 per day increasing in 



 
 

 
209 

 

 

CHAPTER-4 / BÖLÜM-4 

August. The estimated annual number of visitors in the long-term 

development plan exceeded the figures of 2015 and 2016 (Aksu et al., 

2017). 

The current number of visitors (unaccompanied) is 513,496 people 

(2015) and the first 5 reasons of visit are 1 - Historical heritage visits 2 

- Nature visits, 3 - Daily use and accommodation, 4 - Photos, 5 - 

Botanical trips. In terms of transportation to the area, it is 1.5 hours to 

the international airport and there is private transportation, public 

transportation possibilities and also pedestrian access from bicycles, 

motorbikes, equestrian and close distances. The area network is good 

and parking capacity for vehicles is inadequate. 

The project entitled "Users Recreational Satisfaction in Natural 

Conservation Zones: Altındere Valley National Park Example" (Aksu 

et al., 2017) was carried out by Landscape Architect Özge Volkan 

AKSU to determine the recreational satisfaction and dissatisfaction of 

Altındere Valley National Park users. The summary of the work is 

given below. 

“Questionnaire studies which are carried out to determine the 

recreational satisfaction of the Altındere Valley National Park users, 

with 308 native and 106 foreign users of the park in the 2015 summer 

term are used to great effect. Besides, surveys conducted with 100 

native users in 2014 summer term are used to make comparisons in this 

research.” 
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Native and foreign users’ demographic characteristics, their 

recreational activities, visiting motives, area preferences, expected 

facilities and opportunities, general and expected satisfactions, 

awareness of the area, thoughts about the future of the area, satisfaction 

related to equipment elements, the factors affecting the user satisfaction 

and dissatisfaction status and relations between these factors and 

demographic characteristics of users are examined using variety of 

statistical methods respectively. 

In this study, 30 factors’ effect on satisfaction and dissatisfaction, 

regarding the Altındere Valley National Park Recreation area is 

examined and grouped. The satisfaction and dissatisfaction factors for 

native and foreign users are the same. While order of priorities of these 

factors can change, it can be surmised that factors which can be defined 

as cultural and natural significance of the national park, visual quality, 

wish to benefit from the area in an active and a passive way, 

opportunities of outdoor activity, socializing, adventure and self-

discovery lead to the satisfaction of the visitors, despite the fact that 

factors which can be defined as planning-design problems, lack of 

equipment elements, noise pollution, crowd, substructure, equipment 

design, maintenance, management, and lack of knowledge lead to the 

dissatisfaction of the users. In both groups the most important 

satisfaction factor depending on arithmetical mean values is “cultural 

and natural significance of the national park, visual quality” and the 

most important dissatisfaction factor is “lack of equipment elements, 
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management”. We can say that factors and the measurements which 

create these factors are related and the “management” factor is related 

with more than one factor groups. Satisfaction factors for native users 

are also affected from the distance between user’s town and the national 

park and education; moreover, dissatisfaction factors are affected from 

age, gender and also the distance. In addition to that, we can also see 

the dissatisfaction factors for foreign users are affected from the age 

with the demographic characteristics. 

Within the scope of the project, based on the determined satisfaction 

factors, solution offers are made on how to remove the factors which 

lowers the satisfaction of users and how to acquire the continuity of the 

factors which higher the satisfaction of users. 

As a result of the survey project, the obtained data will be effective on 

plan and programs regarding Altındere Valley National Park 

recreational area usage (Long Term Development Plan, UDGP), its 

progress and renewal. Besides study, with the recreational area planning 

and the examination of the management which higher the expectation 

and the satisfaction of the users, the quality of the Altındere Valley 

National Park recreational area will improve socially, politically and 

economically, and this study will encourage similar studies on other 

protection areas, contributing its popularization” (Aksu et al., 2017). 

The values obtained as a result of the questionnaire survey applied to 

the tourists in the Trabzon Nature Tourism Master Plan made by the TR 

Orman and Ministry of Water Affairs Ministry 12th Regional 
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Directorate of Trabzon in 2013 were summarized in the "Tourism 

Requests Table" and summarized below (Anonymous, 2013). 

In line with the questionnaire applied to the tourists at the area, the 

values of "Biological Diversity", coming forward according to the 

"Tourism Request Values Table", and the dynamic elements of nature 

such as Flora and Fauna as well as the uniqueness of endemic species 

and especially topography and the uniqueness of historical and cultural 

heritage have been expressed. 

Social and Economic Carrying Capacity Assessment Results: The area 

is rich in natural and cultural tourism, tourism activities should be 

developed and planning should be made to provide economic 

contribution to local people, all kinds of measures against 

environmental pollution should be taken, education and financial 

support programs related with tourism activities should be applied. 

Assessment of Ecological Carrying Capacity Data Conclusions: Studies 

should be undertaken to determine the extent of tourism impacts on 

vegetation and wildlife. 

Physical/Administrative Carrying Capacity Assessment: Physical 

carrying capacity determination work should be done. The number of 

visitors to the site should be determined according to the result of this 

study and the physical structures should be arranged according to this 

study. 

Psychological Handling Capacity: Indicators; Are there fighting 

incidents with tourists? Continuously? Questions about what the 
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general opinion about tourists are beside the positive / negative etc. 

When the indicators are addressed, no negative attitudes towards tourist 

on the area have been identified. 

Düzgüneş (2015) questioned the tendencies of domestic and foreign 

visitors to use the national park area in his doctoral dissertation entitled 

"A New Model Suggestion on Visitor Management in National Park 

Planning: Altındere Valley National Park (Maçka / Trabzon)" and 

suggested his potential in terms of recreational and touristic uses. These 

findings are given below. 

Most of the current events take place on the slope and in the immediate 

vicinity of the Sümela Monastery on the north-west of the national park 

area. Activities in the National Park area include: Nature Walking, 

Paragliding, Nature Observation and Photography, Picnic, Camping, 

Cultural and Religious Visits. As factors preventing the diversity of 

Tourism activities at the area, weather conditions, safety situation, 

inadequacy of equipment (in particular, information and guidance 

noticeboards), inadequacy of toilet facilities, lack of services for 

tourism information office and information, inadequacy of 

accommodation and eating and drinking areas. Apart from these, it has 

been especially mentioned that national park management is not 

effective enough concerning environmental clean-up and protection of 

natural and cultural values. 

It has been particularly mentioned that transportation facilities are 

limited. Due to the fact that the transportation type is only composed of 
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taxis and minibuses, it is necessary to increase the transportation 

diversity. After improving existing parking areas, in addition to the 

proposed cable car network, it is possible to consider alternative ways 

such as using railway systems, motor vehicles such as wagon trailers 

for transport within the area. The issue of parking problems and the 

need to increase the capacity are among the topics that are frequently 

mentioned. In order to get rid of the problem of parking, it is firstly 

necessary to determine the number of existing parking lots. Then the 

existing parking spaces should be improved in the direction of the 

determined number and alternative transportation vehicles should be 

added into the transport network to prevent visitors from parking 

outside the designated parking area. However, for those leaving the car 

outside, an alternative parking area/area should be planned outside the 

national park boundary, but at a nearby point. Particularly on holidays, 

it is inevitable that precautions should be taken in order to ensure the 

mass transportation in parallel with the increase in intensity. As a 

solution, it is emphasized that there is a possibility to build a depot 

parking lot near the national park area and to reduce traffic load. 
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3. CONCLUSION 

3.1. Altındere Valley National Park: A Vision for the Future  

Düzgüneş (2015) describes actions that can be summarized in the 

doctoral dissertation, especially the precautions that the National Park 

Administration should take in a participatory approach and the 

improvement decisions to be taken. The Integrated Visitor Management 

Framework and Determination of Management Policies nowadays is a 

roadmap and guide for all protected areas. Actions to be taken in this 

frame are given below. 

 Creation of the Short-Medium and Long-Term Event Action 

Plan 

 Actions for Protection  

 Actions for Use 

 Actions against Threats and Problems 

 Actions for Participation of Interest Groups 

 Actions for Communication, Education and Public Awareness-

raising Activities  

 Funding and Economic Income Action  

 Actions for Monitoring and Supervision 

 Actions for Activity Areas 

The basis of problems in protected areas; The Incompleteness of 

Multidimensional Management Plans constitutes the 

Underdevelopment of Protecting Economies and Legal Gaps. The 
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underlying factor that causes all these problems is "Lack of Education". 

The problems are summarized below; 

Administrative Issues 

1. Lack of Institutionalization 

2. Lack of Coordination 

3. Inability to Create Information and Implementation Substructure 

without Making "Plan" and "Project" 

4. The Protection Issues Are Not Considered Among Priority Issue 

Legal Issues 

1. Over emphasis of Legal regulations 

2. Sanctioning Power of Political Decisions 

3. The Lack of Sanction Power in the Application of Laws 

4. Weakening of the sense of justice 

Economic problems 

1. There is a lack of infrastructure of Protection Economy 

2. Insufficient allocation of resources 

3. Failure to allocate National and International Funds adequately 

4. Not Supporting Civil Society Organizations and Not Paying 

Consideration to Their Work 

Educational Issues 

1. The issue of protection in school education is not being adequately 

addressed 

2. Failure to implement processes which would inform all the layers 

constituting the society 
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3. Lack of Conservation Ethics and the increasing weakening of 

Consciousness for Conservation 

4. Barriers in front of the Use of the Free Thought on Conservation 

issues by the Community  

Organizational Issues 

1. Failure to Establish Institutions Needed by Protection Matters 

2. The existence of Institutions which have lost their Independent and 

Autonomous Movement Ability 

3. Deficiencies in Qualified Staff Training Policies 

4. Weakness in setting the Boundaries of responsibilities and 

competencies.  

EPILOGUE 

We are always late in protecting our resources and are responsibility is 

often given to those who are ignorant of nature protection. This 

ignorance and lack of education should be overcome in the area of 

protection. It should not be forgotten that the way in which protection 

consciousness can be created and protected is only through A SINCERE 

WISH FOR PROTECTION. 

The "Twenty-First Century", bears upon us joint responsibilities, and 

emphasizes the inevitability of moving to concrete practices without 

delay, without politics, with new focuses of unity based on shared 

responsibilities. We must be aware of the greatness of this responsibility 

as a country rich in natural and cultural values. In the light of the many 



 
 

 
218 

 

 

CHAPTER-4 / BÖLÜM-4 

mistakes we have done, we can quickly unite ourselves and our society 

with the truth. Prof. Dr. Metin SÖZEN (ÇEKÜL Foundation President) 

This study entitled: “Planning Processes for the Investigation of Visitor 

Impact Management Model at National Parks and Equivalent Protected 

Areas: A Comparative Analysis of Grand Canyon National Park 

(Arizona/US) and Altındere Valley National Park (Trabzon/Turkey)” 

has been done in the scope of BAP 05 no: 1243 “International Research 

Support Program” supported by Karadeniz Technical University 

Scientific Research Projects Coordination Unit.  
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1. GİRİŞ 

İnsanoğlundan önce var olan “Doğa”, aslında evreni tümüyle içeren bir 

kavram olmasına rağmen evrenin çok küçük parçası olan dünya 

gezegeni (ekosfer) ile ilişkilendirerek özdeş bir kavram olarak 

tanımlanmaya çalışılmaktadır.  

Doğal sistemin aslında bir parçası olarak insanoğlu var olduğu andan 

itibaren doğa ile ilişki ve etkileşim içinde bulunmuştur. Bu bağlamda 

zorunlu olarak gerçekleşen bu birliktelik, insanoğlu doğayı kendi 

ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda tek taraflı bir meta olarak tahrip 

etmiş, sömürmüş, değiştirmiş, şekillendirmiş ve suni mekân haline 

getirmiştir. İnsanoğlunun doğaya baskın olma ve maksimum düzeyde 

tüketme eğilimleri geriye dönüşü olamayacak şekilde olumsuz 

etkilenmesine de yol açmıştır. İnsanın var olduğundan bugüne kadar 

birey ve toplumun değer yargıları, algıları, bakış açısı, önem derecesi 

ve önceliklendirme düzeylerine göre doğa ile çok yönlü, doğrudan ve 

dolaylı olarak ilişki ve etkileşimde bulunulmuştur. Bugün gelinen 

süreçte doğanın bütüncül korunması ve insanın doğa ile uyumlu bir 

yaşam biçimini benimsemesi gerektiği ortaya çıkmıştır.   

İnsanın doğaya yönelik algılama düzeyi özellikle onun ontolojik, 

epistemolojik, sosyolojik, ekonomik ile etik söylem ve eylem boyutuyla 

doğrudan ilişkilidir.  

Ünlü filozof Theophrastus Paracelsus, “İnsan, Doğayı Bilgisince 

Sever…” ve Newton ‘un “Doğa en büyük kitaptır” söylemleri aslında 

insanların doğa ile ilgili ne kadar bilgiye sahip olursa ve farkındalığı ne 
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kadar artarsa doğayı o kadar seveceği ve doğa ile kendi yaşamını daha 

rahat ilişkilendirebileceği ve bütünleştirebileceği öngörüsünü 

desteklemektedir. Çünkü konu ile ilgili Mahatma Gandi’nin; 

“Söyledikleriniz; düşüncelere dönüşür. Düşünceleriniz; duygularınıza 

dönüşür. Duygularınız; davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınız; 

alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınız; değerlerinize dönüşür. 

Değerleriniz; karakterinize dönüşür. Karakteriniz ise; kaderinize 

dönüşür” şeklindeki ünlü sözü bunu kanıtlamaktadır (Güran, 2008). 

Felsefe, insan düşüncesinin gelişimi sürecinde ortaya çıkmış bir bilgi 

türüdür. Felsefe (Philosophia) kavramı, Pythagoras (M.Ö. 580 – 500) 

tarafından ilk kez kullanılarak özellikle Platon ile Aristoteles tarafından 

işlenmiş, değer kazanmış ve günümüze kadar evrilmiştir. İnsanoğlu 

felsefî yaklaşımlardan önce mitolojik bir yaklaşımla var olmayı, doğayı 

ve evreni açıklamaya çalışmışlardır. Mitosların verdiği bilgilerle var 

olanı kavrarken, kendi yaşam tecrübelerinden ziyade doğa-üstü 

güçlerin deney ve bilgilerinden yararlanılmıştır (Çüçen, 2001).  

Filozof Thomas Nagel, Felsefe kavramını "sorular sorarak, tartışarak, 

fikirleri deneyerek onlara karşı olası argümanları düşünerek ve 

kavramların gerçekten nasıl çalıştığını merak ederek" yapılan bir 

süreçtir” şeklinde tanımlamıştır. Nagel'in söylediklerini ortaya 

koymanın bir yolu, felsefenin iki şeyden birini yapmayı amaçlamasıdır. 

İlk olarak, daha önce böyle bir destek olmadığında, görünüşteki 

inançlarımıza bir tür rasyonel destek sunmayı amaçlaması, ikincisi ise 

böyle bir destek bulunamazsa, görünüşteki inançlarımızı rasyonel 
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olarak desteklenen alternatiflerle değiştirilmesi amaçlanır (Agler, 

2001).   

Felsefe yapmak aslında bütün varlık dünyasına anlam vermek, onları 

anlamak ve yorumlamaktır (Altuner, 2019). Felsefe, son derece genel 

ve temel nitelikte iddialarda bulunmak için hem ortak deneyimden hem 

de bilimin sonuçlarından yararlanan olumlu ve eleştirel bir bilimdir. 

Bunu yaparken, temel amacı dünyayı, üyelerini ve aralarındaki ilişkileri 

daha iyi anlamaktır (Agler, 2001).   

İnsan düşünen, sorgulayan, analiz eden, seçenek oluşturan, tercih yapan 

ve karar veren bir varlıktır, insanı insan yapan ve onu diğer canlılardan 

ayıran en önemli özelliğidir. Bu bağlamda Felsefe kavramı da genel 

anlamda, evren, doğa, varlık ve var olan her şey hakkında soru sorup, 

soyut, kavramsal, rasyonel ve kuramsal olarak düşünme, sorgulama, 

anlama ve anlamlandırma süreci ile gerçeği araştırma ve bilme etkinliği 

olarak tanımlamak mümkündür. Felsefe, aynı zamanda düşünmeyi 

öğreten sanattır. Bu nedenle felsefe, insanları düşündürme ve bilinçli 

birey yapma açısından gereklidir. Felsefenin amacı da yalnızca 

düşünmek ve kuramsal bilgi üretmek değil, bununla birlikte neyin 

yanlış neyin doğru davranış olduğunu ortaya koymak ve ahlâklı yaşam 

biçiminin yollarını öğretmektir. 

Doğa koruma yaklaşımında doğaya zarar veren veya tahrip eden ile 

doğayı korumaya çalışanın tek özne konumundaki insan olması felsefi 

bir paradoksu da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda doğa koruma 

yaklaşımında doğayı insandan korunması esas olup insanların doğaya 
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olan bakış açısı, algısı, farkındalığı, tutum ve davranışları, insani 

(ahlaki) değer yargıları vb önemli ölçüde etkili olabilmektedir.   

Doğa koruma felsefesi yaklaşımı aslında felsefenin tüm temel 

söylemlerini içermekle birlikte insanların doğadaki varlık nedenini ve 

ilişkisini, doğa ile ilgili mevcut bilgi ve farkındalık düzeyini, algılama 

ve değer verme düzeyini, doğayı anlama ve anlamlandırma 

yaklaşımlarını, doğa ve diğer varlıklarla olan ilişkilerini, etik 

çerçevesindeki tutum ve davranışlarını içeren, düşünen, sorgulayan ve 

yorumlayan sistemli faaliyetler bütünüdür.   

Doğa koruma, doğal sistemin tüm bileşenlerinin korunması yanı sıra 

geçmiş, şimdiki ve gelecek nesillerin sahip olduğu kültürel (manevi, 

estetik, tarihi, dil, gelenekler, sosyal vb) tüm değerlerin, duyguların, 

fikirlerin ve algıların korunması ve yaşatılmasında da rol oynar.  

Bu çalışmada insan ve doğa ilişkisi, doğa korumanın kavramsal 

çerçevesi, tarihsel süreçte felsefi yaklaşımlar, doğa korumanın söylem 

ve eylem boyutu, doğa ve çevre etiği kapsamında farkındalık ve 

bilinçlenme süreçleri ile ilişkisi sistematik olarak ortaya konularak doğa 

koruma yaklaşımı tartışılmıştır.   

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Doğa koruma felsefesi yaklaşımında bazı soruların cevaplarının 

aranması ve yorumlanması hedeflenmiştir. Bu çalışmada doğa ve doğa 

koruma kavramları nedir? ve Doğa nasıl algılanıyor? İnsan doğa ilişkisi 

ve etkileri nelerdir? Doğa koruma nedir? Doğa koruma amaçları ve 

gerekçeleri nelerdir? Tarihsel süreçte doğa felsefi yaklaşımları 
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nelerdir? Doğa ve çevre etiği nedir? Doğa korumada farkındalık ve 

bilinçlenme süreçleri nasıl gerçekleşir? gibi sorular konuyla ilgili 

literatür ışığında irdelenmek suretiyle yorumlanmış, tartışılmış ve 

öneriler getirilmiştir.   

3. BULGULAR 

İnsan-doğa ilişkisi ve etkileşimi sürecinde antik çağdan günümüze 

kadar doğa koruma felsefesi özellikle “insan, bilgi, varlık, ahlâk, 

yaşam, çevre ve yararlanma” gibi kavramlarından hareket ederek 

söylem ve eylem boyutundaki değişik paradigmalarla ilişkilendirilmiş 

ve tartışılmıştır. Bu nedenle bazı kavramların detaylı bir şekilde 

açıklanmasına ve doğa koruma kavramıyla ilişkilendirilmesine ihtiyaç 

vardır.  

3.1.Doğa ve Çevre Kavramı ve Algısı 

Doğa, geniş anlamıyla makro ölçekte evren veya kâinat kavramını 

içermekle birlikte yaşadığımız Dünya=Mavi gezegen (ekosfer) kavramı 

ile özdeş olarak kabul görmektedir. Dünya, insanoğlunun var olduğu 

andan itibaren algılama, anlama ve anlamlandırma bağlamında sıkı 

ilişki ve etkileşim içinde olduğu alternatifsiz yaşam mekânıdır. 

Dünya’daki her bir canlı ve cansız varlıklar doğal sistemin bir parçası 

veya bileşeni konumundadır. Doğal sistem içinde üretici, tüketici ve 

ayrıştırıcı bileşenlerin ilişki ve etkileşimi sonucu oluşan denge ve uyum 

halidir ve çok karmaşık döngüsel sistemler bütünüdür. Bu bileşenlerin 

kendine özgü rolleri, hizmet ve katkıları nedeniyle her bir bileşen veya 

varlıklar eşsiz bir değere sahiptir.  
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Doğal ekosistemde dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığı sürece, 

ekosistem denge ve uyum içindedir.  Hiçbir canlı sebepsiz yere zararlı 

olmaz ancak bir biyotik unsurun zararlı hale gelmesi genellikle 

ekosistemdeki dengenin bozulmasının bir sonucudur (Oğurlu, 2018).  

Alexander Von Humboldt’un (1769-1859) doğaya bakışında, her şeyde 

önce doğanın insanı da kapsayan bir “bütünlük”te olduğuna, her bir 

parçasının, bir diğeri ile olan esaslı ilişkisine vurgu yapmaktadır (Dinç, 

2021). 

“Doğa”, hem tarihsel hem de coğrafi olarak konumlanan ve bağlam 

içinde tanımlanması gereken zihinsel bir yapı olan soyut bir kavramdır 

(Ellen, 1996). Doğa kavramı, aslında soyut olarak algılansa bile 

barındırdığı tüm canlı ve cansız varlıkları ve doğal döngüsel süreçleri 

içermesi ile birlikte insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ekolojik 

krizler gibi nedenlerle somut bir gerçeklik olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Doğa kavramı herkes tarafından veya her bir disiplin tarafından farklı 

algılanması ve farklı bir şekilde tanımlanması mümkündür. Ancak 

farklı yaklaşımlarla tanımlanan doğa kavramının anlaşılabilir ve 

tamamlayıcı bir şekilde ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. Böylece 

özellikle insan doğa ilişkilerinin düzenlenmesinde ve doğa/çevre 

koruma politikalarının oluşturulmasında önemli rol oynayacaktır.  

Ducarme &Couvet’e (2020) göre batı sözlüklerinde “doğa”nın başlıca 

güncel tanımlarının listesi şu şekilde verilmiştir; 
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• İnsan faaliyetinden ve tarihinden bağımsız olarak kabul edilen 

maddi gerçekliğin tamamıdır. 

• Tüm evren, maddi fenomenlerin yeri, kaynağı ve sonucudur 

(insan veya en azından insan vücudu dahil). 

• Yaşamın ve değişimin özündeki özel güçtür. 

• Canlı veya hareketsiz bir nesnenin özü, iç niteliği ve karakteri, 

belirli fiziksel özelliklerinin tamamıdır. 

Doğanın sahip olduğu kanunlar, stratejiler ve ilkeler şu şekilde 

özetlenebilir; Doğanın enerjisi  güneş olup ihtiyacı kadar kullanır, biçim 

ile işlevi örtüştürür, doğal süreçler döngüseldir, bileşenler arasında  

işbirliği vardır, biyo çeşitliliğe  sahiptir, yerel koşullara odaklanır,  

sistem otokontrol altındadır, gücün ve enerjinin sınırlılıkları ile baş 

eder, doğal süreçlerde her şey tabandan yukarıya doğru inşa eder, 

optimizasyon mevcuttur,  uyum ve değişim ile dinamik yapıya sahiptir, 

ilişkiler simbiyotiktir ve bütün parçalar toplamından daha fazladır 

(Benyus, 2002; Priesnitz, 2019). 

Geçmişten günümüze kadar düşünürler ve teorisyenler, doğa ve insan 

doğası argümanları çerçevesinde genel olarak doğa tasarımını meydana 

getiren paradigma ile insan doğasını meydana getiren paradigma ile 

doğrudan ilişkili olduğunu ve insan doğasının doğa tasarımı ile 

doğrudan bağlı olduğunu ileri sürmüşlerdir (Başaran, 2015). Bu 

bağlamda bir insanın doğaya olan bakış açısı doğayı anlama ve anlam 

veya değer yükleme düzeyi ile oluşabilmektedir. 
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Marcus Aurelius'a göre bir şeyin doğası nedir konusundaki ontolojik 

soru, o şeyin yaratılışının, özünün, var olma ilkesinin ve o şeyin ne 

zamana kadar süreceğini bilgisine götürür. Bu kapsamda bir şeyin 

özünün ve niteliklerinin belirlenmesi aslında bir şeyin doğasının 

kavranmasını ortaya koyan bir çaba olarak kabul edilmektedir. Bundan 

sonra bir şeyin doğasına yönelik söylem, doğa, doğa durumu ve insan 

doğası kavramlarını da üretmektedir (Hutcheson, Moor & Silverthorne, 

2008).   

Doğa kavramı Türk Dil Kurumuna (TDK, 2019) göre insan eliyle 

büyük değişikliğe uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, tabiat” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Çepel’e (1996) göre doğa, insanlar 

tarafından yaratılmamış canlı ve cansız varlıkların bir bütünlüğüdür. 

Başka bir deyişle insanların yapamadığını yapan bir güç, insanlar 

tarafından değiştirilmemiş hayvan ve bitkiler dünyası ve insan eli 

değmemiş yeryüzü parçalarıdır. Atalay’a (2004) göre doğa bilimleri 

sözlüğü’nde doğa, insan eseri olmaksızın kendine özgü kural ve 

kanunlarla çalışan kainattır.  

Genel olarak Doğa, yaşadığımız Dünya gezegeninde insan iradesi ve 

faaliyetleri dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyebilen, üretici 

tüketici ve ayrıştırıcı bileşenleri ile iç ve dış faktörlerin bir birleşimi 

olarak tasarlanmış ve barındırdığı tüm canlı ve cansız varlıkların 

birbirleriyle bir bütünlük içinde ilişki ve etkileşimi sonucunda oluşan 

ve kendine özgü yasaları olan muhteşem bir tasarımdır (Gül, 2018). 



 
 

 
230 

 

 

CHAPTER 5/BÖLÜM-5 

Çevre kavramı ise; bir şeyin yakını, dolayı, etraf; kişinin içinde 

bulunduğu toplumu oluşturan ortam olarak tanımlanmaktadır (TDK, 

2019). Keleş & Hamamcı’ya (1997) göre çevre; insan faaliyetleri ve 

canlı varlıklar üzerinde hemen ya da süre içinde dolaylı ya da dolaysız 

bir etkide bulunabilecek biyolojik, kimyasal, fiziksel ve toplumsal 

etkenlerin belirli bir zamandaki toplamıdır. Kısacası çevre, canlıların 

etkileşim içinde bulunduğu doğal, yapay ve sosyal sistemlerin tümü 

olarak belirtmiştir (Kiper, 1998).  

T.C. Çevre Kanunu’na (1983) göre “Çevre”; Canlıların yaşamları 

boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde 

bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. 

Çevre kavramı, genel itibari ile insanoğlunun çeşitli faaliyetlerinin 

gerçekleştirdiği, ilişki ve etkileşimde bulunduğu yapı ve yapılı çevre 

(kültürel peyzaj mekanları) ile ilişkilidir.  

Çevre sorunları da çevreyi oluşturan canlı ve cansız unsurlar üzerinde, 

insanın çeşitli faaliyetlerine bağlı olarak yapı ve yapılı çevrede ortaya 

çıkan ve yaşamı olumsuz yönde etkileyen, bozulmaların ve sorunların 

tümü olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle doğa kavramı hem yapıyı 

hem de yapılı çevreyi yani kültürel peyzaj mekanını içine alan geniş 

kapsamlı bir kavramdır. Böylece çevre mekanı doğal mekanların 

insanlar tarafından yapı ve yapılı çevre ile değiştirerek şekillendirdiği 

yapay mekanlar olarak tanımlanabilir.  

İnsanın doğaya dair algısı ve fiziki müdahalesi büyük ölçüde onun 

ontolojik, epistemolojik, sosyolojik, ekonomik ve etik boyutu ile 
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doğrudan ilişkilidir. Başka bir deyişle insanın doğa ile olan ilişkisi ve 

etkileşimi, birey ve toplum boyutunda insani değer yargıları, algılama 

düzeyi, anlama ve anlamlandırma düzeyi, bakış açısı, ihtiyaçları 

karşılama düzeyi, önem verme ve öncelik düzeyi vb. faktörlere göre 

gerçekleşmektedir.  

Günümüz insanın aşırı üretim ve tüketim alışkanlığı yanı sıra ürünlerin 

de çeşitlenmesi bir yerde doğanın tüketilmesini de doğallaştırmıştır.  Bu 

bağlamda yaşanan paradoksun çıkış noktası da çözüm noktası da birey 

ve kolektivist toplumun söylem ve eylem boyutu ile ilişkilidir.  

3.2.İnsan Doğa İlişkisi ve Çevresel Etkileri  

İnsanoğlu, doğanın bir bileşeni olmasına rağmen, doğayı sadece 

kendine ait kullanılacak bir meta olarak görmesi nedeniyle doğaya 

egemen olmaya çalışmış, doğayı düzensiz ve aşırı bir şekilde 

sömürmüş, değiştirmiş ve geriye dönüşü olamayacak şekilde tahrip 

etmiştir.  

Doğa üzerinde insan müdahalesi sonucu oluşan tahribatlar ve 

olumsuzluklar ülkelerin sınırlarını aşarak tüm dünya ekosistemini 

etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir.  

Dünya Nüfusu 2020 yılı için dünya nüfusu 7 milyar 794 milyon 798 bin 

729 kişidir (TÜİK, 2021). Dünya nüfusu projeksiyonuna göre 2030 

yılında 8,5 milyar, 2050 yılında 9,7 milyar ve 2100 yılında ise 10,9 

milyar olması beklenmektedir (United Nations, 2019) (Şekil 1). 
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Şekil 1. Dünya için nüfus büyüklüğü ve yıllık büyüme oranı tahminleri (United 
Nations, 2019). 

Nüfusun giderek artış göstermesi üretim ve tüketim ihtiyacını artırmış, 

kentleşme ve sanayileşme eğilimleri ile birlikte ve doğanın farklı 

amaçlarla kullanım faaliyetlerini hızlandırmıştır. Günümüzde kentler 

doğal kaynak tüketiminin %75’inden, enerji kullanımının %60-

75’inden ve sera gazı salınımlarının %70’inden sorumlu olduğu kabul 

edilmektedir (Uncu, 2019). 

Günümüze kadar insanoğlu, bitmez tükenmez hırsı ve egosu nedeniyle 

doğal dengeyi bencil bir şekilde bozmuş ve bozmaya devam etmekte 

olup diğer canlılara yaşama sansı tanımamaktadır. İnsanoğlunu diğer 

canlılarda üstün olduğu ve doğanın efendisi olarak düşünmesi doğaya 

her istediğini özgürce yapabilecek algısına kapılması büyük bir 

yanılgıyı oluşturmaktadır (Dinç, 2021). 
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Onsekizinci yüzyılda, insanların doğanın üstünde bir varlık olduğu ve 

insan merkezli doğaya egemen olma yaklaşımları sonucu mekanistik 

doğa algısının temelini oluşturmuştur. Bacon’la başlayan “doğaya 

egemen olma” tutkusu endüstri devrimi ile birlikte doğayı sömürme 

tutkusuna dönüşmüştür. Bu tutku tüketim ekonomisini körükleyerek 

insanları aşırı bir tüketim noktasına getirmiştir (Akarsu, 1994; Karakoç, 

2004; Çüçen, 2011; Gül, 2013). İnsanın doğa ile arasındaki ilişki ve 

etkileşimi, doğanın efendisi ve sahibi” olma rolünde rekabet ilişkisi 

içinde gerçekleştirerek çok yönlü olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının 

temel nedeni olarak kabul görmektedir. 

İnsanoğlunun doğa üzerinde yapmış olduğu olumsuz etkilerin genel 

nedenleri şu şekilde özetlenebilir; 

• Doğa koruma veya ekoloji odaklı devlet politikalarının olmaması,  

• Politikacılar, yöneticiler, karar vericiler ve uygulayıcıların doğal 

kaynakların kullanımı konusunda ekonomik ve kalkınma 

yaklaşımlarının öncelikli olması, 

• Kentsel alanlarda nüfus artışı ve kentleşme eğilimleri,  

• Küresel kapitalizmin dikte ettiği tüketim odaklı yaşam 

biçimlerinin yaygınlaşması ve artması, 

• Doğal kaynak değerlerine olan çok yönlü ihtiyaç ve taleplerin 

çeşitlenmesi ve artması, 

• Doğa (ekoloji) ile uyumlu olmayan teknoloji ve sanayileşme 

eğilimlerinin artması, 

• Küresel şirketlerin faaliyetlerinin yaygınlaşması ve tekelleşmenin 

artması, 



 
 

 
234 

 

 

CHAPTER 5/BÖLÜM-5 

• Rant ve faiz ekonomisinin kentsel ve kırsal alanlar üzerinde baskı 

aracı olarak kullanılması, 

• Mekansal planlama ve tasarım aşamasında karar verme 

süreçlerinde ekonomik ve siyasi odaklı yaklaşımların öncelikli 

olması, 

• Etik dışı ve kasıtlı fonlanmış tek taraflı bilimsel araştırmaların 

yapılması ve bilimin toplumu yanlış yönlendirmesi, 

• Dinsel inanç ve ritüellerin özünden uzaklaşılması veya 

uygulamada yanlış yansıtılması, 

• Sorumsuz, analitik düşünmeyi içermeyen, ezberci eğitim ve 

öğretim politikaları ve yaklaşımları vb. olarak özetlenebilir. 

Günümüze kadar doğayı fiziksel boyutta müdahale ederek zarar veren 

insanoğlu özellikle son yıllarda doğal sistemin içeriğini, genetiğini, 

manyetiğini ve frekansını değiştirmeye yönelik çalışmaların yapılması 

doğaya ve insan yaşamına yapacağı etkilerin neler olacağı henüz 

belirsiz olmasına rağmen yaşamsal ciddi sorunları da beraberinde 

getireceği düşünülmektedir (Gül, Dinç & Gül, 2021). 

Doğadaki olumsuz değişimler teknoloji ile önlenememekte, aksine 

teknoloji geliştikçe doğa üzerindeki olumsuz etkiler ve baskılar daha da 

artmaktadır (Eroğlu, 2014).  

Bacon, Descartes ve Newton’un, “doğanın insanlara refah içinde 

yaşamaları için sunulmuş bir nimet olduğu ve insanların onu sınırsızca 

tüketme hakkı bulunduğu” düşüncesi ile çevre sorunlarının temelleri 

atılmıştır (Karakoç, 2004). Sonuçta insan faaliyetleri sonucu olarak 

ortaya çıkan etkilerin doğanın taşıyabileceği kapasitenin çok üstüne 
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çıkması nedeniyle doğanın kendi kendini yenilemesi mümkün 

olamamakta veya onarım ve yenilenmenin çok uzun süre alacağı tahmin 

edilmektedir.  

Humboldt “doğa, özgürlüğün etki alanıdır” (Dinç, 2021) söylemi ile 

insanoğlu doğa ile ilişkisinde sınırlı bir özgürlük derecesine sahip 

olduğunu ifade etmiştir. İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için, 

doğadaki tüm canlıların yaşam hakkını gözeterek, doğa ile uyumlu 

olmayı, koruyarak ve sınırlı bir özgürlükte kullanmayı 

gerektirmektedir.  

3.3.Doğa Koruma Kavramı ve Korunan Alanlar: 

Doğa koruma, tüm canlı ve cansız varlıkların, insanların her türlü 

olumsuz etkilerinden, baskılarından ve tahribatlarından korunması ve 

geleceğe yönelik güvence altına alınması, doğal sistemlerin ekolojik-

çevresel, sosyo ekonomik ve kültürel gibi ekosistem hizmetlerinin 

sürdürülmesi için yürütülen çalışmalardır.  

Dünyanın dış etkenlere karşı koruma mekanizmaları olduğu gibi doğal 

sistemde var olan her bir canlının 3 boyutta KORUMA mekanizması 

veya içgüdüsü olduğu görülmektedir.  

• Kendi bireysel varlığı ve hayatını koruma ve sürekliliğini 

sağlama, 

• Kendi türünü ve neslini koruma ve sürekliliğini sağlama, 

• Yaşadığı ekosistemi bütüncül olarak koruma ve sürekliliğini 

sağlama potansiyelinde olması. 
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İnsanoğlunun içsel koruma içgüdüsü özellikle diğer canlılardan farklı 

olarak sadece bireysel boyutta ön plana çıktığını kendi türünü ve 

yaşadığı ekosistemin korunması bağlamında çok fazla öncelikli ve 

istekli olmadığı görülmektedir. Ancak doğa farkındalığına sahip 

insanlardan oluşan kitleler tarafından, insanın ruhundaki veya 

yaradılışındaki koruma duygusunun bir yansıması olarak geleceğinden 

endişe ederek kendi varlığının garanti altına almaya yönelik doğa 

koruma çabaları içerisinde olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 

günümüzde doğa koruma çabaları insanların yaşadığı ve etkileşim 

içinde bulunduğu doğal ortam ile kendi ürettiği kültürel mekanların 

yine KENDİ VARLIĞINDAN yani İNSAN FAKTÖRÜNDEN 

korunması üzerinde odaklanmaktadır.  

Nitekim doğa koruma, yasal ve yönetsel olarak Dünyada ilk kez 

A.B.D.’de Yellowstone Milli Parkının 1882 yılında ilan edilmesi ile 

ortaya çıkmıştır (Gül & Türker, 2014). Bununla birlikte İsviçre’de 

“Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)’nin 1948 yılında 

kurulmasıyla doğayı koruma çalışmaları uluslararası bir kimlik 

kazanmıştır.  

IUCN‘e göre korunan alanların tanımı: Doğanın, ilgili ekosistem 

hizmetleri ve kültürel değerleri ile birlikte uzun vadeli korunması için 

kanunen ya da başka etkin yollarla tahsis ve ilan edilen ve yönetilen, 

belirli sınırlara sahip coğrafi alanlardır (Dudley, 2008). Biyolojik 

Çeşitlilik Sözleşmesine (Convention on Biological Diversity- CBD), 

göre tanımı ise; Belirli koruma amaçlarını gerçekleştirmek üzere 
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tasarlanan ve yönetilen coğrafi olarak tanımlanan alanlardır (CBD, 

2009). 

Korunan alanlar, sadece biyolojik çeşitliğin korunmasının (türlerin ve 

ekosistemlerin korunması) ötesinde, temiz su, karbon depolama, 

genetik rezervuarlar, afet azaltma ve toprak stabilizasyonu gibi temel 

ekolojik, sosyal ve ekonomik hizmetler ve kültürel mirasımızı 

korumaya yönelik önemli imkanlar sunmaktadır (Gül, Dinç & Gül, 

2021). 

Korunan alanlar yaklaşımının ortaya çıkmasının temel nedeni, sahip 

olduğu doğal ve kültürel kaynak değerleri ve özniteliklerinin mevcut 

durumunun korunması, diğeri ise korunan kaynakların insan faaliyetleri 

ile zarar görmemesi veya tehdit oluşturmaması ve olası değişikliğin 

engellenmesi için sınırlandırma getirilmesidir.  

Korunan alanların nitelik ve niceliksel olarak iyi yönetilip oluşturulacak 

korunan alan ağları ile iklim değişimine uyum sağlama konusunda 

avantaj sağlayabilecek eylemsel bir araçtır. Özellikle alanı bütüncül 

(toprak, su hava, türler vb) olarak korunması, bitki ve hayvanların 

hareketine izin vermesi, her türlü doğa felaket olaylarına ve bağlantılara 

karşı direnç göstermesi, karbonu tutma ve depolama kapasitesini 

artırması gibi geleceğin sigortası olarak işlev görebilmektedir (Gül, 

Dinç & Gül, 2021). 

Günümüzde iklim değişikliğine karşı en önemli ve en uygun maliyetli 

stratejik eylemlerden birisi doğal ekosistemlerin destekleyici 

düzenleyici, kültürel ve tedarik hizmetlerin korunması ve 
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sürdürülebilirliğin sağlanması ile karbon depolama/ tutma amaçlı etkin 

bir şekilde yönetilmesidir. Dünya’daki mevcut koruma altına alınan 

alanlar iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada ve uyum sürecine 

olumlu yönde yardımcı olmaktadır. Özellikle korunan alanlar, karasal 

karbonun yüzde 15’ini tutması, doğal afetleri azaltması, su kaynağını 

oluşturması, gıda ve insan sağlığını koruma gibi ekosistem hizmetleri 

sağlaması açısından önemli bir rol üstlenmektedir.  Doğa koruma belki 

de karbon salınımını engellemenin ve ekosistem hizmetlerinin düzgün 

işlemesini sağlamanın tek yolu olarak öngörülmektedir (Dudley, 

Stolton, Belokurov, Krueger, Lopoukhine, MacKinnon, Sandwith & 

Sekhran, 2010).  

Korunan alanlar sahip olduğu değerler bütünü olarak bugün ve 

gelecekteki insanlar için evrensel ortak miras değerleridir. Bu 

değerlerin korunmasının gerekçesi olarak insanoğlunun ahlaki (etik), 

felsefi, bilimsel, estetik, sosyolojik, ekonomik ve ekolojik nedenler 

olduğu ortaya koymaktadır (Gül & Türker, 2014). 

Doğa koruma kavramının tanımlanmasında, doğaya yakınlık ve 

doğallık derecesi (hemerobi) de bir başka önemli kavramdır. Hemerobi, 

doğa üzerinde insan faaliyetlerinin etki düzeyi olarak açıklanmaktadır 

(Çolak, 2001). 

Günümüzde koruma kavramı ile ilgili İngilizce ve Türkçe 

kullanımlarında farklı yaklaşımlar görülmektedir. Örneğin Türkçe’de 

koruma ve muhafaza kelimeleri kullanılırken İngilizcede “Protection”, 

“Conservation”, “Preservation” sözcükleri kullanılmaktadır. Bu 



 
 

 
239 

 

 

CHAPTER 5/BÖLÜM-5 

kavramların koruma alanı ve korunan nesnenin insan faaliyetlerinin etki 

derecesi karşısındaki etkilenme şekli ve durumuna göre kullanılması 

gerekmektedir.  

“Protection” sözcüğü yaygın bir şekilde kullanılan koruma kavramının 

genel adıdır. Genelde koruma eylemi veya korunma durumunu ifade 

eder.  Başka bir deyişle bir şeyi dış güçlerin neden olduğu zarara karşı 

korumak için alınan önlemlerdir (Wikipedia 2021). Protection terimi 

sadece doğa için değil aynı zamanda insan veya her bir nesne için 

kullanılan bir terimdir. Protection, doğa koruma amaçlı kullanıldığında, 

en üst düzeyde ekonomik ve sosyal yarar sağlayacak biçimde doğal 

kaynağı koruma, geliştirme ve kullanma olarak ifade edilebilir (Gül & 

Türker, 2014). 

Conservation sözcüğü ile Preservation sözcüğü birbirlerine benzemekle 

birlikte her ikisi de doğanın korunmasını farklı şekillerde 

gerçekleştirmeye çalışırlar.  

• “Conservation”, mevcut ve gelecek nesiller için Dünya'nın 

doğal kaynakları hava, mineraller, bitkiler, toprak, su ve vahşi 

yaşamı besin döngüsü, türlerin, genlerin ve ekosistemlerin 

çeşitliliğinin korunmasını içerir.  Kısaca bu kaynakların gelecek 

nesiller için devam edebilmeleri için bakımını, korunmasını ve 

sürdürülebilir kullanımını (rekreasyon, turizm, tarım, yerleşim 

veya madencilik gibi faaliyetler için) amaçlar.   

• “Preservation”, sözcüğü ise doğayı insan kullanımından 

korumak anlamına gelmektedir (Nationalgeographic, 2021) 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/protect
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/protect
https://en.wikipedia.org/wiki/Damage
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Muhafaza kavramı ile benzer anlamda kullanılabilir. Yani insan 

kullanımının ve etkisinin az veya hiç olmayacak şekilde 

korumanın sağlanmasıdır. Bir anlamda gelecek için rezerv alanı 

olarak saklanmasını içerir (Gül & Türker, 2014). 

Günümüzde biyolojik çeşitliliğin (özellikle türlerin) korunması iki 

yaklaşımla gerçekleştirilmektedir (Gül ve Türker, 2014). 

1. In-Situ Koruma (Yerinde veya Alan içinde Koruma): 

Korunacak obje veya alanın, bulundukları yerlerde doğal 

işleyişi içinde bırakılarak, iç ve dış olumsuz etkenlere karşı 

gerekli tedbirlerin alınması şeklinde korumadır. Örneğin Milli 

Parklar, Tabiat Koruma Alanları Tabiat Parkları, Tabiat 

Anıtları, Doğal Sitler, Özel Çevre Koruma Bölgeleri vb. 

2. Ex-Situ Koruma (Alan Dışında Koruma): Söz konusu obje veya 

toplulukların bulundukları yerlerden kaldırılıp, yapay olarak 

oluşturan uygun ortamlara taşınması veya saklanması 

şeklindeki korumadır. Örneğin Gen Bankaları, Tohum 

Bahçeleri, Hayvanat Bahçeleri vb.  

Bu iki yaklaşım gerek amaç ve kapsamları gerekse teknikleri açısından 

birbirinden farklıdır. En etkili ve sağlıklı koruma yaklaşımı elbette In-

Situ yaklaşımıdır. Ancak In-Situ uygulamalar, ihtiyaç duyulduğunda 

Ex-Situ ile desteklenmeli veya tamamlanmalıdır.  

Doğa koruma kavramı geniş anlamıyla “doğada yaşayan bitki ve 

hayvan varlığı aslında insan sağlığı ve yaşamının bir garantisi 

konumunda olup onların yetişme ve yaşam ortamları ile birlikte amaçlar 
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doğrultusunda korumaya değer bulunan doğa alanları ve bileşenlerini 

korumaktır. Çevre koruma ise insan ve çevresini insan faaliyetleri 

sonucu olumsuz etkilerden korumak, oluşan zararları mümkün olduğu 

oranda ortadan kaldırmak, yaşam standardının yükselmesine katkıda 

bulunmak ve insan sağlığının korunmasını güvence altına almaktır 

(Yücel, 1995). 

Doğa kavramı ile birlikte kullanılan çevre koruma kavramı, Çevre 

Kanun’una (1983) göre çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin 

tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları 

gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini 

önlemeye yönelik çalışmaların bütününü olarak tanımlanmıştır.  

Doğa koruma ile çevre koruma arasındaki en önemli fark ise 

”yararlanma düşüncesinden” kaynaklanmaktadır. Çevre koruma, 

insanın yaşam temellerini korumaya çalışırken, doğa koruma ise, 

öncelikli olarak doğal varlıkları ve yaşamı korumaya ve hizmet etmeye 

çalışmaktadır (Çolak, 2001). 

Doğa koruma amaçları şu şekildedir (Gül & Türker, 2014). 

• Biyolojik çeşitliliğin korunması, (tür çeşitliliği, genetik 

çeşitliliği, yaşam ortamı çeşitliliği, ekolojik süreç çeşitliliği) 

• Bilimsel araştırmaların yapılması, 

• Çevresel koşullarının iyileştirilmesi,  

• Özel öneme sahip doğal ve kültürel peyzajların bozucu 

etkilerden sakınılması,  

• Turizm ve rekreasyonel faaliyetleri için imkân sunulması, 
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• Yabanıl yaşamın olumsuz etkilere karşı korunması, 

• Eğitim, farkındalık ve bilinçlendirmenin sağlanması, 

• Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması, 

• Kültürel değerlerin doğal çevresi ile birlikte korunması ve 

geliştirilmesi, 

• Yörenin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunması vb 

şeklinde özetlenebilir. 

Doğa korumanın gerekçeleri; estetik, psikolojik ve tıbbi, ekolojik ve 

yaşamsal, bilimsel, pedogojik, ekonomik ve etik gerekçeler şeklinde 

kabul edilmektedir. Doğa koruma gerekçeleri içinde en önemlisi etik 

gerekçe olmasına rağmen en az uyulan gerekçedir (Gül & Türker, 

2014). 

Doğa koruma; İnsan ruhundaki veya var oluşundaki koruma 

duygusunun bir yansımasıdır. İnsanın geleceğinden endişe ederek kendi 

varlığını ve doğal yaşamı garanti altına alınmasına yönelik içsel bir 

yönelme olarak kabul edilebilir. Bu kapsamda doğa ve çevre koruma 

çabaları aslında insanların yaşadığı ve etkileşim içinde bulunduğu doğal 

ve kültürel mekanları kapsamaktadır (Gül & Türker, 2014). 

3.4.Tarihsel Süreçte Doğa Felsefesi Yaklaşımları 

Akıl süzgecinden geçirerek sorgulama ile elde edilen sistemli felsefe 

yaklaşık M.Ö. 6. yüzyılda doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki adalarda 

başlamıştır. Bu coğrafyada felsefenin yayılması her türlü toplumsal 

düzen, özgürlük, maddi ve kültürel zenginlik, bireysel merak vb 

olanakların olmasıdır. Birey verilen ve öğretilenlerin tümünü yeterli 
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görmeyip, var olanların nedenini araştırmaya başlayarak felsefenin de 

temeli atılmıştır. Tarihsel süreçte doğa felsefesi ilk olarak Thales’in 

(MÖ 624-546) “Her şeyin ana maddesi sudur” açıklamasıyla 

başlamıştır. Doğa felsefesinde varlığın temel ilkesini bularak, her şeyi 

bu ilke ve felsefî düşünüşle doğa, evren, insan ve yaşam gibi temel 

maddelerle açıklanmaya çalışılmıştır (Çüçen, 2011). 

Antik çağda Yunanlılar dışındaki diğer uygarlıklar doğal dünyayı bilim 

diliyle değil, mitolojik bir dille açıklamaya çalışılmış ve Milet kökenli 

“doğa” (phusis) terimi ilk kez Anaksimandros’un ve Ksenophanes’in 

yapıtlarında kullanılmıştır. Bu süreçte insan yaşamını temel alarak doğa 

felsefesinin merkezinde insan düşünülmüştür. Yunan filozofları 

“phusis”e, köken anlamına bağlı kalarak; 1) serpilip büyüme ve gelişme 

süreci; 2) kendisinden şeylerin yapıldığı ya da çatıldığı fiziksel ana-

madde, arkhe 3) bir tür içsel organizasyon ya da düzenleniş ilkesi, 

şeylerin yapısı anlamlarında yer vermişlerdir (Saltoğlu, 2016). 

Genellikle ‘doğa’ olarak çevrilen “phusis”, aslında doğal dünyadan 

siyaset, bitkiler, ruh, evren ve yıldızlar vb çok daha fazlasını 

kapsayacak şekilde ele alınmıştır (Bauer, 2016). 

Doğa felsefesi, M.Ö. 5. ve 4 yüzyıllarında Sokrates, öğrencisi olan 

Platon ve onun da öğrencisi olan Aristoteles’le devam etmiş ve insan 

yaşamını temel alan doğa felsefesinin merkezinde insan düşünülmüştür. 

Felsefeye bakış ve tanımlamalar insan varlığının akıllı olmasına 

dayanmıştır (Çüçen, 2011). 

https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/author/rsaltoglu/
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Aristoteles, insanın kendini geliştirme ve yeniden üretme, entelektüel, 

zihinsel ve ahlâkî potansiyele sahip olduğunu ifade eder. Böylece ahlâk 

insan doğasının bir ifadesini, ahlâkî tutumlar da erdemin ya da 

dürüstlüğün dışavurumunun göstergesidir. Ahlaki bir varlık olan insan, 

yalnızca akıllı değil, belli moral değerlere de sahip veya değerlerle 

örülmüş bütün bir canlı varlık özelliğindedir. Hellenistik dönemde, 

Epiküros Demokritos’un atomcu mekanist görüşünü, Stoacılar, 

Herakleitos’un dinamik doğa anlayışını canlandırıp geliştirmişlerdir. 

Buna karşın, yeni Platoncular, bu alanda tümüyle soyut düşünceler ileri 

sürmüşlerdir (Çüçen, 2011). 

İlk doğa filozofları, geleneksel düşünce yaklaşımından farklı olarak iki 

büyük değişime yol açtılar. Öncelikle mitosa, dine ve otoriteye ya da 

geleneklere değil insan aklına dayanarak doğayı anlamaya 

çalışmışlardır. Bu, rasyonel düşünce ile birlikte insanların akıllarını 

nasıl kullanacakları ortaya konulmuştur. Böylece doğa filozofları kendi 

düşüncelerini öğrencilerine dogmatik bir tarzda değil, tartışmayı, ikna 

etmeyi ve kanıtlamayı özendirecek bir biçimde yansıtarak insan aklının 

gücünü ön plana çıkarmışlardır (Saltoğlu, 2016). 

Orta Çağ’da doğanın bilimsel açıdan incelenmesi pek 

önemsenmemiştir. Bu dönemin felsefesi, Aristotelesçiliğin, 

Platonculuğun ve Hristiyan metafiziğinin bir karışımından oluşmuştur. 

Orta Çağ felsefecileri, felsefeyi teoloji açısından ele alarak felsefeyi 

Tanrı bilimine veya teolojiye hizmet etmek için bir araç olarak 

görmüşlerdir. Bu dönemde felsefenin temel konuları Tanrı merkezli bir 

inanç, vahiy ve sezgi; gerçeği veren bilgi türlerini kapsamaktadır. Akıl 

https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/author/rsaltoglu/
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ise doğa olaylarını açıklayan dolaylı bilgi olarak kabul görülmüştür 

(Çüçen, 2011). 

Ortaçağ'ın insan doğası paradigması, hem Aristoteles ve Platon 

düşünsel yaklaşımını kabul ederken hem de çok farklı yaklaşımlarda 

ortaya çıkmıştır.  Özellikle Ortaçağ'da insan doğası, Tanrı ile ilişkisinin 

açık bir temsilidir.  Augustinus'a göre “hakikat ve Tanrı aynı şeydir” ve 

insan, bir “ara varlık” olarak Tanrı ile cisimler ya da şeyler dünyası 

arasında yer almaktadır (Bravo, 2014). 

Bu yaklaşım, insan doğasına ve varlığına hiyerarşik bir anlam yüklemiş 

ve insanın bu dünyadaki yeri ve konumunu belirlemiştir. Ortaçağ'da ve 

Augustinus'ta insanı insan kılan doğa, onun bu “Ruh”a sahip olmasıdır 

ve bu niteliği ile insan varlığı, ikiye ayrılan bir varlık göstererek, 

dünyadaki ontolojik konumu açıklanmıştır (Bravo, 2014). Öyleyse 

insan doğası Ruh denilen ve kaynağı tam olarak bilinemeyen bir yetiye 

göndermede bulunmuştur. Ortaçağ'da insan doğası denildiğinde akla 

gelen en belirgin kavram, “Ruh” olmuştur ve “Beden” ise Ruh’un 

altında kendisine bir yer edinmiştir. İnsan varlığının iki yönü olduğunu 

öne süren bu anlayış, hiyerarşik bir doğa anlayışını ortaya koyarak hem 

bir doğa nedenselliğinde hem de değişmeyen idelerin alanı olarak 

tanımlanmıştır. İnsanın bu düalist /ikili karakter yapısı bakış açısı, 

günümüzde Kartezyen ismi ile anılmaktadır. Aslında Descartes'ın töz 

anlayışı, bu düalist bakış açısının bir devamıdır. Böylece Ruhsal ve 

bedensel töz (öz, esas, temel) olarak insan bir yandan mekanik yasalara 

bağlıyken bir yandan da özgür bir iradeye bağımlı olduğu kabul 

edilmiştir. Descartes'a göre, insanın doğası, bu ikili ilişkiden başka bir 
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şey değildir ve bu insan doğası tasarımı, modernizmin özne, toplumsal 

birey tanımlamalarının da temsilidir (Başaran, 2015). 

Modern çağda doğa felsefesi, Rönesans döneminde yaşayan düşünürler 

tarafından, doğayı Tanrı’dan bağımsız bir biçimde, modern bilimin 

teorik ve ontolojik temellerini oluşturmak suretiyle açıklanmaya 

çalışılmıştır. Rönesans döneminde, Francis Bacon, insan bilgisinin ve 

eyleminin doğaya dayanması gerektiğini belirtmiştir. Bacon, “Doğanın 

hizmetkârı ve yorumcusu olan insanoğlu, deney ve düşünme yoluyla 

doğa düzeninin sırlarını anladığı ölçüde, eylemde bulunabilir ve bilgi 

edinebilir. Doğaya egemen olmanın koşulu, ona boyun eğdirmektir.” 

şeklinde düşüncesini ortaya koymuştur (Akarsu, 1994; Çüçen, 2011). 

Bacon’un “bilmek egemen olmaktır” söylemi ile insan merkezli 

doğaya egemen olma anlayışı, insanın hem kendisini hem de çevresini 

algılama yaklaşımını değiştirmiş, temel dünya görüşü olarak da 

mekanik bir doğa algısının oluşmasına neden olmuştur (Çüçen, 2011; 

Gül, 2013). 

Bacon’la başlayan “doğaya egemen olma” tutkusu endüstri devrimi ile 

birlikte doğayı sömürme tutkusuna dönüşmüştür. Bu tutku tüketim 

ekonomisini körükleyerek insanları aşırı bir tüketim noktasına 

getirmiştir. Yine insan merkezli bilgi, varlık ve ahlâk üzerinde 

açıklamalar yapan akılsal (ussal) bir düşünüş biçimini benimsemiştir 

(Çüçen, 2011). 

Fizik ve biyoloji felsefesi yaklaşımdan ortaya çıkan doğa felsefesi, 

doğal gerçekliğin bir bütün olarak en temel ve önemli yönlerini ele alan, 

https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/author/rsaltoglu/
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insanın dünya görüşü, antropolojisi ve ahlâkıyla ilgili sonuçlar çıkarılan 

pratik ve teorik açısından önemli bir disiplin haline gelmiştir (Cevizci, 

2013). 

Descartes (1596-1650) maddeyi mekân (uzam), şekil ve harekete 

indirgeyerek geometrikleştirmiştir. Özellikle maddi şeylerin var 

olduklarını bile geometri ispatlarının konusu olarak ele almıştır. 

Böylece maddeyi bölümlerinin hareketliğiyle açıklayarak onu 

“makine” gibi öngörmüştür (Uslu, 1995). Bütün felsefe bir ağaç gibidir: 

Kökleri metafizik, gövdesi fizik ve bu gövdeden çıkan dallar da öteki 

bütün bilimlerdir şeklinde açıklamıştır. Böylece modern felsefenin 

bilgisi, matematiksel fiziğin bilgisi olup nesnel/objektiftir, doğada olanı 

tam olarak yansıtır ve nicelikseldir, herkes tarafından test edilebilir. 

Yeni epistemolojinin yaklaşımı bireyci, çözümleyici ve indirgemecidir. 

Mekanist görüş; akılcı, bilimci ve tekno merkezcidir (Ünder, 1996; 

Çüçen, 2011). 

Semavi dinlerde, insanların yeryüzünün halifesi olarak yaratıldığı ve 

diğer varlıklara karşı sorumluluk taşıdığı yaklaşımı mevcuttur ve çevre 

koruma konusunda insanlara orta yolu tavsiye etmektedir. Osmanlı 

Devleti döneminde çevre duyarlılığı, dini ilke ve değerlerle 

ilişkilendirilmiştir. Buna göre, Müslüman yalnız Allah’a değil, aynı 

zamanda içerisinde yaşadığı toplum ve fizîkî çevreye karşı da 

sorumludur. Osmanlı Devleti’nden önceki Türk-İslâm devletleri sahip 

oldukları geleneği, dini ve örfî kültürü Osmanlı çevre bilinci ve 

kültürüne de yansımıştır (Özdemir, 2002; Yediyıldız, 2008). 
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Tarihsel süreçte ortaya çıkan doğal ve çevresel sorunlar, sadece 

ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik faktörlerin etkisi ile değil aynı 

zamanda ahlaki ve manevi yozlaşmanın bir sonucu olduğu da kabul 

görmektedir. Bu nedenle dinsel ve ahlaki yaklaşımların da çok detaylı 

bir şekilde irdelenmesini gerektirmektedir.  

3.5. Doğa ve Çevre Etiği, Derin Ekoloji  

Etik sözcüğü, "karakter" anlamında kullanılan Yunanca "ethos-ethikos" 

sözünden ortaya çıkmaktadır. Yunan dilinde bu sözcük “ahlâk sistemi, 

ilke, insan davranışı, gelenek, töre, alışkanlık” anlamlarını ifade 

etmektedir. Ahlak ise Arapça “hulk” sözcüğünün çoğuludur. 

“Yaradılıştan gelen huy veya mizaç” anlamını taşır ve Latince “mos-

moralites” ve İngilizce “moral- morality” kelimesinin karşılığıdır, “İyi” 

veya “kötü”-“yanlış” veya “doğru”yu ayıran İnsanı insan yapan temel 

evrensel değerlerdir (Gül & Türker, 2014). İnsanı insan yapan bu 

değerler; Sevgi, iyi niyetli olmak, dürüst olmak (erdemlilik), adil 

olmak, edepli olmak, cömert olmak, sakin olmak, sabırlı olmak, tevazu 

göstermek, kanaatkâr olmak, şükretmek, vefalı olmak, samimi olmak, 

birlik ve beraberlik vb olarak ifade edilebilir. 

Etik, ahlâkın temellerini inceleyen felsefe dalı ya da bir kimsenin 

davranışlarına temel olan ahlâk ilkelerinin tümü olarak kabul 

edilmektedir (Önal, 2003; Gül, 2014; Gül ve diğerleri, 2017). 

Günümüzde etik ile ilgili farklı tanımlar yapılmış olup genelde bireysel 

ve toplumsal ölçekte ilişkilerin temel yapısını meydana getiren 

değerleri ve ilkeleri, iyi veya kötü, doğru veya yanlış açısından ahlaki 
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açısından ele alan, ayrımı ortaya koyan, düzenleyen ve genel 

çerçevesini oluşturan bir felsefe disiplini olarak kabul görmektedir (Gül 

&Türker, 2014; Gül ve diğerleri, 2017).  

Adler (1991) etiğin temelde iyi amaçlara ulaşmak için doğru araçları 

kullanmak olduğunu ifade eder. Etik yaklaşım, bir insanın kendisinden 

başlamak suretiyle çevresindeki insanlara ve diğer canlılara karşı sevgi 

ve saygı çerçevesinde davranması, sorumlu, dürüst, adil  ve paylaşım 

duygularının yansıtılması olarak ifade edilebilir (Gül, Uzun & Keleş, 

2017).  

"Etik" ve "ahlak" kavramları arasındaki en önemli fark; etik kavramını 

ahlaki değerlerin toplum tarafından kabul gören normlara göre disipline 

edilmesi ve düzenlenmesidir (Gül &Türker, 2014). 

Ülkemizde toplumsal yaşamın her boyutunda özellikle siyasal, mesleki, 

ekonomik, akademik, hukuksal, yönetsel vb. alanlarda meydana gelen 

yozlaşma eğilimleri, aslında bireysel ve toplumsal ahlaki değerlerin 

değersizleştirilmesi ve neyin etik, neyin etik dışı olduğu konusundaki 

değerlerin (normlar) kaybolmaya başlaması sonucu ortaya çıktığı kabul 

görmektedir (Metin & Gül, 2017). Bu kapsamda yaşanan 

değersizleştirme yaklaşımları ve yozlaşmalar ile birlikte doğa ve 

çevrenin kullanımına yönelik bencil yaklaşımların ve samimi olmayan 

söylem ve eylemlerin artmasına yol açmaktadır.  

Birçok felsefeci, insan ve çevre ilişkisinin sonucu doğal ekosistemi 

yıpratan, bozan ve yok edici hareketleri gerçekleştiren insanı sorumlu 
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tutmuş ve bu durumun çözümüne yönelik etik kavramının pratik bir 

alanı sayılan "çevre etiği" kuramını ileri sürmüşlerdir (Ayboğa, 2016). 

Doğa ile insan ilişkisi üzerine yapılan felsefi soruşturmaya “Çevre 

Etiği” adı verilmiştir. Çevre etiğinin temel sorusu bu ilişkinin ne ölçüde 

olanaklı olabileceğidir. Çünkü geleneksel etik, insan ilişkilerini 

incelemektedir. Bu anlamıyla (geleneksel) etik felsefenin bir alt 

disiplini olarak, ne yapılması ya da yapılmaması gerektiğiyle ilgili 

genel bir bilgi sağlar. Hangi davranışlarımız doğru ya da yanlıştır?, 

“Nasıl yaşamalıyız?, Ne yapmalıyız?, Niçin yapmalıyız?, Ahlâkî 

anlamda yükümlülüklerimiz nelerdir?” benzeri sorular etiğin konusunu 

oluşturmaktadır (Çüçen, 2011). 

Adler (1991), gerçek etik kişinin "doğru düşünme ve karar verme 

alışkanlığına" sahip kişi olduğunu söylerken Aristoteles'in anlayışına 

uygun olarak etik düşünme için gerekli becerilerin teorik bilgi ve 

uygulama yoluyla geliştirebileceğini ima eder. Çevre etiği kuramı, 

insanın doğal ekosisteme ve yabanıl yaşam topluluklarına karşı 

davranışlarının nasıl olması gerektiğini ortaya koyacak bir ahlâksal 

ilkeler sisteminin akılcı temellerini oluşturmak için hazırlanan bilgi 

alanıdır. Bu bağlamda çevre bilinci, ‘bir insanın çevresiyle ilişkisini, 

biyotik toplum ve yaşamın tamamının öneminin farkına varmasıdır. 

Çevre bilincinin amacı, çevre bilgisine sahip olma, çevreye yararlı 

tutum ve davranışlar sergilemektir (Erten, 2004). 

Doğa veya çevre etiği, insanların doğa ve doğa unsurları ile olan 

ilişkilerinde ve çevreyle ilgili verilmesi gereken kararlarda, etkili 



 
 

 
251 

 

 

CHAPTER 5/BÖLÜM-5 

olabilecek her türlü tutum ve davranışları irdeleyen kuramsal bir 

disiplin olarak tanımlanabilmektedir (Karaca, 2008). Amerbauer’e 

(1998) göre çevre etiği, insanın kendisi dışında kalan doğa ile ilişkisinin 

nasıl olması gerektiği üzerine kafa yormakta ve doğru davranışın ne 

olduğunu belirlemeye çalışmaktadır. Çevre etiğinin amacı doğanın 

korunması yanında insanın mutlu olmasını sağlamaktır (Amerbauer, 

1998, aktaran Kılıç, 2008).   

Aldo Leopold (1887-1948) kendisi bir filozof olmamasına karşın, 

ekolojik bulguları çevre etiğine ilk uygulayan kişidir. Toprağı tahrip 

ediyoruz çünkü onu bize ait bir mülk olarak görüyoruz. Toprağı bizim 

de ait olduğumuz bir topluluk olarak görmeye başladığımızda onu sevgi 

ve saygıyla kullanmaya başlayabiliriz. Aldo Leopold’un Bir Kum 

Yöresi Almanağı’nın (A Sand County Almanac) “Toprak Etiği” başlıklı 

yazısı, günümüz çevre felsefesinde bir mihenk taşıdır. Günümüzde 

Leopold’un düşüncesi, ormancılık, yaban hayatı ekolojisi, toprak ve 

suların korunması, yabanıl doğanın korunması ve disiplinler arası 

alanlarda kılavuz olmaya ve etkilemeye devam etmektedir (Özdağ, 

2017) (Şekil 2).  
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Şekil 2. Aldo Leopold’un Bir Kum Yöresi Almanağı’nın (A Sand County Almanac) 

“Toprak Etiği” başlıklı yazısı, 

Leopold, (1930) etiğinin  ana kuralını şöyle tanımlamıştır: "Eğer bir şey 

biyotik toplumun bütünlüğünü, dengesini ve güzelliğini koruyorsa o 

zaman o şey doğrudur (değerlidir); değilse yanlıştır" (Özdağ, 2017). 

Canlılar içinde en gelişmiş olan insan kendini doğadan "ayrı" görme 

eğilimindedir.  En önemli yanlışlık ise insanın birey olarak kendini her 

şeyin merkezinde görmesi, her şeye hükmetmeye çalışması, doğayı 

sömürülecek bir meta veya bir araç olarak görmesi, kendinden başka 

diğer canlılara (doğaya) gereği kadar değer vermemesi veya anlam 

yükleyememesidir.  

İnsanların doğadaki canlı ve cansız varlıklara değer verme ve 

önceliklendirme bağlamında, kendisine yararlı olanları değerli, yararlı 

olmayanlara ise değersiz gözüyle bakarak anlam yükleyebilmektedir. 

Bu düşünce ekonomik olarak değer ifade eden varlıkların korunması 

diğerlerinin ise korunmaması sonucunu doğurmaktadır. Bir anlamda 
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ekonomik çıkar güden koruma anlayışı çevre ile ilgili sorunların başka 

önemli bir kaynağı haline gelmektedir.  

Aldo Leopold bu durumu “sadece ekonomik çıkar güden bir doğa 

koruma sistemi ümitsizce tek yanlıdır. Bence bu sistem, büyük bir 

gafletle biyotik saatin, ekonomik açıdan değerli olan parçalarının 

ekonomik değeri olmayan parçalar olmaksızın işleyeceğini varsayar” 

sözleriyle oldukça sarsıcı bir şekilde açıklamaktadır (Özdağ, 2017). 

Başka bir deyişle insanoğlunun doğayı kullanma hakkı olduğu 

düşüncesi ve söylemi, insanlar tarafından icat edilen bir kavram veya 

sahte bir gerekçenin arkasına sığınılan bir ütopyadır. Çünkü doğada 

canlı ve cansız her bir varlığın öz değeri olduğu ve dolayısıyla da var 

olma haklarının olduğu kabul edilmelidir. Ancak hak konusunda 

insanların belirleyici ve karar verici konumda olması nedeniyle doğal 

varlıkların hakları ile insan hakları arasındaki uyuşmazlıkların veya bu 

kaosun çözülmesi en azından şimdilik oldukça zordur. Bu nedenle 

“Hak” kavramı sadece insanlar için kullanılsa bile bu durumun 

insanların sorumluluk üstlenebilmesinin bile çok ötesinde bir olgu 

olduğu bilinmelidir.  

Günümüzde modernizm ve küreselleşme paradigması altında 

oluşturulmuş belirli güç odaklarının, küresel aktörler veya devletler, 

kendi çıkarları doğrultusunda doğa ve diğer insanları ile birlikte üretim 

-tüketim ilişkilerini özellikle kontrol etme, değiştirme ve yönetme 

temelinde hareket ettiği görülmektedir. Bu durumun doğal kaynakların 

sorumsuz bir şekilde kullanılmasına, adaletsizliklere ve eşitsizliklere 
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yol açtığı düşünülmektedir. 20. yüzyılın başlarında fizikçiler gerçekliğe 

ilişkin temel kavrayışlarının atomdan küçük parçacıklar olgusunu 

kavramaya yetmediğinin farkına varılması ile mevcut mekanist 

paradigmaya karşılık doğanın özelliklerine ilişkin temel öncüllerin 

yeniden gözden geçirilmesine ve evrenin manevi biçimde 

kavranmasına ve bir sistem olarak görülmesine neden olmuştur. 

(Elkins, 1994).  Sonuçta doğa dediğimiz varlık, dinamik, uyumlu, çok 

yönlü, döngüsel ve örgütlü sistemler bütünüdür. İşte, sistemler bütünü 

“ekolojik bilincin” aslında özünü oluşturmaktadır. Bu nedenle insanlar 

doğaya egemen olmak ve sömürmek yerine, kendilerini biyotik 

topluluğun sade bir üyesi olarak görmelidirler. 

Bu bağlamda “Derin Ekoloji” kavramı insan-merkezli (antropocentric) 

durumdan eko-merkezliğe (ecocentrik) doğru gitmeyi talep eden bir 

yaklaşımdır. İnsanın doğayı ötekileştirmeden evrimsel süreçteki 

farklılıkları görmezden gelip canlı cansız her şeyi “eş değer” sayarak 

bu yabancılaşmanın ortadan kaldırılacağını savunur. Genel olarak 

“mistik ekoloji” denebilecek “derin ekoloji” hareket(leri) tüm yaşam 

biçimlerini, bakteriler ve virüsler de dahil olmak üzere, “içsel değerler” 

açısından birbiriyle eşitleyen “biyomerkezcilik” denilen ortak bir 

görüşü paylaşırlar (Elkins, 1994; Tamkoç, 1994; Çüçen, 2011).  

Arne Neass & George Session (1984) tarafından derin ekolojinin 8 

temel ilkesi olduğu ileri sürülmüştür (Gökdayı, 1996; Çüçen, 2011). 

1. Yeryüzündeki her şey değerlidir ve insan merkezci düşünceden 

uzaklaşmalıdır, 

https://birikimdergisi.com/kisiler/stephan-elkins/13707
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2. Ekosistemin tümüyle değerli olduğunu kabul edip, türlerin 

devamı sürdürülmelidir,  

3. İnsanların yaşamaları için gerekli ihtiyaçlarını, çevreyi yok 

etmeden sade bir biçimde doğadan karşılamalıdır,  

4. Ekosistem içindeki tüm yaşam dengeli olmalıdır.  

5. İnsanların çevrelerine olan etkilerinin aşırı olduğu ilkesine karşı 

çıkabilecek çok az kişi olmasına rağmen, pek çok kişinin bu 

müdahaleyi vicdanları rahatsız olmadan yaptıkları inancı 

değişmelidir. 

6. Yapılacak değişmeler, ekonomik ve ideolojik kurumları mutlaka 

etkileyecek şekilde değiştirmelidir. 

7. Yaşamın niteliği her şeyden önemlidir. 

8. İnsanların derin ekoloji ilkelerini kabul etmeleriyle çok büyük 

değişikliklerin yaşanması kabul edilmelidir.   

Derin ekolojik yaklaşımının ya da yaşam (doğa) merkeziyetçilik 

anlayışının benimsenmesi öncelikle ekonomik, sosyal ve çevresel 

boyuttaki etik yaklaşımlarının ve politikalarının bireysel ve toplumsal 

yaşamda eyleme dönüşmesi ile gerçekleşebilecektir (Gül ve Türker, 

2014). 

Bu bağlamda uluslararası ölçekte insan ve doğa/çevre ilişkisi 

sürdürülebilir kavramı çerçevesinde tanımlanmaya çalışılmıştır. İlk kez 

1972 Stockholm doruğunda kullanılan “Sustainable Development” ve 

insan-çevre kavramları, özellikle Rio Sözleşmesinden sonra en popüler 

kavramlar haline gelmiştir. İnsanlar biyolojik varlıklarını 

sürdürebilmek için başta hava, su toprak, orman, yer altı kaynakları 
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olmak üzere tüm doğal süreçlerden yararlanmak zorundadır. Diğer 

yandan insanın toplumsal güvence altında yaşayabilmesi ancak onun 

belirli bir toplum düzeni içerisinde ekonomik faaliyetlerde bulunmasını 

da gerektirmektedir. Ancak ülkemizde “Sustainable Development” 

(Türkçesi: Sürdürülebilir Gelişme) kavramı “Sürdürülebilir Kalkınma” 

şeklinde kullanılarak devletin sloganı haline gelmiş ve mevzuatta bile 

yer almıştır. Sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir gelişmenin 

söylem ve eylem boyutunda aynı anlama gelmediği ve farklı algılanarak 

uygulandığı görülmektedir (Bostan & Gül, 2017). 

Bugüne kadar ekonomik kalkınma gerekçeleriyle birçok sanayi tesisi, 

yerleşmeler, turizm tesisleri, madencilik işletmeleri ve alt-yapı 

yatırımları, orman, mera, sulak alan gibi ekosistemler üzerinde 

kurulmak suretiyle doğal kaynakların ciddi zarar gördüğü söylenebilir 

(Kuvan, 2012). 

İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasıyla doğal kaynakların sınırlılığı bir 

çelişki oluşturmaktadır. Bir yandan insan ihtiyaçlarının “sınırsızlığı” 

diğer yandan doğal kaynakların “sınırlılığı” sürdürülebilir kalkınmanın 

en temel çelişkisidir (Bostan & Gül, 2017). 

Sürdürülebilir kalkınma, sadece insan merkezli veya kalkınma (rant) 

merkezli anlayışla ekonomik büyümeyi temel alarak doğal kaynakları 

bu amaçta kullanılmasını öne süren bir anlayıştır ve sürdürülebilirlik 

yaklaşımı ile çelişebilmektedir. Çünkü sürdürülebilirliğin 3 temel 

bileşeni olan kabul gören “ekonomik & politika”, “sosyal & kültürel” 

ve “çevresel &ekolojik” bileşenleri Sürdürülebilir kalkınma 
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yaklaşımında, sadece ekonomik büyümeyi temel alınmakta çevresel ve 

sosyal bileşenler çoğunlukla dikkate alınmamaktadır.  

Sürdürülebilir Gelişme” kavramı ise insanların sınırsız ihtiyaç ve 

taleplerinin karşılanmasında sınırlı olan doğal kaynakların ve çevrenin 

öncelikle korunması ile ekoloji-çevre, sosyal-kültürel ve ekonomik-

politik eksenlerde dengeli gelişmeyi öngören bir yaklaşımdır (Bostan & 

Gül, 2017).  

Sürdürülebilir gelişme, doğal kaynakları ve yaşamı kendi yapısına ve 

işleyişine saygı duyarak mevcut ve gelecek nesillerin hak ve yararlarını 

göz önünde bulundurarak optimal kullanımını hedeflemektedir. 

“Sürdürülebilir Gelişme”, çevresel>sosyal>ekonomik denklemi içinde 

çevresel boyutu ön planda tutan ve çok yönlü gelişmeyi sağlayan bir 

yaklaşım şeklidir ve eko-merkezli (ecocentrik) yaklaşımla uyumludur  

(Şekil 3). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Sürdürülebilir gelişme yaklaşımı öncelikleri 
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3.6. Doğa Koruma’da Söylem ve Eylem Boyutu  

21 yüzyılda günümüz toplum yapısı, rant ekonomisi temelli kapitalizm 

üretim ve tüketim ilişkileri doğrultusunda biçimlenmekte, “hız” ve 

“sınırsızlık” özelliklerine dayalı bu ekonomik değer üretme biçimi 

yaygınlaşmaktadır (Ergin, Sılaydın, Çukur & Efe, 2004; Gül, Uzun & 

Keleş, 2017).  

Kapitalist sistemin rant ekonomisini ve tüketimi dayatması nedeniyle, 

sürdürülebilirlik yaklaşımı ve ilkeleri söz konusu olamamaktadır. Bu 

yaşam biçimi günümüzde değerler ve onu tanımlayan kavramların 

çeşitlenmesi ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal, 

toplumsal ve bireysel boyutta farklı söylem ve eylemleri de beraberinde 

getirmektedir (Gül, Uzun & Keleş, 2017). 

Doğa tahribi ve çevre sorunların oluşumunda ve çözümünde özellikle 

yasal düzenlemeler, bilimsel çalışmalar, ortak gelenekler, dinsel 

yaklaşımlar, siyasi irade ve politikaları olmak üzere birçok faktörün 

etkilediği görülmektedir. Ancak insanların algısı, tutum ve davranışları 

yani insan psikolojisi ölçeğinde söylem ve eylem boyutu belki de en 

etkili faktör olarak kabul edilmektedir.  

İnsan hayatında birey ve toplum olarak iyi-kötü, güzel-çirkin, yanlış-

doğru gibi kavramlar ve değerler önce zihinlerde oluşmak suretiyle 

söylem ve eyleme dönüşmektedir. Söylem(ler) veya kavramlar, 

düşünceyi ve eylemi yönlendirme ve farklı oluşumlarına olanak 

sağlamaktadır. Eylemsel yaklaşım, tutum ve davranış olarak 

uygulamaya konulur, süreklilik arz eder, aktif olma esastır, etik 
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kurallara göre uygulanır, somuttur, ölçülebilir ve kontrol edilebilir gibi 

özelliklere sahiptir. Söylem ve eylemin bir bütünlük içinde 

gerçekleşmesi sonucunda amaçlara ulaşılması mümkün hale 

gelebilmektedir (Gül, Uzun & Keleş, 2017). 

Doğa/çevre korunmasına yönelik söylem ve eylem boyutu aslında bir 

kültürel yansıması olarak kabul edilir, birey ve toplumun konu ile ilgili 

farkındalık ve bilinçlenme düzeyi ile doğrudan ilişkilidir.  

Bireylerin çevre sorunlarına yönelik sahip olduğu düşük bilgi ve 

farkındalık düzeyi bu sorunlara neden olan olumsuz tutum ve 

davranışların önemli bir nedenidir (Güven & Aydoğdu, 2012). 

Sonuçta temel sorun aslında bireyin ve toplumun söylem ve eylem 

arasındaki denge, uyum ve birlikteliğin olmamasıdır.  Özellikle bireyin 

dürüstlük ve samimi olma gibi ahlaki değerlerin veya etik yaklaşımın 

olmaması veya ciddiye almaması söylem-eylem ilişkisini doğrudan 

olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir.  

Günümüzde doğa ve çevre konusunda söylem boyutunda yaşanan 

yanlışlıklar; 

• İnsanın içsel ve dışsal değerlerle birlikte düşünce fikir ve eylem 

boyutunda ben merkezli (ego) ve nefsani yaklaşıma sahip 

olması, 

• İnsanın birey olarak, tüm canlıların ve doğanın kendisi için var 

olduğu ve kendisine hizmet vereceği düşüncesinde olması, 

doğayı sömürülecek bir meta gibi görmesi,  
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• İnsanın diğer canlılardan üstün olduğu ve doğaya egemen olma 

eğilimi,   

• İnsanın doğa ile bütün oluşturmadığı düşüncesi, her şeyin 

merkezinde insan olduğu düşüncesi,  

• Doğa’yı bir bütün olarak algılamaması yaşamsal döngü/süreç ve 

bileşenlere değer takdir etmemesi veya algılamaması,  

• Doğayı sevme ve anlama bağlamında dürüst ve samimi 

olmaması,   

• Doğa ile ilgili bilgi düzeyinin yeterli olmaması vb özetlenebilir.  

Bir toplumda ve ailelerde geleneksel öğretiler, belli bir zaman 

derinliğinde doğaya saygıyı ve korumayı önceliyorsa o toplumda 

koruma kültürünün oluştuğu söylemek mümkündür. Eğer doğaya 

bakışımız doğa öncelikli değil de en iyimser söylemle sadece insan 

merkezli ise, doğa koruma konusunda başarı elde edilmesi mümkün 

olamamaktadır. Dünyada doğa koruma hareketi, doğanın yaşamı 

şekillendirmesinden doğan kültürel mirasın da içinde olduğu bir 

korunan alan sistemleri ekseninde gelişmektedir (Kurdoğlu, 2007). 

Bacon, Descartes, Galileo ve Newton gibi düşünürlerin dile getirdiği 

mekanik evren tasarımı yerine doğanın canlı bir organizma olduğunu 

savunan ekolojik görüşlerin oluşturduğu organik evren tasarımı önemli 

hale gelmiştir. Doğayı sömürmek ve onun üzerinde her türlü tahribatı 

yapmak yerine yaşanılan doğayı anlamak ve onu canlı bir varlık olarak 

kabul etmek suretiyle insan-doğa ilişkilerini ahlaki bir düzleme 

oturtulması ile mümkündür (Karakoç, 2004; Gül, 2013). 
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İnsanoğlu, doğanın bir bileşeni olduğunu unutarak “ben merkezci” 

düşünce biçimiyle doğal kaynaklarını tahrip etmekte, tüketmekte ve 

çevresel krizlerin yaygınlaşmasına neden olmaktadır (Gül, Uzun & 

Keleş, 2017). Günümüzde geriye dönüşü olmayacak boyutta artan 

çevresel sorunların temelinde, birey ve toplumun çevre etiği açısından 

ortaya koyduğu tutum ve davranışlar ile özellikle yasal durum, yönetsel 

ve uygulamadaki yaklaşımların bir sonucu olarak ortaya çıktığı kabul 

görmektedir (Gül & Türker, 2014; Metin & Gül, 2020).  

Kant’a göre akıllı bir varlık olarak tanımladığı insan, doğaya saygı etiği 

görüşü kapsamında doğanın bir parçası olarak görür ve saygıyı insana 

ait bir ahlak duygusu olarak tanımlamaktadır (Çüçen, 2011). Buna 

karşın Kuçuradi’ye göre bir insanın, kendi varlığında ve başkalarının 

varlığında koruyabilmesi, ancak “insan olma değerinin” farkında olarak 

eylemde bulunmasıyla mümkündür. Bunun için de kişinin, “doğru 

değerlendirmeler” yapması gerekmektedir (Tepe, 1999; Köseoğlu, 

2011). 

Farkındalık ve bilinçlenme kavramları aslında birbirini tamamlayan bir 

süreci ifade eder. Farkındalık süreci bir başlangıcı oluşturur ve ardından 

bilinçlenme sürecini de beraberinde getirir. Farkındalık süreci, talep ve 

tercih yapmak, parçacıl ve bütüncül odaklanabilmek, önyargısızca 

gözlem ve inceleme yapmak, algılayabilmek, analiz etmek, 

sorgulamak, karar vermek ve sorumluluk alma süreci olarak 

açıklanabilir. Bilinçlenme süreci ise sorumluluk alıp eyleme geçme, 

davranış haline dönüştürme, karakterin olumlu yönde değişim ve 

gelişimi sağlanarak döngüsel bir süreci izler. Doğa/çevre koruma 
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yaklaşımında, bilinçli farkındalığın özü bütüncül ve parçacıl olarak 

kendini ve çevreyi anlamak, odaklanmak, anlamlandırmak, eyleme 

dönüştürmek, kendini olumlu yönde değiştirmek ve geliştirmektir. Her 

farkındalığın sonunda mutlaka “Değişim ve Gelişim” süreci olacaktır 

ve olmalıdır. En yüksek bilinçli farkındalığa sahip olabilenler, kendini 

ve çevresini değiştirip geliştirebilen kişilerdir (Gül & Türker, 2014). 

İnsanın, doğa ile iç içe olup doğayı anlamaya çalıştığında ve doğayı iyi 

gözlemlediğinde doğayı bir bütün olarak algılayabilmekte, kendini 

daha iyi hissetmekte, kendisi ve çevresi ile daha barışık olabilmekte ve 

karşılaştığı olaylara verdiği tepkilerde daha olgun olabilmektedir. Bu 

nedenle doğa korumada birey ve toplumun bilinçli farkındalık düzeyi 

ne kadar artarsa kolektif örgütlenme veya ortak hareket tarzı o kadar 

artacaktır.  

Gül ve diğerlerine (2017) göre ülkemizde doğa ve çevre koruma 

kapsamında yasal, planlama/tasarım, uygulama ve yönetim 

süreçlerinde yaygın bir şekilde kullanılan birçok söylemin (Örneğin; 

ekolojik ve bütüncül (holistic) yaklaşım, biyoçeşitliliğin korunması, 

sürdürülebilirlik, koruma -kullanma dengesinin gözetilmesi, disiplinler 

arası ortak çalışma ve işbirliğinin yapılması, paydaş katılımcılığı, 

taşama kapasitesinin gözetilmesi, karbon salınımın sıfıra indirilmesi, 

planlama ve tasarım sürecinde optimal karar verilmesi, yaşam 

kalitesinin artırılması, kamu yararının gözetilmesi, sürdürülebilir 

kalkınma gibi ) eylem boyutunda özüne uygun yapılamadığı veya 

yetersiz kaldığı belirtilmiştir. Bunun nedeni de herkes tarafından kabul 

gören bu söylemleri gerçekleştirme ve uygulama yetkisi ve 
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sorumluluğunda bulunan ilgili aktörlerin veya paydaşların 

(Siyasetçiler, Resmi Kurum yöneticileri ve teknik personel, plancı ve 

tasarımcılar, karar vericiler, bürokratlar, yerel insanlar, STK 

yöneticileri, özel sektör yöneticileri vb) bu söylemler hakkında isteksiz 

olması, söylemin özü ve çerçevesinin net olarak ortaya konulmaması, 

yeterli  bilgiye sahip olunmaması, farklı anlamlar yüklenilmesi, yanlış 

veya eksik algılanması/yorumlanması, ön yargılı olunması, belli bir 

çıkar ve menfaat beklentisinin olması vb nedenler sıralanabilir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsanın doğa ile olan ilişkisi ve etkileşimi, onun varlık nedeni ile 

doğaya bağımlı olması sonucu oluşmakta ve şekillenmektedir. İnsan, 

doğanın bir bileşeni olarak doğa ile birlikte var olacağına göre doğayı 

(yani doğal yaşamla birlikte tüm canlı ve cansız varlıklar) bir araç değil 

amaç olarak ele almak suretiyle doğa ile uyumlu olması, ekoloji 

merkezli bakış açısına sahip olması, tutum ve davranışına yansıtması 

gerekmektedir.  

Doğa koruma için sadece yasal tedbirler ve kolluk kuvvetler ile değil 

öncelikle doğanın, bencilce ve sınırsız biçimde kullanılmasının ve 

yönetilmesinin ardında yatan içsel nedenlerin ortaya konulmasını 

gerektirmektedir. Bu bağlamda insanın kültürü, inancı, dünya görüşü 

ve hayat felsefesi ile söylem bağlamında doğaya olan yaklaşımı ve 

eylem bağlamında tutum ve davranışlarına göre şekillenecektir veya 

yansıyacaktır.  
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İnsan değerli ve üstün bir varlık olarak kabul edilse bile doğadaki canlı 

ve cansız her bir varlık değerlidir ve doğada var olma hakkı vardır.  

İnsan diğer varlıklardan farklı olarak soyut ve somut değer üretme 

kapasitesine sahiptir. Bu bağlamda doğayı anlama, anlamlandırma ve 

değer üretme sürecinde tüm varlıkların öz değerleri açısından dikkate 

alarak başta sevgi ve saygı duyması, kendine ve doğaya dürüst ve 

samimi olması, iyi niyetle yaklaşması, adil ve eşit davranması vb ahlaki 

değerlerle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çevre ve doğa 

koruma konusu özellikle etik ve ahlaki çerçevede olmak üzere içsel ve 

dışsal faktörler bir bütünlük içinde ele alınmalıdır.   

Doğayı koruyan ile doğayı tahrip eden tek özne olan insan olması, 

dolayısıyla problematiğin çıkış noktası da çözüm noktası da insan 

olmaktadır. Bu bağlamda doğanın korunması ve sürdürülebilirliğin 

sağlanması öncelikle birey ve toplumun doğa ve çevre koruma 

konusunda bilinçli farkındalığının artması, etik ve ahlaki değerler 

çerçevesinde söylem ve eylemin gerçekleşmesi, devletin ve örgütlü 

toplumun gerçekçi ekolojik politikaları ile mümkün olabilecektir.  

Günümüzde insan faaliyetleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak 

iklim değişikliğinin çok yönlü olumsuz etkilerinin giderek artacağı 

öngörülmektedir (Gül, Dinç & Gül, 2021).  

Doğal sistemlere uyumlu olmayan insan faaliyetleri veya ekonomik 

odaklı politikalar uzun vadede ekonomik olmayan yatırımlar olup 

ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri onlarca yıl sonra ortaya 

çıkabilmektedir. Özellikle ekonomik karlılığı sona erdiğinde bu 
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yatırımlar gelecek kuşaklara mali ve çevresel bir yük ve kötü bir miras 

olarak kalmaktadır (Kurdoğlu, 1999).  

Doğal ekosistemler ve korunan alanlar, biyoçeşitliliğe ve ekosistem 

hizmetleri çeşitliliğine sahip olması nedeniyle iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerine karşı uyum (adaptasyon) ve karbonu azaltma 

sürecinde en önemli ve en az maliyetli eylemlerden birisi olarak 

nitelendirilmektedir (Gül, Dinç ve Gül, 2021). 

Sonuç olarak doğa, insanın geçmişini ve geleceğini yansıtan, 

dolayısıyla güvence altına alabilecek tüm bilgileri içeren ve saklayan 

çok yönlü ve kompleks bir kitaptır. İnsanoğlunun hedefi; Doğanın dilini 

öğrenerek, okumak, keşfetmek, anlamak, anlamlandırmak, idrak etmek 

ve doğa ile uyumlu yaşam biçimini benimsemek ve eyleme 

dönüştürmek olmalıdır.  İnsanoğlunun evrendeki yolcuğunda henüz 

alternatifi olmayan dünya mekanının değerini idrak etmeli, gelecekteki 

insanlara emanet öngörüsü ile ulaştırmalı ve insana yakışır bir şekilde 

rasyonel davranmalıdır.  

Gerçek anlamda, doğa koruma ve sürdürülebilirlik, örgütlü bir 

toplumun kolektif çabası ve doğayla uyumlu yaşaması ile 

sağlanabilir… 

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada Etik Kurul izni gerekmemiştir.  
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Discourse and Action Dimension of Nature 

Conservation Philosophy  

SUMMARY  

Nature is a magnificent design that can constantly renew itself outside of human will 

and activities, designed as a combination of producer-consumer and decomposing 

components and internal and external factors on the planet Earth we live in, and that 

creates its laws as a result of the interaction and interaction of all living and non-living 

beings (Gül, 2021).  

Mankind, an important part of the natural system, has been in a relationship and 

interaction with nature since its existence. In this context, this necessary coexistence 

has destroyed, exploited, changed, shaped, and artificialized nature unilaterally with 

a commodity approach in line with its own needs and demands. 

The tendency of human beings to dominate nature and consume at the maximum level 

has brought with it negative effects that cannot be reversed. The level of perception 

of man towards nature is directly related to its ontological, epistemological, 

sociological, economic, and ethical dimensions of discourse and action.  

In the nature conservation approach, the fact that the person who harms or destroys 

nature and tries to protect nature is the only subject brings with it a philosophical 

paradox. In this context, it is essential to protect nature from humans in the nature 

conservation approach. People’s perspective on nature, perception, awareness, 

attitudes, and behaviors, human (moral) value judgments is significantly effective. 

Nature conservation philosophy includes all the basic discourses of philosophy. In 

addition, it is the whole of systematic activities that think, question, and interpret 

people’s reason for existence in nature, their relationship, awareness level about 

nature, perceptual value level, approaches to understanding and making sense of 

nature, relations with all beings, and moral (ethical) attitudes and behaviors.  

Nature conservation plays an important role in preserving and keeping alive all 

cultural values (spiritual, aesthetic, historical, language, traditions, social, etc), 

emotions, ideas, perceptions of past, present, and future generations, as well as the 

protection of all components of the natural system. 

In this study, the relationship between humans and nature, the conceptual framework 

of nature conservation, its importance, philosophical approaches in the historical 

process, the discourse and action dimension of nature conservation, and its 

relationship with mindfulness processes within the scope of nature/environmental 

ethics have been systematically discussed. 

Until from ancient times to the present, different paradigms about nature conservation 

philosophy have been developed in the dimension of discourse and action by using 

concepts such as “human, knowledge, existence, morality, life, environment and 

benefit”.  orld is reason, some concepts need to be explained in detail and 
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associated with the concept of nature protection. From the past to the present, thinkers 

and theorists have argued that within the framework of nature and human nature 

arguments, the paradigm that creates the design of nature, in general, is directly related 

to the paradigm that creates human nature. Thus, it is stated that human nature is 

directly related to nature design. (Başaran, 2015).  

Every living and non-living thing on Earth is a  orld i component of the natural 

system. It is a state of balance and harmony that occurs as a result of the relationship 

and interaction of producer, consumer, and decomposer components in the natural 

system and is a very complex cyclical system. Each component or asset has a unique 

value because of the unique roles, services, and contributions of these components. 

Nature is a magnificent design that includes its unique laws, capable of constantly 

renewing itself outside of human will and activities a the interrelation and interaction 

combination of producer-consumer and decomposer components and internal and 

external factors in the planet Earth we live in (Gül, 2018).  

The concept of environment is related to the building and the built environment 

(cultural landscape spaces) in which various activities of human beings are carried out 

and interacted with. 

Environmental problems can also be defined as all of the deteriorations and problems 

that  orl in the building and built environment depending on the various activities of 

human beings on the living and non-living elements. Although mankind is a 

component of nature, he has tried to dominate nature because he sees nature only as a 

commodity to be used by himself. Thus, human beings have exploited, changed, and 

irreversibly destroyed nature irregularly and excessively way. Destructions and 

negativities caused by human intervention on nature have exceeded the borders of 

countries and have affected and continues to affect the entire  orld ecosystem.  

It is thought that human beings, who have harmed nature by intervening in the 

physical dimension, have carried out studies to change the content, genetics, 

magnetics, and frequency of the natural system in recent years, although it is still 

unclear what the effects will be on nature and human life. İt will bring along serious 

life problems (Gül, Dinç & Gül, 2021). 

Nature conservation is carried out to maintain ecosystem services such as ecological, 

environmental, socio, economic, and cultural of natural systems, to protect all living 

and non-living beings from all kinds of negative effects, pressures, and destructions 

of people to secure them.  

Today, nature conservation efforts focus on protecting the natural environment in 

which people live and interact, as well as the cultural spaces they produce, from 

THEIR EXISTENCE, that is, the HUMAN FACTOR. Reasons for nature protection; 

aesthetic, psychological and medical, ecological and vital, scientific, pedagogical, 

economic, and ethical grounds. Although the most important reason for nature 

protection is ethical, it is the least followed reason (Gül & Türker, 2014). 
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Definition of protected areas according to IUCN: Geographical areas with defined 

boundaries that are designated, declared, managed by law or other effective means 

 orld i long-term conservation of nature, together with its associated ecosystem 

services and cultural values (Dudley, 2008). 

The main reason  orld i emergence of the approach of the protected area is to protect 

the current state of its natural and cultural resource values and attributes, to prevent 

the protected resources from being damaged or posing a threat by human activities, 

and to limit possible changes. 

Protected areas, as a set of values, are universal common heritage values for people 

today and in the future. The reasons  orld i conservation of these values are moral 

(ethical), philosophical, scientific, aesthetic, sociological, economic, and ecological 

reasons of human beings (Gül & Turker, 2014).  

The  orl “Protection” is the general name of the widely used protection concept. It 

generally refers to the act of protection or the state of being protected. In other words, 

they are measures taken to protect something against damage caused by external 

forces (Wikipedia 2021). The term protection is a term used not only for nature but 

also for humans or any object.  

Protection can be expressed as the protection, development, and use of natural 

resources in a way that will provide the highest level of economic and social benefit 

when used for nature protection (Gül & Türker, 2014). Although Conservation and 

Preservation are similar to each other, they both try to realize the protection of nature 

in different ways. 

• “Conservation” includes preserving the Earth’s natural resources, air, minerals, 

plants, soil, water, and wildlife nutrient cycling, the diversity of species, genes, and 

ecosystems for present and future generations. In short, it aims at the maintenance, 

conservation, and sustainable use of these resources (for activities such as recreation, 

tourism, agriculture, settlement, or mining) so that they can continue for future 

generations. 

• “Preservation” means protecting nature from human use (Nationalgeographic, 

2021). In other words, it is the provision of protection with little or no human use and 

impact. In a sense, it includes keeping it as a reserved area  orld i future (Gül & 

Türker, 2014). 

According to the Environmental Law (1983), the concept of environmental protection 

is defined as “the whole of studies aimed at preventing the destruction, deterioration, 

and destruction of environmental values, ecological balance, eliminating existing 

deterioration, improving and developing the environment, preventing environmental 

pollution”.  

The most important difference between nature protection and environmental 

protection stems from the “benefit idea”. While environmental protection tries to 

protect the basics of human life, nature protection primarily tries to protect and serve 

natural assets and life (Çolak, 2001). 
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Nature conservation; is a reflection of the sense of protection in the human soul or 

existence. It can be accepted as an inner orientation towards guaranteeing one’s 

existence and natural life by worrying about the future of man. In this context, nature 

and environmental protection efforts include natural and cultural spaces where people 

live and interact (Gül & Türker, 2014). 

In the historical process, natural philosophy first started with the explanation of “The 

main substance of everything is water” by Thales (624-546 BC). The philosophy of 

nature aimed to find the basic principle of existence and tried to explain everything 

with this principle and philosophical thinking with basic substances such as nature, 

the universe, humans, and life (Çüçen, 2011).  

In ancient times, it was tried to explain the natural  orld not with the language of 

science, but with a mythological language, and the term “nature” (physis) emerged as 

a Miletus origin.  orld i first time, the term nature was used in the names of the 

 orld of Anaksimandros and Ksenophanes (Saltoğlu, 2016).  

B.C. By many philosophers living in the 5th and 4th centuries (Socrates, Plato and 

Aristotle, etc.), the natural philosophy approach was based on human life, and human 

was considered at the center of the philosophy of nature. The view and definitions of 

philosophy are based on the intelligence of human existence (Çüçen, 2011).  

In the Middle Ages, the scientific study of nature was not given much importance. 

Natural philosophy during this period was a mixture of Aristotelianism, Platonism, 

and Christian metaphysics. Medieval philosophers took philosophy from the point of 

view of theology and saw philosophy as a tool to  orld is  science of God or 

theology. 

The only subject of philosophy is God. Faith, revelation, and intuition in a God-

centered philosophy approach; are the types of information that give the truth. The 

reason, on the other hand, has been accepted as indirect knowledge that explains 

natural events (Çüçen, 2011).  

The philosophy of nature in the modern age has been tried to be explained by the 

thinkers living in the Renaissance period by forming the theoretical and ontological 

foundations of modern science, independent of God. During the Renaissance, Francis 

Bacon stated that human knowledge and action should be based on nature. Bacon said, 

“The condition of mastering nature is to subdue it.” And the anthropocentric 

understanding of dominating nature with the discourse of “knowing is to dominate” 

has changed the way people perceive both themselves and their environment, and has 

led to the formation of a mechanical perception of nature as the dominant  orld view 

(Akarsu, 1994; Çuçen, 2011; Gül, 2013). 

Natural and environmental problems that emerged in the historical process are 

accepted not only as a result of the effect of economic, social, political, and 

technological factors but also as a result of moral and spiritual corruption.  orld is 

reason, it requires a very detailed examination of moral or ethical approaches. Ethics 

is accepted as the branch of philosophy that examines the foundations of morality or 

https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/author/rsaltoglu/
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all of the moral principles that form the basis of a person’s behavior (Önal, 2003; Gül, 

2014; Gül et al., 2017).  

The most important difference between “ethics” and “morality”; The concept of ethics 

is the disciplined and regulation of moral values according to norms accepted by 

society (Gül & Türker, 2014).  

Ethics concept; It is accepted as a philosophical discipline that morally deals with the 

values and the principles that form the basic structure of relations on an individual and 

social scale, in terms of good or bad, right or wrong, determines its distinction, 

organizes and forms its general framework (Gül & Türker, 2014; Gül et al., 2017). 

Today, the devaluation of moral values and the corruption experienced have led to an 

increase in selfish approaches and insincere discourses and actions towards the use of 

nature and the environment (Metin & Gül, 2017).  

Philosophers who are aware of the human-environment relationship have held humans 

responsible for acts that are destructive and destructive to the ecosystem. They put 

forward the theory of “environmental ethics”, which is considered a practical area of 

the concept of ethics,  orld i solution of this situation (Ayboğa, 2016).  

Environmental ethics theory is a field of knowledge prepared to establish the rational 

foundations of a system of moral principles that will reveal how people should behave 

towards natural ecosystems and wildlife communities. In this context, environmental 

awareness is a person’s awareness of his relationship with his environment, the 

importance of the biotic society, and the whole of life. The purpose of environmental 

awareness is to have environmental knowledge and to exhibit attitudes and behaviors 

that are beneficial to the environment (Erten, 2004).  

According to Amerbauer (1998), environmental ethics contemplates how a man 

should relate to nature outside himself, and tries to determine what the right behavior 

is. Aldo Leopold’s “Soil Ethics” in A Sand County Almanac is a cornerstone in 

modern environmental philosophy.  

Today, Leopold’s thinking continues to be influential in forestry, wildlife ecology, 

soil and water conservation, wildlife conservation, and interdisciplinary fields 

(Özdağ, 2017). Leopold, (1930) A thing is right when it tends to preserve the integrity, 

stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise. 

(Özdağ, 2017). 

People attach meaning to the living and non-living things in nature in the context of 

valuing and prioritizing, and they regard the useful ones as valuable and the unhelpful 

ones as worthless. This idea results in the protection of economically valuable assets 

and the non-protection of others. In a sense, the understanding of conservation with 

economic interests is becoming another important source of environmental problems. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biotic_community
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The thought and discourse that human beings have the right to use nature is a concept 

invented by humans or a utopia that takes shelter behind a false reason. Because it 

should be accepted that every living and non-living being in nature has intrinsic value 

and therefore has the right to exist.  

However, it is very difficult to resolve conflicts or this chaos between the rights of 

natural beings and human rights, since people are in a decisive and decision-making 

position on the issue of rights.  orld is reason, even if the concept of “Right” is used 

only for people, it should be known that this is a phenomenon far beyond even 

people’s responsibility. 

In the 21st century, today’s social structure is shaped in line with the rent economy-

based capitalism production and consumption relations, and this form of economic 

value production based on the characteristics of “speed” and “limitlessness” is 

becoming widespread (Ergin, Sılaydın, Çukur, & Efe, 2004; Gül, Uzun, & Keleş, 

2017).  

The sustainability approach becomes ineffective because the capitalist system 

encourages rent economy and consumption. Today, this way of life brings with it 

different discourses and actions in institutional, social, and individual dimensions at 

the national and international level, along with the diversification of values and the 

concepts that define it (Gül, Uzun, & Keleş, 2017). 

It is seen that many factors, especially legal regulations, scientific studies, common 

traditions, religious approaches, political will, and policies, affect the formation and 

solution of nature destruction and environmental problems. However, the perception, 

attitudes, and behaviors of people, that is, the dimension of discourse and action in the 

scale of human psychology, is considered as perhaps the most effective factor. The 

dimension of discourse and action towards nature/environmental protection is 

considered as a cultural reflection and is directly related to the level of conscious 

awareness of the individual and society. 

The concept of “Deep Ecology” is an approach that demands to move from human-

centered (anthropocentric) to eco-centric (ecocentric). He argues that this alienation 

will be eliminated by ignoring the differences in the evolutionary process without 

marginalizing nature, and by considering everything animate and inanimate as 

“equivalent”. The “deep ecology” movement(s), which can generally be called 

“mystical ecology”, share a common view called “biocentrism”, which equates all life 

forms, including bacteria and viruses, in terms of “intrinsic values” (Elkins, 1994; 

Tamkoç, 1994). 

Adoption of a deep ecological approach or centralization of life (nature) can only be 

achieved by transforming ethical approaches and policies in economic, social and 
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environmental dimensions into action in individual and social life (Gül & Türker, 

2014). 

As a result, the main problem is the lack of balance, harmony, and unity between 

discourse and action of the individual and society. In particular, the individual’s lack 

of moral values or ethical approach such as honesty and sincerity or not taking it 

seriously can directly affect the discourse-action relationship in a negative way. If 

traditional teachings in society and families prioritize respect and protection for nature 

in a certain time depth, it is possible to say that a culture of protection is formed in 

that society. If our view of nature is not nature-oriented, but only human-centered with 

the most optimistic discourse, it is not possible to achieve success in nature 

conservation (Kurdoğlu, 2007).  

According to Gül, et al. (2017), it has been stated that many popular discourses in the 

legislation, planning/design, implementation, and management processes related to 

nature and environmental protection in our country cannot be made by their essence 

 orld  insufficient in the operational dimension. For example, these discourses; 

ecological and holistic approach, protection of biodiversity, sustainability, observing 

the balance of protection and use, interdisciplinary cooperation, stakeholder 

participation, observing carrying capacity, reducing carbon emissions to zero, making 

optimal decisions in the planning and design process, increasing the quality of life, 

observing the public interest, sustainable development. Etc.  

The reason  orld is is that the relevant actors or stakeholders (Politicians, Official 

Institution managers, etc.), who have the authority and responsibility to realize and 

implement these discourses that are accepted by everyone, are reluctant about these 

discourses, the essence and framework of the discourse are not revealed, they do not 

have sufficient information, wrong or incomplete perception/interpretation/meanings, 

being prejudiced, having a certain interest and benefit expectation, etc. Reasons can 

be listed (Gül, et al., 2017), 

Man’s relationships and interactions with nature are formed and shaped as a result of 

his being dependent on nature. Since man will coexist with nature as a component of 

nature, he should be in harmony with nature, have an ecology-centered perspective, 

and reflect it in his attitude and behavior by considering nature as a goal, not a tool. 

Being the only subject who protects nature and destroys nature, therefore, the starting 

point and solution point of the problem is human.  

In this context, the protection of nature and ensuring sustainability will be possible 

with the realistic ecological policies of the state and organized society and increasing 

the conscious awareness of the individual and society on nature and environmental 

protection. And also discourse and actions should be carried out within the framework 

of ethical and moral values. 
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Nature conservation requires not only legal measures and law enforcement, but 

primarily revealing the internal reasons behind the selfish and unlimited use and 

management of nature. In this context, it will be shaped or reflected by people’s 

culture, belief, worldview and philosophy of life, and their approach to nature in the 

context of discourse and their attitudes and behaviors in the context of action. 

Today, it is predicted that the multifaceted negative effects of climate change will 

increase gradually as a result of human activities (Gül, Dinç & Gül, 2021).  

Human activities or economic-oriented policies that are not compatible with natural 

systems are non-economic investments in the long term, and their negative effects on 

the ecosystem may  orl after decades. Especially when their economic profitability 

ends, these investments remain a financial and environmental burden and a bad legacy 

for future generations (Kurdoğlu, 1999). 

Since natural ecosystems and protected areas have biodiversity and diversity of 

ecosystem services, they are considered as one of the most important and least costly 

actions in the process of adaptation (adaptation) and carbon reduction against the 

negative effects of climate change (Gül, Dinç & Gül, 2021). 

As a result, nature is a versatile and complex book that reflects the past and future of 

human beings, thus containing and preserving all the information that can be secured. 

 The goal of mankind; By learning the language of nature, it should be to read, explore, 

understand, make sense of, comprehend, and adopt a lifestyle in harmony with nature 

and turn it into action.  

He should realize the value of the  orld space, which has no alternative yet, in the 

journey of mankind in the universe, deliver it to the future people with the foresight 

of entrustment, and behave rationally in a humane way. 

In the true sense, nature conservation and sustainability can be achieved through the 

collective effort of an organized society and living in harmony with nature. 
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1. INTRODUCTION  

The emergence of people on the stage of history is considered the 

beginning of an irreversible process in terms of environment and 

human relations. It is seen that it is thought that natural resources will 

not be depleted, diminished or deteriorated in periods when the 

population does not threaten the nature (Gül, Tuğluer & Akkuş 2021; 

Tuğluer & Çakır, 2019). However, the rapid increase in the 

population, the realization of geographical discoveries, the reaching of 

people to the farthest corners of the world, the acceleration of 

industrialization and digitalization, the fact that people gain 

superiority over nature and gain self-confidence threaten the 

sustainability of nature. The pressure on nature is increasing as a result 

of anthropogenic effects such as rapidly developing industrialization 

with the human population in a constantly increasing trend, the 

emergence of different types of pollution in parallel with urbanization, 

forest fires misuse of forest areas, excessive grazing, and chemical use 

in agricultural areas. As a result of this pressure, deteriorations in the 

ecological balance, especially climate changes, are observed and these 

deteriorations can negatively affect the life of humans and other living 

things. All of the human behaviors that can disrupt the ecological 

balance of the universe can be considered as an effort to destroy 

themselves and their future generations. 

In this study, the necessity of nature protection is associated with the 

Eco-psychology approach and suggestions are given. 
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1.1. Nature Concept 

It is seen that the whole of beings composed of living and non-living 

matter, designed in perfect harmony and balance with the power, 

producer, consumer and decomposing components that constantly 

recreate and change themselves outside of human activities, are 

defined as "nature" (Metin & Gül, 2020; Gül & Türker, 2014).  

It is seen that the ancient Greek world used the term nature ("phusis") 

in different meanings. These meanings: 1. "Development growth 

process or genesis". 2. "The main substance/ore from which things are 

made or transformed". 3. "A kind of internal organization" (Peters, 

2004). It is known that every being in nature has a unique task and all 

changes and transformations in nature constitute the beginning of the 

life of another being (Türkdoğan, 2017). In line with the definitions 

made, it is understood that the human being, who lives with nature, 

should continue her existence as a part of nature together with all 

beings, without dominating other beings in nature. In this context, 

protecting nature is important in terms of ensuring the continuity of 

human life as well as all living and non-living beings in nature. 

2. MATERIAL AND METHOD 

In line with the purpose of the study, the accessible literature and legal 

legislation were examined. Historical development of nature 

conservation, conservation purposes, causes of damage to nature, legal 

studies on nature protection in the world and in Turkey have been 
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researched. By specifying the definition, purpose and philosophy of 

the concept of eco-psychology, the relationship between nature 

conservation and eco psychology has been tried to be revealed. 

2.1. Nature Conservation Concept and Historical Period   

The concept of nature protection is defined as "to protect the existence 

of plant and animal species living in nature, their habitats, as well as 

the parts of nature and natural elements that are worth protecting, for 

the guarantee of human health and life" (Yücel, 2005). Nature 

conservation contributes to the continuity of animal and plant 

populations and the protection of ecosystems, helping to preserve and 

develop genetic richness and to advance scientific studies (Yücel & 

Babuş, 2005). 

The oldest method of nature protection in history is thought to be the 

protection of sacred places. It is known that nature conservation 

movements began with the Tamil Nadu Sacred Groves (South İndia), 

which witnessed the Paleolithic Age (8000 BC-6000 BC) (Krishna & 

Sankar, 1997; Wild et al., 2008). Some practices such as protecting 

wild animals for the nobility in the Middle Ages and trying to prevent 

the destruction of clean water resources and forests the Ottoman 

Empire show that the concept of reserve protection has developed 

(Kaya, 2002). According to Ant & Stipproweit (1985), it is seen that 

some studies were carried out before the awareness of nature 

conservation was formed throughout the world. Taking precaution to 

protect fruit trees about 2000 years ago in Rome, demanding the 
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protection of herons, eagles, hawks in England in 1250, regulating the 

afforestation of pastures and agricultural areas in Dortmund in 1343 

can be given as examples (Yücel & Babuş, 2005). It is also known 

that throughout history, administrators and sometimes land owners 

tried to protect some areas. It is seen that these areas are hunting 

protection areas that are protected with the aim of ensuring the 

continuation of wildlife species (Kurdoğlu, 2007).  

It is known that the idea of protecting an area with landscape beauty 

for the benefit of the public emerged in the Netherlands. It is known 

that the Prince of Orange and the Governor of The Hague agreed in 

1576 to preserve the Hague Forest (Haagse Bos) unchanged 

(Ortaçeşme et al. 1988). It is known that the Prince of Orange and the 

Governor of The Lahey agreed in 1576 to preserve the Lahey Forest 

(Haagse Bos) unchanged (Ortaçeşme et al. 1988). With the declaration 

of Yellowstone National Park in the USA as the first national park in 

the world in 1872, it is seen that legal and administrative nature 

protection studies have started. It is known that nature conservation 

efforts gained an international identity with the establishment of the 

"International Union for Conservation of Nature and Natural Life" 

(IUCN) in Switzerland in 1948 (Metin & Gül, 2020; Gül & Türker, 

2014). 

2.2. Purposes of Nature Conservation 

It is an inevitable necessity for people to protect the nature where they 

live an interactive life in order to live healthy and continue their 
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generation. It is necessary for people to know that each being has a 

value for other beings in nature, where they share life with living and 

non-living beings. Moreover, it is necessary to live by knowing that 

every being has a value in its own essence. 

Human maintains an interactive life with all other living and non-

living beings in nature. The unconscious, excessive and unlimited 

consumption of human causes constant pressure on nature and 

therefore causes irreversible damage in nature.  

As a result of people's negative effects on the lives of other living 

things, they also harm their own life. The main causes of damage to 

nature by humans are given in Table 1 (Gül et al., 2017). 

Table 1. Some of the causes of damages to nature 

Economic and development priority 

approaches 

Irresponsible and rote learning approach 

Unethical scientific activities Lifestyles offered with modernism 

Technology and industrialization trends that 

are not compatible with the environment 

Planning and design practices contrary to 

scientific and technical approach 

Irregular population growth Activities of multinational companies 

Over consumption trends Interest lobby activities 

Capitalism and Imperialism approaches Approaches of politicians, managers and 

decision makers 

Various systems are implemented all over the world to protect nature. 

The most emphasized basic system is known as the protection of 

living natural resources. This system has three main purposes: 

- Soil protection, water purification, etc. preservation of ecological 

processes and life support systems 

-Sustainable use of forests, fisheries and grazing activities, wildlife 

species and wildlife resources 
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- Conservation of genetic diversity (WWF, 1980). 

Other priority ones among nature protection purposes are given in 

Table 2 (Gül et al., 2017). 

Table 2. Nature protection purposes 

Contributing to the social and economic 

development of the region 

Protection of natural and cultural landscapes 

of special importance from adverse effects, 

Scientific research Conservation of biodiversity 

Protection and development of cultural 

values 

Ensuring sustainable use of natural 

resources 

Tourism and recreational purposes Improvement of environmental conditions 

Protection of wildlife against adverse 

effects 

To provide education and awareness 

In addition, some other reasons for nature protection; ecological, 

psychological, economic, aesthetic, medical, moral, (ethical) and vital 

reasons. It can be said that perhaps the most common of these reasons 

is the "Moral (ethical)" reason (Gül et al., 2017). 

2.3. Nature Conservation Studies in Legal Dimension 

After the industrial revolution, urbanization accelerated, the 

population concentrated, natural resources were polluted and some of 

them were depleted. As a result of this, it is known that environmental 

awareness is triggered in general. In this context, it is seen that the 

states of the world have developed various nature protection policies 

in order to protect natural resources and to ensure that they are 

managed with the principle of using conservation. The policies put 

forward are given in Table 3 in chronological format. 
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Table 3. Policies created by world states for the protection of natural resources 

Year Protection Policies 

1961  "Nature Conservation Experts Committee Meeting" 

1961 "Establishment of the World Wildlife Fund with the Morges Declaration" 

1962 "I. World National Parks Conference" 

1972 "II.World National Parks Conference" 

1972 "United nations environment programm" 

1972 "Signing of the Contract on the Protection of the World Cultural and Natural 

Heritage and establishment of the World Heritage Committee " 

1973 "Establishment of the Nature Parks and National Parks Federation " 

1976 "Establishment of the Biosphere Reserves Network " 

1979 "European Convention for the Protection of Wildlife and Habitats " 

1981 "Earth Conservation Strategy " 

1982 "World Nature Charter " 

1987 "Brundtland Report " 

1991 "Establishment of the Global Environment Fund " 

1992 "United Nations Conference on Environment and Development" ("Rio 

Conference") 

1992 "National Parks Conference " 

1992 "Habitat Directive " 

1994 "United Nations Convention to Combat Desertification " 

1995 "Biosphere Reserves Congress " 

1997 "Kyoto Protocol " 

2000 "European Landscape Contract " 

2002 "United Nations World Sustainable Development Summit " 

2008 "III. World Congress of Biosphere Reserves " 

2010 "Convention on Biological Diversity Conference " 

2012 "World Conservation Congress " 

2012 "United Nations Conference on Sustainable Development " 

2013 "I. Asian Parks Congress " 

2014 "Nagoya Protocol " 

2015 "Paris Climate Agreement " 

2.4. Legal Aspect of Nature Conservation in Turkey 

Legal regulations for the protection of natural resources are 

encountered in all countries of the world the end of the twentieth 

century. It is known that conventions containing important and 

comprehensive articles on nature protection have been accepted in 

many countries (Kurdoğlu, 2007). The international conventions 
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signed by Turkey for the protection of nature are given in Table 4 in 

chronological format. 

Table 4. International Contracts signed by Turkey within the scope of nature 

protection (Anonymous, 2020). 

Name Date Location Effective 

Date 

Turkey's 

Signing 

"Antarctic Contract" 1959 "Washington" 1961 1996 

"International Convention for the 

Conservation of Atlantic Tuna" 

1966 "Rio de 

Janeiro" 

1969 2003 

"Convention on Wetlands of 

International Importance, 

Especially as Waterfowl Habitat" 

1971 "Ramsar" 1975 1994 

"Convention on International 

Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora " 

1973 "Washington" 2007 1996 

"Convention on the Protection of 

the Marine Environment and 

Coastal Zone of the 

Mediterranean" 

(1976) 

1995 

"Barcelona" 2004 2002 

"Protocol for the Prevention and 

Elimination of Pollution from 

Discharge from Ships and 

Aircraft in the Mediterranean or 

from Combustion at Sea" 

(1976) 

1995 

"Barcelona" Not 

Enforced 

Yet 

Turkey 

signed in 

2002 

"Long Range Transboundary Air 

Pollution Convention" 

1979  1983 1983 

"Convention on the Conservation 

of Wildlife and Habitats in 

Europe " 

1979 "Bern" 1982 1984 

"Convention on the Protection of 

the Mediterranean Sea Against 

Pollution from Land Based 

Activities" 

(1980) 

1996 

"Madrid" 2008 2002 

"1979 Long-Range 

Transboundary Air Pollution 

Convention Protocol on the 

Long-Term Financing of EMEP" 

1984 "Cenevre" 1988 1985 

"Vienna Convention on the 

Protection of the Ozone Layer " 

1985 "Vienna" 1988 1991 

"The Montreal Protocol on 

Substances that Deplete the 

Ozone Layer" 

1987 "Montreal" 1989 1991 

"Bazel Convention on the 

Control of Transboundary 

Transport and Disposal of 

1989 "Basel" 1992 1994 
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Hazardous Wastes" 

"Environmental Protection 

Protocol to the Antarctic 

Convention" 

1991 "Madrid" 1998 2017 

"Convention on Biological 

Diversity" 

1992 "Rio de 

Janeiro" 

1993 1996 

"UN Climate Change Convention 

" 

1992 "Rio de 

Janeiro" 

1994 2004 

"Protocol on Cooperation in 

Emergency Situations Against 

Pollution of the Black Sea 

Marine Environment with Oil 

and Other Harmful Substances" 

1992 "Bucharest" 1994 1994 

"Protocol on the Protection of the 

Black Sea Marine Environment 

against Pollution from Land-

based Sources" 

1992 "Bucharest" 1994 1994 

"Convention on the Protection of 

the Black Sea against Pollution " 

1992 "Bucharest" 1994 1994 

"United Nations Convention to 

Combat Desertification in 

Countries Exposed to Severe 

Drought and Desertification, 

especially in Africa" 

 

1994 "Paris" 

 

1996 1998 

"Protocol on Specially Protected 

Areas and Biological Diversity in 

the Mediterranean" 

1995 "Barcelona" 1999 2002 

"Amendment to the Bazel 

contract on the control of the 

Cross-Border Transport and 

Disposal of Hazardous Wastes" 

1995 "Cenevre" Not 

Enforced 

Yet 

Turkey 

signed in 

2003 

"Protocol for the Prevention of 

Pollution from Transboundary 

Movements of Hazardous Wastes 

in the Mediterranean" 

1996 "İzmir" 2008 2004 

"Kyoto Protocol to the UN 

Climate Change Convention" 

1997 "Kyoto" 2005 2009 

"European Landscape 

Convention" 

2000 "Florence" 2004 2003 

"Biosafety Cartegan Protocol to 

the Convention on Biological 

Diversity " 

2000 "Kartagena" 2003 2004 

"Stockholm Convention on 

Persistent Organic Pollutants" 

2001 "Stockholm" 2004 2009 
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The legal basis for the protection of nature in Turkey includes articles 

56, 63, 169 of the constitution adopted on October 18, 1982. (Article 

56: Health Services and Environmental Protection: "Everyone has the 

right to live in a healthy and balanced environment. It is the duty of 

the state and citizens to improve the environment, protect 

environmental health and prevent environmental pollution". Article 

63: Protection of Historical, Cultural and Natural Heritage: "The state 

ensures the protection of historical, cultural and natural assets and 

takes supportive and encouraging prevention for this purpose". 

Article 169: Conservation and Development of Forests: "The state 

enacts the necessary laws and takes prevention for the protection of 

forests and the expansion of their areas"). There are five most 

comprehensive main laws in Turkey for the protection and 

sustainability of nature and cultural resources (Ürker & Lise, 2018). 

The aforementioned laws in force are given in Table 5. 

Table 5. Laws in force in Turkey regarding the protection of natural and cultural 

heritage 

Year Law 
1956 "Forest Law No. 6831". 

1983 "Environmental Law No. 2872 ". 

1983 "National Parks Law No. 2873 

1983 "The Law on Conservation of Cultural and Natural Assets No. 2863 

2003 "Land Hunting Law No. 4915". 

2.5. Eco-psychology Concept 

The entities, designs and layouts around us in our daily lives are 

influential on our thoughts, behaviors and emotions. In addition, it is 

known that our thoughts and behaviors shape our environment. Many 
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subjects such as environmental perception, efficiency in learning and 

working areas, ways of coping with the stress of urban life on people 

are handled by disciplines such as ecology, landscape architecture, 

and city planning, as well as psychology. Researches on the 

psychological effects of nature on people and the reflection of people's 

psychological states on nature appear as studies that have developed in 

the current period. 

Studies in recent years show that social events are tried to be 

explained with ecological approaches. It is seen that the main purpose 

of ecological approaches is to stop unilateral destructive destruction 

by re-establishing the corrupt relationship between man and nature. 

Among the aims of eco-psychological approaches, first of all, there is 

the re-discovery of the instinct of living together with the nature that 

exists in human nature and respecting it (Dindaroğlu, 2014). 

Theodor Roszak (1992) combines psychology and ecology with the 

concept of eco-psychology and argues that people who isolate 

themselves from nature are spiritually unhappy and ultimately harm 

themselves. In the eco-psychological approach, it is argued that the 

reconciliation of human with nature is possible by revealing the 

instinct of living together with nature and respecting it (Dindaroğlu et 

al., 2013). Eco-psychology questions the destructiveness of industrial 

culture without opposing the technology that makes our lives easier 

(Hablemitoğlu, 2015). 
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The Eco-psychology movement in England seems to have started in 

the mid-1990s. The term eco-psychology was coined by cultural 

historian Theodore Roszak in his 1992 book "The Voice of the Earth". 

Roszak et al.'s book "Restoring the Earth Healing the Mind" state that 

eco-psychology is a field to be explored and inspired (Hilary et al., 

2017). Known as one of the initiators of the counterculture movement 

in America, Theodore Roszak (1992) is known as the first to use the 

concept of ecological ego and Eco-psychology. Roszak proposes to 

discover the soul against the materialist western culture 

(Hablemitoğlu, 2015). Those working in the field of eco-psychology 

enrich Eco-psychology as a field that is not isolated from science, 

mental health or global current events (Merrit, 2012). It is seen that 

the aim and philosophy of the concept of Eco-psychology, in which 

the psychological dimension of ecology is discussed, was defined by 

Theodore Roszak, the creator of the term eco-psychology, and later by 

other researchers related to the field. 

2.5.1. Purpose and philosophy of eco-psychology 

As a result of the mutual interaction between man and his 

environment, while man changes his environment, his thoughts and 

behaviors are also changed by the environment. According to Hillman 

(1995), the aim of Eco-psychology is to connect people 

psychologically with nature. According to Gomes (2014), radical 

policies should focus on the interaction between the individual and 

society. For this reason, states that the main purpose of Eco-
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psychology is to change ecologically harmful behavioral patterns by 

basic psychological dimensions (Weaver, 2015). According to Fisher, 

the aim of Eco-psychology is to make a psychological intervention 

that aims to contribute to the transformation of society by encouraging 

the restoration of our destroyed World (Woodbury, 2012). Eco-

psychology focuses on the negativities caused by the increasing 

struggle for life, especially with modernity. It shows nature as a 

solution to the mental and spiritual loss that man is exposed to. It is 

seen that the common goal of Eco-psychology, together with all other 

approaches related to ecology, is united in the idea of "protection of 

nature" in the nature-human relationship (Ayaz, 2014). Eco-

psychology creator Theodore Roszak in his book "The Voice of the 

Earth" defines the philosophy of Eco-psychology with eight rules 

(Yürcü, 2016). 

1- "At the root of the mind is the ecological unconscious" 

2- "The ecological unconscious contains the record of cosmic 

evolution dating back to the earliest times of history. 

3- "The aim of eco-psychology is to reveal the knowledge of the 

interrelationship of nature and man in the ecological unconscious 

of man. 

4- "Eco-psychology aims to awaken environmental awareness in 

adults, which is present when they are children". 

5. "Eco-psychology aims to have a sense of moral responsibility in 

social relations and political decisions". 

6. "One of the most important therapies of eco-psychology is to 

reconsider and correct masculine character traits". 
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7. "While eco-psychology questions the destructiveness of 

industrial culture, it does not oppose technology that makes our 

lives easier". 

8. "The rights of man are also the rights of the world, as there is a 

synergetic interaction between the well-being of the world and the 

person". 

The basis of Roszak's rules is the idea of ensuring the peace and 

happiness of people. For this reason, it presents the idea of ensuring 

the development of virtue and morality in human beings. It proposes 

the idea of human coexistence with nature (Ayaz, 2014). Eco-

psychology has studied the interaction between nature and human. It 

is argued that the sustainability of nature and the psychological and 

physical well-being of humans can be possible with the mentioned 

interaction. With the advancement of technology and the increase in 

industrialization, natural values are ignored. Numerous positive 

effects of nature and natural on human life are neglected. The 

pandemic process makes the importance of nature on human health 

more felt. The pandemic process has led to the understanding of the 

importance of the concept of Eco-psychology. 

3. FINDINGS AND DISCUSSION 

In recent years, people's increasing sensitivity to nature and their 

orientation to natural life have made the concept of "eco-psychology" 

important. In particular, the pandemic process has negatively affected 

people's psychology and made the concept of eco-psychology even 

more of a priority. The eco-psychology approach is seen to represent 
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an approach to respect and harmony with nature. One of the goals of 

eco-psychology is to connect people psychologically with nature 

(Weaer, 2015). In this direction, Eco-psychology should be applied in 

discourse and action in order for people to lead a healthy life and to 

protect nature. Among the aims of eco-psychological approaches is 

the re-discovery of the instinct to live by respecting nature, together 

with the nature existing in human nature (Dindaroğlu, 2014). When 

this existing motive is triggered, the protection of nature will be 

ensured.  

Comprehensive systems and contracts are implemented in order to 

protect nature all over the world, and efforts are made to prevent 

damage to nature with laws. However, damage to nature by 

anthropogenic effects cannot be completely prevented. At this stage, it 

is thought that the success of nature conservation can be increased by 

adopting the Eco-psychological approach to people. 

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

In recent years, people's increasing sensitivity to nature and their 

orientation to natural life have made the concept of "eco-psychology" 

important. In particular, the pandemic process has negatively affected 

people's psychology and made the concept of eco-psychology even 

more of a priority. The eco-psychology approach is seen to represent 

an approach to respect and harmony with nature. It is seen that the 

basis of man's relationship with nature is generally the purpose of 

using nature for his own ego (Gül et al., 2014; Tuğluer & Gül, 2018).  
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Peoples, with "egocentric" way of thinking, exploits and consumes 

natural resources irreversibly and causes environmental problems. For 

this reason, environmental protection behaviors should be transformed 

into a conscious action by showing continuity in individual and social 

dimensions (Gül et al., 2017). People want to do things that will 

benefit them. The benefits of the concept of eco-psychology to human 

life can be disseminated through various public information tools and 

nature conservation efforts can be turned into a lifestyle. It is known 

that the effect of climate change, which is seen quite effectively today, 

causes psychological disorders (depression, anxiety, sleep difficulty, 

anti-sociality, stress disorder, alcohol or drug addiction) in humans 

(Silove et al Steel, 2006; Weisler et al., 2006).  

These factors negatively affect people's living comfort. Living a happy 

and healthy life is the goal of all people. The effect of undestroyed 

nature is great for people to reach this goal. Protective behavior 

against nature can be activated by stating to individuals that this fact 

can only be achieved with an Eco-psychological approach. By giving 

priority to the implementation of eco-psychology-based landscape 

designs in urban spaces, people can be guided towards nature 

conservation designs. As a matter of fact, it has been observed that 

important psychological problems have arisen in the society due to the 

protection of social distances and the restriction of visits to indoor / 

outdoor places during the Covid 19 Pandemic process. For this reason 

the importance and priority of public urban open green spaces and 
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natural areas in terms of public health during the pandemic process 

has been understood (Dinç & Gül, 2021). In this context, improving 

the quality and quantity of urban green areas will be beneficial in 

creating an Eco psychology vision. It is known that the existing legal 

and public regulations for the purpose of nature protection are not 

sufficient for protection. In this context, it is important to find 

individuals with Eco-psychology awareness in order to ensure 

conservation and sustainability in nature. In order to achieve this goal, 

comprehensive Eco-psychology teaching plans can be prepared at 

different levels in educational institutions. 

By conducting studies that reveal the impact of nature on people's 

physical and cognitive performance, their need for an undisturbed 

nature can be demonstrated. In this way, it can be ensured that 

egocentric individuals exhibit nature-sided behaviors.  
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1. GİRİŞ 

Dünya’da koruma hareketleri genel olarak, insan sağlığını ve yaşamını 

garantiye alabilmek için doğal elemanları, bu elemanların yaşama 

ortamlarını ve yetişme koşullarını ve bu doğal ortamda insan 

faaliyetlerinin şekillenmesi ile ortaya çıkan kültürel mirasın 

korunmasını kapsamaktadır (Yücel, 1995; Atik, Altan & Artar, 2006). 

Belirli statüler altında ve yasalarla gerçekleştirilen alan koruma 

çalışmaları tüm dünyada doğa koruma çabalarının en etkili yollarından 

biridir (Kuvan, 2005; Kurdoğlu 2007). 

Ülkemizde ulusal veya uluslararası öneme sahip doğal ve kültürel 

alanların korunmasına yönelik olarak verilen statülerden biri de “Özel 

Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB)” statüsüdür.  ÖÇKB; ülke ve dünya 

ölçeğinde ekolojik önemi haiz, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına 

duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili 

kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması gerekli olan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, 

su ve deniz alanlarını ifade etmektedir (Resmi Gazete, 2020).   

Türkiye’deki ÖÇKB’nin çoğunluğu Akdeniz ve Ege sahillerinde deniz 

ile ilişkili, turistik cazibe merkezleridir.  ÖÇKB gibi doğal ve kültürel 

kaynak değerlerince zengin ve aynı zamanda antropojenik etkilere 

duyarlı olan korunan alanlarda, turizm gelişmelerinin her ne kadar yerel 

ekonomiye katkı ve istihdam sağlama gibi olumlu etkileri olsa da, 

plansız ve kontrolsüz gelişimin korunan alanların barındırdığı hassas 

ekosistemlerde bozulma, biyolojik çeşitlilikte azalma, çevre kirliliğinde 
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artma ve geleneksel kültürde yozlaşma gibi negatif etkileri de 

bulunmaktadır (Edington & Edington,1986; Mason 2003; Archer, 

Cooper & Ruhanen, 2005) 

Bu sebeple korunan alanlarda turizm veya rekreasyon olanaklarının 

hangi düzeyde sağlanabileceği, var olan durum ve koşulların ne ölçüde 

sürdürülebileceği ve turistik/rekreasyonel kullanımların ne ölçüde 

yönetilebileceği konularında kurallar ve kararlar almayı sağlamak 

amacıyla taşıma kapasitesi tabanlı ziyaretçi yönetim planlarının 

oluşturulması korunan alanın sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde 

büyük önem taşımaktadır. 

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan Sedir Adası da 

nadide özellikteki doğal ve kültürel kaynak değerleri ile her geçen yıl 

artan ziyaretçi talepleri ile karşı karşıyadır.  Bu çalışma, 2020 yılında 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü’nce yaptırılan “Sedir Adası’nın Taşıma Kapasitesinin 

Belirlenmesi” başlıklı projenin özeti niteliğindedir. Bu projenin Sedir 

Adası’nın yönetim planına altlık oluşturması amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

2.1. Çalışma Alanı 

Sedir Adası Ege Bölgesi’nde Muğla il Ula ilçesine bağlı olup, Gökova 

(Keramos) Körfezi’nde, 36 59'7N, 28 14'8E koordinatlarında yer 

almaktadır (Şekil 1).  

Gökova Körfezi ve çevresi; 12.06.1988 tarih ve 88/13019 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) olarak 
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ilan edilmiştir. Sedir Adası, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi 

içerisinde yer almaktadır. Sedir Adası Kedreai Antik Kenti adıyla da 

anılmaktadır.  Doğal ve tarihi değerleri ile ön planda olan ada önemli 

turizm merkezlerinden de biridir. 1989 yılında I. Derece Doğal Sit 

Alanı ilan edilen Sedir Adası 17.01.2018 tarih ve 2018/11264 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile “Nitelikli Doğa Koruma Alanı” olarak 

değerlendirilmiştir. Alan aynı zamanda I. Derece Arkeolojik Sit alanıdır 

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü, 2020). 

Ada’ya en yakın yerleşim yeri Marmaris’e bağlı Çamlı köyüdür. Ula 

ilçesi Akkaya mahallesinden ve Çamlı köyde bulunan limandan ada 

girişine kısa bir deniz yolu bulunmaktadır. Alana yolcu motoru ve gezi 

tekneleri gibi deniz taşıtları ile ulaşım sağlanmaktadır. Ada’ya girişte 

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze giriş noktası bulunmakta ve 

alana yalnızca buradan giriş yapılabilmektedir.  
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Şekil 1. Sedir Adası yer bulduru haritası 

2.2. Yöntem 

Bu proje 2020 yılının Ekim-Aralık ayları içerisinde gerçekleştirilmiştir.  

Projede mevcut durum analizi gerçekleştirilerek alandaki rekreasyonel 

kullanım zonları belirlenmiş, rekreasyonel faaliyetlerin doğal ve 

kültürel kaynak değerleri üzerindeki etkileri saptanmış, rekreasyon 

alanlarının ideal fiziksel ve yönetimsel taşıma kapasitesi analiz edilmiş, 

gerçekleştirilen analizler neticesinde elde edilen verilere dayanarak 

ziyaretçi yönetim stratejileri geliştirilmiştir. Beş basamaktan oluşan 

proje süreci aşağıda açıklanmıştır. 

2.2.1. Mevcut durum analizi 

Literatür, arazi ve laboratuvar çalışmaları ile proje alanının jeolojik 

yapısı, faunistik ve floristik özellikleri tespit edilmiştir. Literatür 
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araştırmaları ile proje alanının rekreasyonel açıdan önemli olan diğer 

doğal ve kültürel kaynak değerleri, mevcut rekreatif olanaklar ve yıllık 

ziyaretçi sayıları belirlenmiştir.  Arazi çalışmaları ile mevcut 

rekreasyon alanlarının kullanım biçimi, yoğunluk düzeyleri, üstyapı 

tesisleri ve hizmet olanakları tespit edilmiştir. Elde edilen veriler 

dâhilinde rekreasyonel kullanım haritası oluşturulmuş ve kullanım 

tipleri özellikleri analiz edilerek zonlara ayrılmış ve haritalandırılmıştır. 

Sedir Adası’ndan ekonomik gelir elde edilen halk ile yüz yüze 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

2.2.2. Rekreasyonel faaliyetlerin doğal ve kültürel kaynak değerleri 

üzerindeki etkileri 

Rekreasyon alanlarında taşıma kapasitesinin üzerindeki kullanımlar 

veya kontrolsüz kullanımlardan kaynaklanan ada ekosistemi ve 

biyolojik çeşitliliğinin üzerindeki mevcut ve dönemsel baskılar ile 

tehditler tespit edilmiştir. Bu baskılar ve tehditler, kaynağı (rekresyonel 

ve rekreasyonel olmayan), konumu (bulunduğu zon) ve etki derecesine 

göre sınıflandırılarak risk haritası oluşturulmuştur. 

2.2.3. Fiziksel (anlık, günlük ve yıllık) taşıma kapasitesi analizleri 

Yöntemin 2. basamağında elde edilen veriler ile mevcut rekreasyon 

alan kullanımlarının uygunluğu tekrar gözden geçirilerek uygun 

rekreasyonel kullanımlar saptanmış ve bu alanların “anlık”, “günlük” 

ve “yıllık” taşıma kapasitelerinin belirlenmesinde, Korunan Alanlarda 

Taşıma Kapasitesi Tahmin Yöntemi (Ceballos -Lascurain, 1996) ve 
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Hizmet Düzeyi “HD” (Rouphail ve ark., 1998) yöntemleri birbirleri ile 

entegre edilerek kullanılmıştır.  

Anlık Taşıma Kapasitesi (ATK): Büyüklüğü belirli olan bir rekreasyon 

alanına, rekreasyonu kısıtlayan veya tamamen engelleyen fiziksel 

faktörler (örnek: eğim) göz önüne alınarak, rekreasyonel faaliyetin 

türüne göre alanı aynı anda ziyaret edebilecek maksimum ziyaretçi 

sayısını ifade etmekte olup Tablo 1’de sunulan formülle hesaplanmıştır. 

Tablo 1. ATK formülü (Ceballos-Lascurain, 1996) 

ATK=A x Z/a– Fd1- Fd2 - ………….. – Fdn 

A: Alan büyüklüğü Z/a: Ziyaretçi/kişi başına düşen 

uygun alan büyüklüğü 

Fd: Faktör düzeltme değeri   

Fd= Fs / Ft x 100                  Fs: Faktörün sınırlayıcı değeri Ft: Faktörün toplam değeri 

Günlük Taşıma Kapasitesi (GTK): Anlık taşıma kapasitesinin 

ziyaretlerin gün içerisindeki rotasyon sayısı ile çarpılarak elde 

edilmekte ve günlük maksimum ziyaretçi sayısını ifade etmektedir 

(Tablo 2).   

Tablo 2. GTK formülü (Ceballos-Lascurain, 1996) 

GTK=ATK x Rf  

ATK: Anlık Taşıma Kapasitesi 

Rf = Alanın Günlük Açık Olduğu Süre/ Bir Ziyaretin Ortalama Süresi 

GTK formülünde yer alan "Z/a" (birim alan) değeri HD sınıflarına 

göre saptanmıştır. Itami (2002) tarafından Hizmet Düzeyi “HD” (Level 

of Service “LOS”) sınıfları”, korunan alanlardaki yürüyüş yolları ve 

merdivenleri kapsayan yürüyüş parkurlarının fiziksel kapasitelerinin 

belirlenmesi için Rouphail ve diğerleri (1998)’den geliştirilmiştir. HD 

sınıfları yaya yolları ve teraslar için Tablo 3’de sunulmuştur. Bu 
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sınıflar; hız, yoğunluk, yol tipi vb. faktörlerin formüle edilmesi ile elde 

edilen değerler skalasıdır. Tabloda HD sınıfları A - B - C - D – E - F, 

(Engelsiz- Yarı Engelli- Kısıtlı - Kalabalık - Çok Kalabalık - Sıkışık) 

olarak yorumlanabilmektedir. 

Tablo 3. Yürüyüş yolları ve seyir terasları için önerilen HD kriterleri (Itami, 2002) 

HD 
Birim Alan 

(m2/ziyaretçi) 

Akım Yoğunluğu 

(ziyaretçi/dk/m) 

Ortalama Hız 

(m/dk) (m/s) 

A >5.6 <14 >78 >1. 

B 3.7-5.6 14-21 76.2-78 1.27-1.30 

C 2.2-3.7 21-33 73.2-76.2 1.22-1.27 

D 1.4-2.2 33-49 68.4-73.2 1.14-1.22 

E 0.75-1.4 49-60 68.4-45 0.75-1.14 

F <0.75 >60 <45 <0.75 

Yıllık Taşıma Kapasitesi (YTK); Rekreasyonu periyodik olarak 

kısıtlayan veya tamamen engelleyen faktörlerin (örnek: iklimsel 

faktörler) matematiksel olarak GTK’dan çıkarılması ile elde edilen 

yıllık maksimum ziyaretçi sayısını ifade etmekte olup Tablo 4’teki 

formülle hesaplanmıştır. 

Tablo 4. GTK formülü (Ceballos-Lascurain, 1996) 

YTK = GTK – Fd1- Fd2 - ………….. – Fdn 

GTK: Günlük Taşıma Kapasitesi Fd: Faktör düzeltme değeri   

Fd= Fs / Ft x 100                  Fs: Faktörün sınırlayıcı değeri Ft: Faktörün toplam değeri  

2.2.4. Yönetim taşıma kapasitesi 

Sedir Adası’nın ziyaretçi yönetimi kapasitesinin belirlenebilmesi 

amacıyla, mevcut altyapı, üstyapı ve tesisler ile personellerin yeterlilik 

durumu 5’li likert ölçekte (0= hiç yok, 4= çok yeterli) değerlendirilmiş, 

Tablo 5’deki formülle hesaplanmıştır (Ceballos-Lascurain, 1996). 
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Tablo 5. Yönetim taşıma kapasitesi (Ceballos -Lascurain, 1996) 

YK=
(Mecut Altyapı ort.puan +Mevcut Üstyapı ort.puan ve Tesisler+Mevcut Persone𝐥 𝐨𝐫𝐭.𝐩𝐮𝐚𝐧) 

 (𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 𝑥 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑢𝑎𝑛)
 

2.2.5. Ziyaretçi yönetim araçlarının geliştirilmesi 

Geçekleştirilen analizler sonucunda tespit edilen fiziksel, yönetimsel, 

sosyal ve çevresel etkilerin çözümüne yönelik olarak alan yönetimi 

tarafından uygulanabilecek çeşitli ziyaretçi yönetim araçları önerilmiş 

olup, sonuç ve öneriler bölümünde sunulmuştur.   

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Projede, gerçekleştirilen analizler sonucu elde edilen başlıca bulgular 

aşağıdaki başlıklar altında sunulmuştur.  

3.1. Mevcut Durum Analizi Sonuçları 

3.1.1. Sedir Adası’nın jeolojik ve jeomorfolojik yapısı 

Sedir Adası ve çevresinin temelini Likya Napları olarak tanımlanan ve 

Eosen devresinden Miyosen devresine kadar geçen zaman boyunca 

bölgenin temel kaya birlikleri olan Menderes Masifi ve Bey Dağları 

otoktonu üzerine yerleşmiş allokton kaya birimlerinden oluşur. Bu 

allokton birimler üzerinde ise neo-otokton birimler olarak adlandırılan 

karasal ve denizel havza dolgusu birimler bulunur. Likya Napları 

üzerinde başlıca Neojen ve Kuaterner devirleri boyunca depolanma 

alanları gelişmiştir (Şenel & Bilgin, 1997). 

Adanın yer aldığı Gökova Körfezi, büyük bölümü deniz içinde bulunan 

doğu-batı yönünde yaklaşık 150 km uzunluğunda, 5-30 km genişlikte 
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graben türü bir çöküntü havzasıdır. Havzanın kuzey kenarındaki 

yükseltiler 1000 m'yi aşarken, küçük koy ve adaların yaygın olarak 

bulunduğu güney kenar ise daha az belirgin bir morfoloji ve kıyı 

çizgisine sahiptir. Gökova körfezinin güneydoğu kenarındaki az 

engebeli bir bölgede yer alan ada en fazla 12 metre yükseklikte yassı 

bir topoğrafyaya sahiptir. Sedir Adası, önceki çalışmalarda genel jeoloji 

amaçlı haritalanmış ve adada yüzeyleyen birimlerin Gökova Körfezi 

çevresinde temel üzerine yerleşen karasal ve sığ denizel istiften kurulu 

olduğu belirtilmiştir (Şenel & Bilgin, 1997). 

Alanın daha rahat incelenebilmesi için arkeolojik döneme ait özellikleri 

ve doğal yapısına uygun olarak 6 alana ayrılmıştır (Girgin & Ertürk, 

2009). Bu alanlar; Kıstak Sırtı, Kleopatra Plajı, Bazilika Sırtı, Lagün, 

Agora Düzü ve Suriçi Tepesi’dir. Adanın genel olarak düz ve düze 

yakın alanlar ile 2 küçük tepeden oluştuğu görülmektedir. Adanın 

doğusunda yer alan Suriçi Tepesi 12 metre yüksekliğinde olup adadaki 

en yüksek tepelik alandır (Şekil 2).  

Adadaki en önemli jeolojik oluşum Kleopatra plajındaki beyaz oolitik 

kumlardır. Bu kumlar çok özel şartlarda oluşan oldukça nadir bulunan 

oluşumlardır. Bu yapılar dalga enerjisinden korunaklı oldukça dingin 

bir ortamda çok düşük su salınımı ile çekirdek bir kum tanesi etrafına 

karbonat jel ve bakteriyel film sarılımı ile büyüyerek oluşurlar ve bu 

nedenle “giysili taneler” olarak adlandırılırlar (Peryt,  1983). 
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Şekil 2. Sedir Adası’nın eğim haritası 

3.1.2. Sedir Adası’nın floristik ve faunistik özellikleri  

Sedir Adası ile ilgili daha önceki yıllarda yapılmış bir çalışmada 33 

familyaya ait 112 takson tespit edilmiştir (Görk, Karataş, Görk & 

Ceylan, 2009). Adanın doğal bitki örtüsü maki formasyonu olup, 

gerçekleştirilen arazi çalışmalarında bu formasyona ait Pistacia 

lentiscus L. (sakız ağacı), Genista acanthoclada DC. (kertikefen), Olea 

europaea L. subsp. europaea (zeytin) (Şekil 3). Paliurus spina-christi 

P. Mill. (karaçalı), Quercus coccifera L. (kermes meşesi), Pyrus 

amygdaliformis Vill. var. amygdaliformis (çöğür armudu), Phillyrea 

latifolia L. (akçakesme), Myrtus communis L. (mersin) gibi taksonlar 

tespit edilmiştir. Bu maki üyelerinin arasında Cupressus sempervirens 

L. (servi) gibi Gymnosperm (açık tohumlu) üyelerinin yanı sıra 

Asparagus aphyllus L. subsp. aphyllus (papazsakalı), Nerium oleander 
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L. (zakkum), Rubus sanctus Schreb. (böğürtlen), Cistus creticus L. 

(laden), Cynanchum acutum L. subsp. acutum (bacırgan) ve Inula 

viscosa (L.) Aiton (sümenit) gibi Angiosperm (kapalı tohumlu) 

üyelerine de rastlanılmıştır.  Adanın kıyı kesimlerinde ise Halimione 

portulacoides (L.) Aellen (koca betne), Salicornia emericii Duval-

Jouve (deniz börülcesi), Juncus acutus L. subsp. acutus (kofa) ve 

Limonium virgatum (Willd.) Fourr. (kuduzotu), gibi taksonlar yayılış 

göstermektedir. Adada Drimia maritima (L.) Stearn (kum örümcekotu), 

Prospero autumnale (L.) Speta (güz sümbülü) ve Narcissus seratinus 

L. (deli nergis) (Şekil 3) gibi geofit türleri de tespit edilmiştir. 

  
Olea europaea L. subsp. europaea (zeytin) Narcissus seratinus L. (deli nergis) 

Şekil 3. Çalışma alanında rastlanan bazı bitki türleri 

Ayrıca Sedir adasının plaj kesiminde ortama egzotik bir hava katmak 

için dikildiği düşünülen ve adanın doğal florasında bulunmayan 

Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary (kalın 

vaşingtonya) ve Phoenix dactylifera L. (hurma) türlerine de 

rastlanılmıştır.  
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Sedir Adası’nda literatüre göre alanda daha önce yapılan çalışmada 19 

omurgasız ve 23 omurgalı türü tespit edilmiştir (Görk ve diğerleri, 

2009). Arazi çalışmaları esnasında Arbacia lixula (Siyah deniz 

kestanesi), Ophisops elegans (Tarla kertenkelesi), Anatololacerta 

pelasgiana (Pelasg kaya kertenkelesi), Egretta garzetta (Küçük ak 

balıkçıl) (Şekil 4), Microtus sp. (Tarla faresi) yuvaları tespit edilen 

türler arasındadır.  

  
Anatololacerta pelasgiana (Pelasg kaya 

kertenkelesi) 

Egretta garzetta (Küçük ak balıkçıl) 

Şekil 4. Çalışma alanında rastlanan bazı hayvan türleri 

3.1.3. Tarihi ve arkeolojik özellikleri:  

Sedir Adası’nın tarihsel geçmişi M.Ö. 6. yy’dan başlamaktadır. Antik 

çağlarda adı Kedreai olarak adlandırılan Sedir Adası’nın, Karya ve 

Rodos’un önemli kentlerin biri olduğu kaynaklarda bahsedilmektedir. 

Korunaklı limanlara sahip adanın Rhodos egemenliğinde ticari açıdan 

da önemli bir üs olduğu anlaşılmaktadır. M.Ö. 454- 428 yıllarında 

Karya Birliği’ne katılan Kedreai, ardından Attika-Delos Deniz 

Birliği’ne girmiştir. Ada’da halen antik kentin tiyatrosu, kutsal alanları, 

konut, liman ve diğer pek çok önemli sivil ve dinsel yapıları 
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bulunmaktadır. Karia Bölgesine yönelik Türk akınlarının M.S. 11. 

yüzyıl sonlarından itibaren yoğunlaşmasının ardından Kent, M.S. 15. 

yy’ın ilk çeyreğinde kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmiştir (Diler 

& Özcan, 2012). 

3.1.4. Çalışma alanının rekreasyonel kullanım özellikleri 

Alanın rekreasyonel açıdan en önemli iki kaynak değeri; Kedreai Antik 

kentine ait arkeolojik eserler ile özel kumu ve temiz denizi ile dikkat 

çeken plajıdır. Sedir Adası’ndaki rekreasyon alanları: Kleopatra Plajı, 

plajın hemen gerisindeki piknik alanı ve Kedreai Antik Kenti yürüyüş 

yoludur (Şekil 5). Arazi çalışmaları ile Sedir Adası içerisine yer alan 

rekreasyonel alan kullanım biçimleri ve rekreasyon alanı özellikleri 

analiz edilerek; 5 farklı zon tanımlanmış ve kullanım zonları haritası 

oluşturulmuştur (Şekil 6).  

 
Şekil 5. Sedir Adası rekreasyonel kullanım haritası 
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Şekil 6. Sedir Adası rekreasyonel kullanım zonları haritası 

I. Mutlak Koruma Zonu: Kleopatra Plajı’nın ön kısmında yer alan 

özel kumul alanın korunması ve hassas ekosistemlerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için herhangi bir rekreasyonel 

faaliyete izin verilmeyen zondur. 

II. Etkileşim Zonu: Sedir Adası’na giriş noktası olan tekne alanı ve 

gişe alanından başlayan ve Kleopatra Plajı’na kadar devam eden 

yürüyüş aksını kapsamaktadır. Bu zon hem plaj ve piknik alanını hem 

de antik kenti ziyaret etmek için gelen ziyaretçilerin tümünün 

kullandığı iskele, gişeler, yürüyüş yolu ve seyir terası gibi ortak 

kullanım alanlarını içermektedir.  

III. Günübirlik Kullanım Zonu: Kleopatra Plajı ve piknik alanı bu 

zon içerisinde yer almakta olup rekreasyonel faaliyetler için tercih 

edilen başlıca zondur. Kleopatra plajı kıyısındaki kumların koruma 

altında olması nedeniyle kullanılan alan kıyı çizgisinden yaklaşık 13 
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metre içeride yer almaktadır. Bu zonda denize girme, güneşlenme, 

piknik yapma, manzara seyretme, fotoğraf çekme gibi rekreasyonel 

faaliyetler gerçekleşmektedir. 

IV. Kültürel Kullanım Zonu: Kedreai Antik kentine ait arkeolojik 

eserlerin yer aldığı ve bu alanların yürüyüş rotaları ile birbirine 

bağlayan, zondur. Rota üzerinde görülen başlıca antik eserler; Agora, 

Antik Tiyatro ve Tapınak Alanı’dır. Ayrıca güzergâh üzerindeki lagün 

ile Suriçi Tepesi’nden görülebilen doğal peyzaj manzaraları da 

ziyaretçiler için diğer cazibe alanlarıdır. Ziyaretçiler tarafından en fazla 

tercih edilen ikinci zondur. 

V. Doğal ve Kültürel Zon: Ada içerisinde herhangi bir rekreasyonel 

tesisisin olmadığı ve rekreasyonel kullanımlara elverişli olmayan 

alanları kapsamaktadır. 

Sedir Adası sahip olduğu nadir özellikleri ve sunmuş olduğu 

rekreasyonel fırsatlar ile her yıl katlanarak artan yoğun bir ziyaretçi 

talebi ile karşı karşıyadır.  2016-2020 yılları arası, yıllara göre ziyaretçi 

sayıları Şekil 7’de sunulmuştur. Buna göre, 2019 yılında Sedir Adası’nı 

toplam ziyaretçi sayısı 162.901 kişi iken, tüm dünyada yaşanan Covid-

19 salgını nedeniyle 2020 yılında ziyaretçi sayısında düşüşler yaşanmış 

ve alanı 64.838 kişi ziyaret etmiştir (Muğla Müzesi Müdürlüğü, 2020). 
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Şekil 7. Sedir Adası yıllara göre ziyaretçi sayısı 

Sedir Adası 15 Nisan-15 Ekim tarihleri arasında rekreasyonel 

faaliyetlere açıktır. 2020 yılında Ada, COVİD-19 sebebi ile haziran 

ayında ziyaretçilere açılmıştır. 2020 yılının aylık ziyaretçi sayıları Şekil 

8’de sunulmuştur. Aylık ziyaretçi sayıları incelendiğinde en fazla 

ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı aylar Temmuz, Ağustos ve Eylül 

aylarıdır. Özellikle Ağustos ayında ziyaretçi baskısı fazlasıyla 

artmaktadır (Muğla Müzesi Müdürlüğü, 2020). 2019 yılının ağustos 

ayında alanı 59.064 kişi ziyaret ederken, 2020 yılının ağustos ayında 

alanı 23.885 kişi ziyaret etmiştir. Alanda en fazla yoğunluk pazar 

günleri gözlenmektedir. Örneğin 2019 yılı 18 Ağustos Pazar günü alanı 

1.656 kişi ziyaret etmiştir. 2020 yılı 16 Ağustos Pazar günü ise alanı 

900 kişi ziyaret etmiştir (Muğla Müzesi Müdürlüğü, 2020). 

 

Şekil 8.  Sedir Adası 2020 yılı aylara göre ziyaretçi sayısı 
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3.3. Rekreasyonel Faaliyetlerin Doğal ve Kültürel Kaynak 

Değerleri Üzerindeki Etkilerinin Tespiti 

Bu proje, her ne kadar Sedir Adası’nın rekreasyonel faaliyetlere açık 

olmadığı Kasım ayında gerçekleştirilmiş olsa da, önceki dönemlerde 

yoğun sezon içerisinde gerçekleştirilen ön arazi çalışmalarında yapılan 

gözlemler, proje kapsamında personel ile yapılan birebir görüşmeler ve 

önceki çalışmalar derlenerek Sedir Adası’nda olası ziyaretçi baskıları 

açıklanmıştır.  

Sedir Adası’nın kültürel kimliği arka planda kalmış ve Ada, yıllardır 

doğal peyzaj unsurları ile ön planda tutulmuştur. Bu durum Kleopatra 

Plajı’nı, kumul alanı ve denizel alanı yoğun bir ziyaretçi baskısına 

maruz bırakmıştır. Sıcaklığın arttığı ve antik kentin bu sebeple 

gezilemediği yaz aylarında gelen ziyaretçilerin çok büyük bir kısmının 

sadece Kleopatra Plajı’nı kullandığı açıktır. Yaz aylarında gün 

içerisinde alana gelen ziyaretçi sayısının 1.600’ün üzerine çıktığı 

kurumlardan alınan verilerde tespit edilmiştir. Plajın ve denizel alanın 

büyüklüğü düşünüldüğünde baskının ne kadar şiddetli olduğu tahmin 

edilmektedir. 

3.3.1. Denizel alanda ziyaretçi baskısı 

Alanın taşıma kapasitesinin çok üzerinde ziyaretçi kullanımları üstyapı 

tesislerini bu yoğunluk karşısında yetersiz bırakmaktadır. Yoğun 

dönemlerde tuvaletlerin yetersiz kalması, oluşan koku ve kirlilik sebebi 

ile ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğu tuvaletleri kullanmamakta bunun 

yerine deniz alanını tercih etmektedir. Bu durum yaz aylarında denizel 
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alanda özellikle kıyıya yakın bölgelerde amonyak kokusunun artması 

ile de anlaşılabilmektedir. Ayrıca adada atık sular yer altından döşenen 

borularla oolitik kumların bulunduğu Kleopatra Plajı kıyısından 

yaklaşık 200-300 metre kadar ileriye boşaltılmaktadır. Bu sebeplerle, 

sadece deniz suyunun mikrobiyolojik kalitesi etkilenmemekte, dahası 

tüm insan atıkları koydaki hassas karbonat oluşum olan oolitik kumların 

çok hızlı bir şekilde çözülüp yok olmasına da neden olmaktadır. Denizel 

alanda oluşan başka bir kirlilik kaynağı ise kullanılan güneş 

kremleridir. Nitekim Diler (2009) çalışmasında güneş kremlerinin ince 

bir yağ tabakası halinde deniz yüzeyini kapladığından bahsetmiştir. Bu 

durumun ve ayrıca küçük yatlar ve teknelerin de yağ-gres 

konsantrasyonunu artırdığı düşünülmektedir. Ayrıca Diler (2009) tur 

teknelerinin atık sularını kontrolsüz ve denetimsizce denize 

boşalttıklarını belirterek denizel alanda ciddi bir kirletici faktör 

olduğunu vurgulamıştır. Ancak bu tahminlerin geçerliliğinin 

araştırılması için deniz suyu kirlilik parametrelerinin en az 2 sene ve en 

az 3 mevsim döneminde izlenmesi gerekmektedir. 

3.2.2. Mutlak koruma zonunda ziyaretçi baskısı 

Kıyı kenar çizgisine paralel olarak yaklaşık 15 metre genişliğindeki 

kumul alan set çekilerek diğer alanla ayrılmış ve ziyaretçi kullanımına 

kapatılmıştır (Şekil 9). Denize girişler ise kumulun yan tarafındaki yol 

kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bununa birlikte bilinçsiz ziyaretçi 

davranışları, rekreasyon öncesi yetersiz bilgilendirme ve yönetim 

boşluğundan kaynaklanan sebepler ile ziyaretçilerin dipten kum 
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çıkarma, basma gibi çeşitli olumsuz davranışlarda bulunduğu personel 

ile gerçekleştirilen yüz yüze konuşmalarda tespit edilmiştir. Efsaneye 

göre Sedir Adası kumları Mısır kraliçesi Kleopatra için Mısır’dan 

taşınarak getirilmiştir. Bu nedenle ziyaretçiler Kleopatra gibi 

güzelleşmek için bu kumlara girilmesi veya yanına bu kumlardan 

alması gerektiğine inanmaktadır. Dolayısı ile Sedir Adası’nda küçük bir 

alanda, oldukça nadir ve hassas bir jeolojik oluşum olarak sınırlı 

miktardaki beyaz renkli oolit kumları -alana giren her bir ziyaretçi ile- 

her geçen gün azalmaktadır. Bu efsaneye göre adaya “Mısır görüntüsü” 

vermek için doğal bitki örtüsünde olmayan çöl palmiyesi ağaçları 

dikilmiştir. Bu ağaçlar, tam da kumların en değerli ve en kalın olarak 

bulduğu yere dikilmiş, palmiyelerin beslenmesi için ağaçların altına 

toprak serilmiştir. Serilen toprağın ve ağaçların korunabilmesi için de 

önüne taş duvarla set çekilmiştir. Doğrudan oolit kumlarının üzerine 

yapılan bu duvar, arkasına ekilen palmiye ağaçlarının kökleri ve 

ağaçların beslenmesi için ilave edilen toprak, bozulmaya karşı oldukça 

hassas olan oolit kumlarının özellikle biyoturbasyonla daha hızla 

bozulmasına neden olmaktadır. Taş malzemeden inşa edilen bu duvar, 

koydaki doğal hidrodinamik koşulları tamamen bozmuştur Zira bu 

duvar ve arkasındaki palmiye ağaçları ve ilave edilen toprak ile 

oluşturulan güçlü tahkimat, dalga enerjisi ile koyun gerisine itilerek 

deniz altında yayılmasına ve normalden çok daha fazla oranda dağılıp 

yok olmasına neden olmaktadır. 
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Şekil 9. Mutlak koruma zonu - Kleopatra Plajı 

3.2.3. Günübirlik kullanım zonunda ziyaretçi baskısı 

Plaja paralel olarak çekilen set duvarın arkasında kalan ve önceleri 

kumul alan olan bu bölgenin karakteristiği değişmeye başlamıştır (Şekil 

10). Bu değişimde yoğun ziyaretçi baskısının izlerini görmek 

mümkündür. Yaz aylarında şezlonglar ile kaplanan bu alanda ziyaretçi 

yoğunluğu toprak sıkışmasını tetikleyerek toprak yapısını etkilemiş, 

yüzey erozyonunu artırmıştır. Ayrıca oluşan bu sıkışmanın kumul bitki 

örtüsünü de etkilediği düşünülmektedir. Ancak alanda ekolojik 

baskıların saptanabilmesi için ekolojik indikatörlerin en az 2 sene ve 

senede en az 3 mevsim döneminde izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca 

alanda sigara içmek ve kabuklu çerez yemek yasak değildir. Özellikle 

yoğun sezonda katı atık kirliliğinin arttığı ve üstyapı tesislerinin 

yetersiz kaldığı düşünülmektedir. 
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Şekil 10. Mutlak Koruma Zonu ve Günübirlik Kullanım Zonu (Marmaris Life, 

2020) 

3.2.4. Kültürel kullanım zonunda ziyaretçi baskısı 

 Bu zonda ziyaretçi yoğunluğu nispeten çok daha azdır. Bu sebeple 

baskı yoğun kullanımlardan ziyade bilinçsiz tasarımlar, amaç dışı 

kullanımlar ve alan kontrollerinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 

Kültürel rekreasyon zonunda ilk dikkati çeken unsur agora ve tiyatroya 

kadar devam eden yürüyüş yollarının “Hizmet ömrünü tamamlamış 

ahşap demiryolu traversleri” ile kaplanmış olmasıdır. Adayı ziyarete 

gelen yerli ve yabancı turistlerin belirli bir parkur dahilinde adayı 

gezmelerinin sağlanması, adanın doğal ve biyolojik yapısı üzerindeki 

“antropojenik etkilerin” azaltılması açısından önem taşımaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) 2008 

yılında yayınladığı raporda ve 2001 yılında onaylanan 2001/90/EC 

sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı’nda kreozot ile muamele edilmiş ahşap 

traverslerden çeşitli şekillerde açığa çıkan kimyasal maddelerin 

(kreozot, ağır metaller, bazı hidrokarbonlar vb.) özellikle yeraltı 

sularına karışmasının önemli bir risk olduğu belirtilerek bu 

malzemelerin park ve bahçelerde, çocuk oyun alanlarında ve 
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buralardaki oyun elemanlarında, açık hava rekreasyon alanlarında 

potansiyel deri teması ve sürekli ağızdan temas olabileceği göz önünde 

bulundurularak kullanılmamasını önerilmiştir (EU Science for 

Environmental Policy, 2008). İngiltere ve Almanya gibi birçok Avrupa 

ülkesi de bu hukuki düzenlemeyi benimsemişlerdir (European 

Commission, 2002), Bu konuda yapılmış bir çok bilimsel çalışmaya 

göre (Çolak ve ark., 2014; Genç & Kartal 2014; Thierfelder & 

Sandström, 2008; Vilniškis & Vaiškūnaitė 2018; Vaiškūnaitė & 

Jasiūnienė, 2020) çevre ve insan sağlığı için “tehlikeli atık” sınıfında 

değerlendirilen ve kesinlikle kullanılmaması belirtilen “Ahşap 

demiryolu traversleri”nin koruma altında olan Sedir Adası’nda 

kullanılması ve fazla malzemenin de adada gelişigüzel olarak doğal 

ortama bırakılması adayı adeta bir “Kimyasal atık deposu” haline 

getirmiştir (Şekil 11).  

3.2.5. Ada’nın genelinde gözlenen diğer baskı unsurları 

Ada’da özellikle yaz aylarında yoğun bir turizm faaliyetinin olduğu 

bilinmektedir. Bu bağlamda, alanda yoğunluğu hem mevsime hem de 

zamana bağlı olarak değişen bir antropojenik etki söz konusudur. 

Ada’nın belli bölgelerinde kontrolsüz piknik aktiviteleri sonucunda 

yakılmış ateşlere ait yanık izlerine rastlanılmış olup, evsel ve tıbbi 

(maske vb.) atıklar ile çok sayıda sigara izmariti gözlenmiştir. Ada’nın 

belli kesimlerinde münferit olarak küçükbaş hayvan otlatıldığı 

gözlenen dışkı ve iz örneklerinden tespit edilmiştir. Otlatmanın doğal 

bitki örtüsü üzerine olumsuz etkilerinin olduğu bilinen bir gerçektir. 
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Benzer şekilde alanda münferiden evcil kanatlı hayvan varlığı da 

gözlenmiştir. Adalar gibi izole ortamlarda bu şekilde taşınmış kültür 

hayvanlarının varlığı, alanın başta omurgasız hayvan türleri olmak 

üzere kertenkele ve yılan gibi omurgalı hayvan türleri üzerine de 

olumsuz etki yaratacağı, evrimsel süreçle izolasyon sonucu 

oluşabilecek muhtemel yeni taksonların da yok olmasına zemin 

hazırlaması muhtemeldir (Şekil 11). 

Bu baskılar ve tehditler, kaynağı (rekresyonel ve rekreasyonel 

olmayan), konumu (bulunduğu zon) ve etki derecesine göre 

sınıflandırılarak Şekil 12’deki risk haritası oluşturulmuştur. Buna göre 

ziyaretçi etkileri bağlamında en riskli zon günübirlik kullanım 

alanlarını içeren zon iken, ikincil riskli zon ise kültürel kullanım 

alanlarını içeren zondur.  

  
Travers uygulaması Kanatlı hayvan varlığı 

Şekil 11. Sedir Adası’nda Travers uygulaması ve evcil kanatlı hayvan varlığı 



 
 

 
327 

 

 

CHAPTER-7 / BÖLÜM-7 

 
Şekil 12. Ziyaretçi etkileri bağlamında risk haritası (Diler (2009)’dan türetilmiştir) 

3.3. Fiziksel (Anlık, Günlük ve Yıllık) Taşıma Kapasitesi Analizleri 

Sonuçları 

Kleopatra Plajı’na kıyı çizgisinden itibaren yaklaşım 13 metre ötesine 

inşa edilen taş duvarın bir önceki bölümde yazılan gerekçelerden dolayı 

kaldırılması gerekmektedir. Böylelikle fırtına dönemlerinde oluşacak 

yüksek dalgalar ve artan dalga tabanı derinliğinin etkisi ile istinat duvarı 

yüzünden deniz tabanına yayılan kumlar doğal mekanizma ile deniz 

tabanından karada koy gerisine itilecek ve koydaki beyaz görüntü eski 

haline dönebilecektir. Ayrıca, alanda tüm atık suların denize deşarj 

edilmesi ve kullanılan güneş kremleri de oolit kumlarının çok hızlı bir 

şekilde çözülüp yok olmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, Sedir 

Adası’ndaki Günübirlik Kullanım Zonu’nda denize girme, güneşlenme 

ve piknik yapma faaliyetlerine izin verilmemesi sadece alan 
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içerisindeki mevcut seyir teraslarından manzara seyretme, Kültürel 

Kullanım Zonu’nda ise gezi yolları vasıtasıyla antik kenti gezme gibi 

faaliyetlere izin verilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bu 

sebeple projede Kültürel Kullanım Zonu ile Etkileşim Zonu’nun 

kapasitesi hesaplanmıştır.  

3.3.1. Kültürel kullanım zonu fiziksel kapasite analiz sonuçları 

Adada büyük bir kısmı Kültürel Kullanım zonu içerisinde kalan ve çoğu 

arkeolojik eserlere ulaşma imkânı tanıyan bir rota mevcuttur.  

Alan büyüklüğü: Yürüyüş rotası plaj alanından başlayıp Kedreai kentine 

ait Apollon Tapınağı’na kadar devam etmektedir. Rotanın koordinatları 

alınarak haritalara işlenmiş ve yol uzunluğu tespit edilmiştir. Rota, 976 

metre uzunluğunda ve 2,20 metre genişliğindedir. 

Kişi başına düşen uygun alan büyüklüğü: Literatürlerde, “Hizmet 

Düzeyi” sınıflarından A, B, C ve D yoğunluk düzeylerinin rekreasyonel 

alanlar için uygun olduğu belirtilmiştir (Tablo 3). Bu yoğunluk 

düzeyleri görsel olarak Şekil 13’te sunulmuştur. Kedreai Antik 

Kenti’nin mevcut ziyaretçi sayıları ve peyzaj özellikleri göz önüne 

alınarak yoğunluk düzeyi “B” olacak şekilde fiziksel kapasite hesapları 

yapılmıştır. 
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Şekil 13. Hizmet düzeyi sınıfları yoğunluk düzeyleri (Itami (2002)’den türetilmiştir) 

Ortalama Ziyaret süresi: Yoğun ziyaretçi talebinin karşılanabilmesi 

için rekreasyon süresine bir sınırlama getirilmesi gerekmektedir. 

Kooperatifler ile gerçekleştirilen görüşmelerde önceki yıllarda 

teknelerin ortalama 3 saat adada kaldıkları, 2020 yılında ise bu süreyi 2 

saate çektikleri öğrenilmiştir. Arazi gezilerinde gerçekleştirilen 

gözlemler ve deneme gezileri ile 2 saat gibi bir sürenin antik kenti 

gezme ve manzara seyretme için yeterli bir süre oluğu görüşüne 

varılmıştır. Bu sebeple ortalama ziyaret süresi 2 saat olarak 

belirlenmiştir. 

Alanın yıllık ve günlük açık olduğu süre: Sedir Adası 6 ay (15 Nisan-15 

Ekim) açık olup, 8.30- 18.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.  

Periyodik Kısıtlayıcı Faktörler: Yıllık taşıma kapasitesini 

belirleyebilmek için Milas 2011-2019 yıllarına ait iklimsel ortalamalar 

(sıcaklığın ≥25ºC’den fazla olduğu gün sayısı, güneşin gün içinde 

yoğun olduğu süre, yağışın ≥ 0.1mm olduğu gün sayısı, fırtınalı gün 

sayısı (rüzgâr hızı ≥17.2m/s), alınmıştır. Kullanım yoğunluklarını yıl 
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içerisinde sınırlandıracak düzeltme faktörleri tespit edilmiştir (Milas 

Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü,2020).  

Bu veriler ile hesaplanan anlık, günlük ve yıllık taşıma kapasiteleri 

Tablo 6’da sunulmuştur. Buna göre aynı anda adayı 580 ziyaretçi 

gezebilmekte ve bir gün içerisinde 2900 ziyaretçi ağırlanabilmektedir. 

Tablo 6. Kültürel kullanım zonu - Kedreai Antik Kenti kapasite analiz sonuçları 

Anlık kapasite (ziyaretçi) 580 

Günlük taşıma kapasitesi (ziyaretçi /gün) 2.900 

Yıllık taşıma kapasitesi (ziyaretçi/yıl) 238.194 

3.3.2.Etkileşim zonu anlık kapasite analizi sonuçları 

Etkileşim zonu içerisinde iskele alanı mevcuttur. Adanın iskele 

kapasitesi, tekne büyüklüklerine göre değişmekle birlikte, 20 tekne 

iskeleye bağlanabilmektedir. Hesaplanan anlık kapasite analizleri 

bağlamında, iskeleye bağlanacak tekne sayısı teknelerin yolcu 

kapasitesine göre çeşitlilik gösterecektir. En düşük kapasiteli tekneler 

Çamlı’dan kalkan 12 kişilik yolcu motorları olup, en yüksek kapasiteli 

tekneler ise Akyaka’dan kalkan 100 kişilik teknelerdir. Tablo 7’de 

tekne sayıları, tekne kapasiteleri (100, 80, 50, 12) ve Kedreai Antik 

Kenti’nin anlık kapasiteleri göz önüne alınarak çeşitli senaryolar 

sunulmuştur. 

Tablo 7. Etkileşim zonu- iskele alanı anlık kapasite analizi 
 

Kültürel Kullanım Zonu- Kedreai Antik Kenti Anlık Kapasitesi: 580 

5 adet 100 kapasiteli tekne + 1 adet 80 kapasiteli tekne = 6 tekne 

7 adet 80 kapasiteli tekne + 1 adet 20 kapasiteli tekne= 8 tekne 

10 adet 50 kapasiteli tekne + 1 adet 80 kapasiteli tekne =11 tekne 

11 adet 12 kapasiteli tekne + 9 adet 50 kapasiteli tekne=20 tekne 
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3.4. Yönetim Taşıma Kapasitesi Analiz Sonuçları 

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan Sedir Adası’nın 

ziyaretçi yönetimi kapasitesinin belirlenebilmesi amacıyla, idari yapı ve 

mevcut personel durumu, altyapı, üstyapı ve tesislerinin yeterliliği 

incelenmiştir. Çalışmada altyapı, üstyapı ve tesisler ile mevcut 

personellerin yeterlilik durumu 5’li likert ölçekte değerlendirilmiştir. 

3.4.1. Altyapı olanakları 

Alanın atık su yönetimi oldukça zayıftır. Atık sular denizin dibinden 

geçirilen borularla kıyıdan yaklaşık 200-300 m ileriye boşaltılmaktadır. 

Adada paratoner yoktur. Alan içerisinde gezi patikaları yeterlidir. 

Ancak Antik Kentte bazı yerlerde ahşap yürüyüş yolu 

bulunmamaktadır, buralarda net olmayan patika yollar vardır. İçme 

suyu deposu vardır. Katı atıklar iskeleye kadar taşınmakta, atıklar 

belediye görevlilerince alınmaktadır. Alanda elektrik jeneratörler ile 

sağlanmaktadır.  

3.4.2. Üstyapı ve tesisler 

Sedir Adası’nda 2 adet kafeterya mevcuttur, ancak biri şu anda hizmet 

vermemektedir. Piknik alanının hemen arkasında 6 adet soyunma 

kabini, 2 adet duş, 4 adet erkek, 5 adet kadın ve 1 adet de engelli tuvaleti 

bulunmaktadır. Uyarı ve yön levhaları alanın belirli bölümlerinde 

mevcuttur. Ancak yeterli sayıda ve nitelikte değildir. Adada ziyaretçi 

bilgilendirme ofisi bulunmamaktadır. Teknelerin büyüklüğüne bağlı 

olarak değişmekle birlikte 20 teknelik bir iskelesi mevcuttur ve yeterli 

büyüklüktedir. 
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3.4.3. İdari yapı ve mevcut personel 

Alanda, Muğla İli Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan 5 

personel bulunmaktadır. Ayrıca adanın işletmesi, temizlik ve güvenlik 

işleri özel bir şirket tarafından sağlanmakta olup özel şirket bünyesinde 

de 5 personel görev yapmaktadır. Ancak yoğun sezonda sayıca yetersiz 

kalmaktadır. Alan kılavuzu, cankurtaran ve acil yardım uzmanı 

bulunmamaktadır. 

Altyapı, üstyapı ve tesisler ile idari yapı ve mevcut personel 

yeterlilikleri puanlandırılmıştır Bu puanlara göre alanın ziyaretçi 

yönetim kapasitesi 0,51 (%51) olarak hesaplanmıştır (Tablo 8).  

Tablo 8. Yönetim kapasitesi analiz sonuçları 

Puan (0 =hiç yok, 4= çok yeterli) Sedir Adası Yönetim Kapasitesi 

Altyapı 1,83 

Üstyapı ve Tesisler 2,75 

İdari Yapı ve Mevcut Personel 1,5 

Yönetim Kapasitesi  0,51 (%51) 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sedir Adası, hassas doğal ve kültürel kaynak değerleri ile dikkat çeken 

ve bu özelliklerinden dolayı her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan, 

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisindeki nadir ve özel 

alanlardan birisidir. Sedir Adası’nda yüzmek için Kraliçe Kleopatra ve 

sevgilisi Romalı komutan Antonius’un Mısır’dan gemiler ile 

getirildiğine inanılan beyaz kumlar günümüzde adanın en önemli 

cazibe kaynağıdır. Özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi baskısına 

maruz kalan adaya günde 1.500’ün üzerinde ziyaretçi gelmektedir. 
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Yaklaşık 25 sene öncesine dayanan Sedir Adası’nın kırsal rekreasyon 

alan planlaması çalışmalarında günümüze kadar koruma kullanma 

dengesi çerçevesinde ekolojik tabanlı bir planlama anlayışı 

benimsenmemiş, kumul ekosistemi derinden etkileyecek ve çevre 

kirliliğine sebep olacak kararlar alınmıştır. Bu projede tespit edilen 

tehdit unsurları şu şekilde sıralanabilir; 

• Taş örme istinat duvarı ile kumul birikimin önünün kesilmesi 

• İstinat duvarına paralel olarak alanın doğal bitki örtüsü içerisinde 

yer almayan palmiye ağaçlarının dikilmesi ve bitkilerin yetişmesi 

için alana toprak getirilmesi  

• Adanın doğal fauna elemanı olmayan küçükbaş ve kanatlı 

hayvanların adaya getirilmesi Sedir Adası’ndaki atık suların yer 

altından geçirilen borular ile denize tahliye edilmesi 

• Avrupa Birliğince zehirli atık olarak değerlendirilen ahşap 

demiryolu traverslerinin yürüyüş yolu malzemesi olarak 

kullanılması 

• Sedir Adası’nın yıllar boyunca çok yoğun ve bilinçsiz 

kullanımlara maruz kalması 

• Sedir Adası’nın tüm değerlerinin birlikte tanıtılmaması 

• Sürdürülebilir alan kullanımlarının teşvik edilmemesi 

• Ziyaretçi yönetiminin sağlanmaması 

Kıyı kenar çizgisine paralel olarak yaklaşık 15 metre genişliğindeki 

kumul alana taş duvarla çekilen setin kaldırılması ile fırtına 

dönemlerinde artacak dalga tabanı derinliğinin etkisi ile istinat duvarı 
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yüzünden deniz tabanına yayılan oolitik kumlar doğal mekanizma ile 

deniz tabanından karada koy gerisine itilecek ve koydaki beyazlık eski 

haline kavuşabilecektir. Ayrıca kumların Mısır’dan getirilme 

efsanesine paralel olarak ekilen palmiye ağaçlarının ve beslenmesi için 

getirilen toprağın adadan taşınması gerekmektedir. Sökülen ağaçlar 

taşınmadan önce en az bir kış mevsimi boyunca koyun her iki yayında 

bulunan kayalıklarda özellikle kökleri suya yakın bekletilerek 

toprağının yıkanarak uzaklaştırılması ve köklerine tutunan oolit 

kumlarının koya geri kazandırılması sağlanmalıdır. Bu doğal onarımın 

en fazla birkaç yıl içinde gerçekleşmesi mümkündür. Aksi takdirde 20 

yıldan bu yana dışardan getirilen malzemeler yüzünden en az %50si 

yok edilmiş olan Sedir Adası oolitli kumlardan oluşan Kleopatra Plajı 

önümüzdeki yıllarda tümüyle yok olacağı kaçınılmazdır. Ayrıca adada 

tuvalet, duş vb. tesislerin, oolit kumlarının bulunduğu koydan ilişkisi 

kesilerek ilk giriş alanına taşınmalıdır. Oolit kumlarının olduğu koyda 

hiçbir yapıya izin verilmemelidir.  

Pek çok gelişmiş ülkede “tehlikeli atık” olarak kabul edilen ve dış 

mekânda kullanımı yasaklanan hizmet ömrünü tamamlamış ahşap 

traverslere çok çeşitli yaşam alanlarında yer verilmesi yabancı 

ziyaretçiler tarafından olduğu kadar konuya bilinçli çevrelerce de 

eleştiriyle karşılanmaktadır (Genç & Kartal 2014). Bu bağlamda Sedir 

Adası özelinde, adada uygulanmış olan ahşap travers malzemenin çevre 

ve insan sağlığı açısından daha uyumlu doğal malzemeler ile 

değiştirilerek peyzajının yeniden planlanması ve mevcut tüm atık 
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malzemenin adadan tamamıyla uzaklaştırılıp, ilgili mevzuat 

hükümlerine göre bertaraf edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Kleopatra Plajı’nın sürdürülebilirliğinin sağlanması, karasal ve denizel 

alanda kirliliğin minimum düzeylere çekilebilmesi için, en uygun 

faaliyetlerin sadece manzara seyri, fotoğraf çekme ve kültürel turlar 

olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte mevcutta plaj ve piknik alanı 

olarak kullanılan bölgenin fiziksel kapasitesi Antik Kedrai Kenti’nin 

çok çok altındadır. Fiziksel taşıma kapasitesi analiz sonuçlarında 

sunulmamış olsada proje sürecinde plaj ve piknik alanlarının anlık 

kapasitesi 60 ziyaretçi olarak hesaplanmıştır. Oysaki analiz 

sonuçlarında bahsedildiği üzere Kedreai Antik Kenti’nin anlık 

kapasitesi 580 ziyaretçidir. Adanın kullanım biçiminde herhangi bir 

değişikliğe gidilmediği takdirde toplam kapasite sadece plaj ve piknik 

alanlarının toplam fiziksel kapasitesine eşit olacaktır. Bunun sebebi şu 

şekilde izah edilebilir; rekreasyon alanlarının konumları sebebi ile 

Kedreai Antik Kenti’ne gidebilmek için plaj ve piknik alanının 

içerisinden geçilmesi gerekmektedir. Ana amacı antik kenti gezmek 

olan ziyaretçiler dönüşte plaj veya piknik alanında da vakit geçirmek 

istediğinde veya denize girmek istediğinde bu fiziksel olarak 

engellenemeyecektir. Dolayısıyla bu alanlarda, alanların kapasitesinin 

yaklaşık 9 katı üzerinde bir yoğunluk yaşanacaktır. Ancak, koruma 

temelli bir yaklaşım gözetilerek adanın yüzme, güneşlenme ve piknik 

yapma gibi rekreasyonel faaliyetlere kapatılması bunun yerine fotoğraf 

çekme, manzara seyretme ve kültür turu faaliyetlerine yönelik 



 
 

 
336 

 

 

CHAPTER-7 / BÖLÜM-7 

kullanılması durumunda adanın fiziksel kapasitesi 2.900 ziyaretçi/güne 

çıkabilecektir.  

Her bir ziyaretçinin turnikeden geçtiği andan itibaren ziyaret süresinin 2 

saat ile sınırlandırılması yukarıda tanımlanan fiziksel kapasite 

değerlerine ulaşmak için oldukça önemlidir. Bunu sağlayabilmek için 

mutlaka Akyaka ve Çamlı’dan hareket eden tekne işletmecileri ile 

anlaşmaya varılması gerekmektedir. 

Sedir Adası’nda rezervasyon sisteminin oluşturulması teknelerin 

iskelede bekleme süresini azaltacak ayrıca olası karmaşaların 

yaşanmasının da önüne geçecektir. Ziyaretçilerin Sedir Adası’na 

ulaşmak için tek alternatifleri Akyaka ve Çamlı’dan hareket eden 

teknelerdir. Bu sebeple rezervasyonlar tekne sahipleri tarafından 

yapılacaktır. Oluşturulacak bir web sitesi yardımı ile tekne 

rezervasyonları tarih ve saat belirtilerek yapılabilir, ayrıca web 

sitesinde gün gün rezervasyon yaptıran teknelerin isimleri 

duyurulabilir. 

Kedreai Antik Kenti bölge içerisinde benzersiz bir arkeolojik miras 

olmasına rağmen günümüze kadar tanıtımı yeterince yapılamamış ve 

hep arka planda kalmıştır. Tanıtımların sosyal medya, basın ve yayın 

organları, görsel ve yazılı materyaller kullanılarak yapılması bu 

noktada önemlidir.  

Efsanelerin bir alandaki doğal bir özelliğin veya kültürel bir değerin ön 

plana çıkarılması ve tüm insanlar tarafından tanınması hususunda katkı 

sağladığı bir gerçektir. Bununla birlikte var olan değerlerin sadece 
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efsanevi yönleri ile değil, hassasiyetleri, nadirlikleri ve önemlerinin 

bilimsel temellere dayanılarak anlatılması, ziyaretçilerde koruma 

bilincinin güdülenmesi daha önemlidir. Oysaki Sedir Adası’ndaki 

kumun Mısır’daki kumdan 1500 yıl önce oluştuğu gerçeği aslında 

efsanelerden çok daha dikkat çekicidir. 

Sadece Sedir Adası özeli için değil Gökova Özel Çevre Koruma 

Bölgesi’nin doğal ve kültürel kaynak değerlerinin tanıtılacağı, ziyaretçi 

eğitimlerinin ve doğa eğitimlerinin verileceği bir merkeze ihtiyaç 

duyulmaktadır. Kurulacak bu merkezin Akyaka’da olması uygun 

olacaktır. Bu merkezde, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni tanıtan 

posterler, broşürler, haritalar ve maketler sergilenmeli ayrıca alan ile 

ilgili videolar, kısa metrajlı belgeseller ve haberler de sunulmalıdır. 

Ayrıca bu merkezde veya civarında yöresel ürünlerin satışı, yöreyi 

betimleyen biblolar, mıknatıslar, kartpostallar vb. hediyelik eşyalar da 

satışa sunulabilir. Merkez, dönem dönem çeşitli gruplara (örn: öğrenci 

grupları veya toplulukları, çeşitli çevre dernekler) yönelik seminerler 

düzenlenecek yeterli büyüklükte ve yeterli donatılara sahip olmalıdır. 

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde ekolojik bilgi ve doğa 

deneyimleri ile kombine edilen çevre eğitimi aktivitelerinin, 

sürdürülebilirlik anlayışını benimseteceği ve doğal süreçlerin 

anlaşılmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Gökova Özel Çevre 

Koruma Bölgesi’nin tanıtımı, halkın bilinçlendirilmesi, yeni projelerin 

oluşturulması ve geliştirilmesi sürecinde STK’lar ile sıkı iş birliği 

yapılmalıdır. Türkiye’de gönüllük sistemi henüz sadece sivil toplum 
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örgütleri bazında olsa da yurt dışında pek çok korunan alanın 

gönüllülük sistemi vardır. Özellikle gençlerden ve emeklilerden oluşan 

gönüllü ekibi, bilgi, beceri ve kabiliyetleri ölçüsünde korunan alanlar 

yönetimi tarafından verilen görevlerde yönetime yardımcı olmaktadır. 

Sedir Adası’na tekneler ile gelen ziyaretçilerin alanla ilgili doğru 

mesajları alması ve kontrollerinin sağlanabilmesi yönünde alan 

kılavuzlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Alan kılavuzlarının yöre 

halkından seçilmesi yöreye de katkı sağlayacaktır. İlgili kurumca 

düzenlenecek Alan Kılavuzluğu eğitimi ile nitelikli kılavuzlar 

yetiştirilebilir. 

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde gerçekleştirilecek tüm 

rekreasyonel faaliyetlerin ve diğer faaliyetlerin koruma kullanma 

dengesi içerisinde yürütülebilmesi için alanda etkin ve teknik bir 

yönetim sisteminin kurulması önerilmektedir. Bu bağlamda ziyaretçi 

yönteminin sağlanabilmesi ve alan izleme çalışmalarının 

gerçekleştirilebilmesi için yeterli teknik ve idari personelden oluşan 

yönetim yapısı ile “yerinden” yönetimin sağlanması çok önemlidir. Bu 

yönetim alanın yönetiminden sorumlu iki kurumun yakın iş birliği ile 

olmalıdır. Yönetim merkezi için Akyaka önerilmektedir. Bu merkez 

içerisinde Tablo 9’da tanımlanan birimlerin yer alması bu merkezin 

etkinliği açısından önemli görülmektedir. 
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Tablo 9. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi alan yönetim merkezi 

 

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Alan Yönetim Merkezi 

İdari Birim ve Görevi Personel Niteliği 

ve Sayısı 

İdari Birim: Bütün mali, hukuki ve idari işlerden sorumlu olmak 

diğer birimleri yönlendirmek ve denetlemek. Ayrıca alanın 

işletmesini yürüten şirketi denetleme 

Gökova Özel Çevre 

Koruma Bölgesi 

Alan Yönetimi 

Sorumlusu 

Ziyaretçi Hizmetleri Birimi 

Sorumluluk Alanları: 

Akyaka’da oluşturulacak ziyaretçi tanıtım merkezi, Ziyaretçi 

bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme çalışmaları, 

Alan tanıtım faaliyetleri ve materyallerinin (broşür, pano vb) 

geliştirilmesi, 

Alan kılavuzluğu eğitimleri ve alan kılavuzlarının denetimi 

Gönüllülük sistemini oluşturma 

 

Biyolog (sistematik 

botanik ve zooloj): 

2 personel  

Sosyolog: 1 

personel  

Eğitim Görevlisi: 1 

personel  

Grafiker:1 personel 

Proje Geliştirme- Uygulama ve İzleme Birimi 

Sorumluluk Alanları 

Dönemsel olarak rekreasyonel faaliyetlerin çevresel ve sosyal 

etkilerinin izlenmesi 

Ziyaretçi yönetim araçlarının geliştirilmesi uygulanması ve 

izlenmesi 

Projeler için fon araştırma/bulma, proje fikirleri geliştirme 

İlgili tüm kamu kurum ve STK’lar ile projeler yapma ve 

yürütme 

Yapılacak projelerde uzmanlara rehberlik etme Gönüllülük 

sistemi içerisinde yapılacak faaliyetleri yürütme 

Tüm izleme çalışmaları ve proje çıktılarından oluşan bir veri 

tabanı oluşturma 

 

Arkeolog: 1 

personel  

Peyzaj Mimarı: 1 

personel  

Çevre Mühenisi:1 

personel  

Turizm Uzmanı: 1 

personel 

Biyolog: 1 persoel 
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TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Projenin Kısıtları: Çalışma takviminin 3 ay (Ekim-Aralık 2020) ile 

sınırlı olması nedeniyle bu projenin biyoçeşitlilik ile antropojenik baskı 

ve ekolojik tehdit unsurları üzerinde elde edilen veriler bir ön çalışma 

olarak değerlendirilmiştir. Bu konuda daha detaylı bilgiler edinebilmek 

için Sedir Adası’nın en az iki yıllık vejetasyon periyodu boyunca ve 

özellikle yoğun turizm sezonunda izlenmesi gerekmektedir.  

Bilgi Notu: Çalışmada ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine 

uyulmuştur. Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.  

Teşekkür: Bu çalışma, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce yaptırılan “Sedir Adası’nın 

Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi” başlıklı projenin özeti olup, ilgili 

kuruma ve proje ekibine teşekkür ederiz. 
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Problems Arising from Recreational Use on Sedir 

Island and Suggestions for Solutions  

SUMMARY 

Introduction: “Specially Environmental Protected Area (SEPA)” is one of the 

statuses in our country granted for protecting natural and cultural sites that have 

national or international importance. Most of the SEPA in Turkey are tourist 

attractions as they are on the Mediterranean and Aegean coasts. Although tourism 

developments have positive effects on protected areas such as contributing to the local 

economy and providing employment, unplanned and uncontrolled development also 

has negative effects such as deterioration in sensitive ecosystems in protected areas, 

decrease in biological diversity, increase in environmental pollution, degeneration in 

traditional culture. (Edington and Edington,1986; Mason 2003; Archer et.al., 2005). 

Sedir Island, which is in the Gökova Special Environmental Protection Area, is also 

faced with increasing visitor demands every year with its rare natural and cultural 

resource values. This study summarizes the project titled "Determination of the 

Carrying Capacity of Sedir Island", which is in the Gökova Special Environmental 

Protection Area, which was commissioned by the Ministry of Environment and 

Urbanization General Directorate of Conservation of Natural Assets in 2020. This 

project is intended to create a base for the management plan of Sedir Island. 

Research Field: Sedir Island is connected to the Ula district of Mugla Province in the 

Aegean Region and is in the Gulf of Gökova (Keramos) at coordinates 36 59'7N, 28 

14'8E (Figure1). Gökova Bay and its surroundings were declared as a Special 

Environmental Protection Area (SEPA) with the Council of Ministers Decision dated 

12.06.1988 and numbered 88/13019. Sedir Island is at the forefront with its natural 

and historical values and is one of the important tourism centers. (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 2020).  

Method: The project process, which consists of five steps, is explained below; 

1. Current Situation Analysis: The geological structure of the project area, its 

faunistic and floristic features, other natural and cultural resource values, existing 

recreational opportunities and annual visitor numbers, the use of existing recreation 

areas, density of use levels, superstructure facilities and service opportunities have 

been determined. A recreational use map was created with the data obtained, and the 

recreational use features were analyzed for mapping recreational zones.  

2. Effects of Recreational Activities on Natural and Cultural Resource Values: 

Current and periodic pressures and threats on the island ecosystem and biodiversity 

arising from use above the carrying capacity or uncontrolled use in recreational areas 

have been identified.  

3. Physical (at one time, daily and annual) Carrying Capacity Analysis: The 

suitability of the existing recreational area uses with the data got in the second step of 

the method was reviewed, and appropriate recreational uses were redefined for the 
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determining "at one time", "daily" and "annual" carrying capacities of these areas. 

Determination of the Carrying Capacity Estimation Method in Protected Areas 

(Ceballos -Lascurain, 1996) and Service Level “HD” (Rouphail et al., 1998) were 

used integrating with each other. 

4. Management Carrying Capacity Analyze: The existing infrastructure, 

superstructure, and facilities and the qualification status of the personnel were 

evaluated on a 5-point Likert scale (0= none, 4= very sufficient) and the percent 

capacity was calculated by dividing the maximum score it would receive in the ideal 

situation. 

5. Development of Visitor Management Tools: Various visitor management 

tools have been proposed for the solution of identified environmental impacts and 

presented in the conclusion and recommendations section. 

 

Results:  The major results are represented below; 

Current Situation Analysis Results: The sands on the Cleopatra beach are very 

sensitive geological formations known as "oolite", which are formed under very rare 

conditions. In previous studies, 112 taxa belonging to 33 families were identified on 

Sedir Island. (Görk et.al., 2009). In previous studies on Sedir Island, 19 invertebrates 

and 23 vertebrate species were identified (Görk et al., 2009). The historical past of 

Sedir Island starts from the BC 6th century. It is mentioned that Sedir Island, which 

was called Kedreai in ancient times was one of the important cities of Caria and 

Rhodes. There are still a theater, sanctuaries, residences, harbors, and many other 

important civil and religious structures of the ancient city on the island. 

The two most important recreational resources of the area are the beach that attracts 

attention with its special sand and clean sea, along with the archaeological artifacts 

belonging to the ancient city of Kedreai. The recreation areas on Sedir Island are 

Cleopatra Beach, the picnic area immediately behind the beach, and the walking path 

at the Kedreai Ancient City. By analyzing the recreation usage patterns and 

recreational site features with field studies; 5 different zones have been defined and a 

map of usage zones has been created  

I.Strict Protected Zone: It is the zone where no recreational activities are allowed in 

order to protect the private dune area in front of Cleopatra Beach and to ensure the 

sustainability of sensitive ecosystems. II.Interaction Zone: It includes the trekking 

route starting from the entrance continuing to Cleopatra Beach and the wooden jetty. 

III.Daily Use Zone: It is the main zone preferred for recreational activities with 

Cleopatra Beach and picnic area. IV.Cultural Use Zone: The archaeological artifacts 

belonging to the ancient city of Kedreai are located and which connects these artifacts 

with walking routes on this zone. V.Natural and Cultural Zone: It covers the areas 

where there is no recreational facility in the island and which are not suitable for 

recreational uses. 
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Sedir Island is open for recreational activities between April 15 and October 15. In 

2019, the total number of visitors to Sedir Island was 162.901. The months with the 

highest visitor density are July, August and September. In August 2019, 59,064 people 

visited the area. The highest density in the area is observed on Sundays. For example, 

on Sunday, August 18, 2019, 1.656 people visited the area. (Muğla Müzesi 

Müdürlüğü, 2020). 

Determination of the Effects of Recreational Activities on Natural and Cultural 

Resource Values: On the island, wastewater is discharged approximately 200-300 

meters from the shore of Cleopatra Beach, where oolitic sands are found, through 

underground pipes. In addition, the use of visitors far above the carrying capacity 

leaves the superstructure facilities inadequate. The vast majority of visitors prefer the 

sea area instead of using the toilets. Marine sunscreens, small yachts, and boats are 

another source of pollution. For these reasons, not only the microbiological quality of 

the sea water is affected, but it also causes the very rapid dissolution and 

disappearance of the oolitic sands, which are the sensitive carbonate formations in the 

bay. 

The desert palm, which is not in the natural vegetation on the island, was planted 

where the sands found it to be the most valuable and thickest. In addition, the soil was 

laid under the trees to feed the palm trees. To protect these soil and trees, a stone wall 

was set in front of it. This embankment has completely killed the natural 

hydrodynamic conditions in the bay. This is because the strong fortification created 

by this wall and the palm trees and the added soil behind it is pushed behind the bay 

by the wave energy, causing it to spread under the sea and disperse and disappear 

eventually. 

The characteristic of the ground where is behind the barrier wall drawn parallel to the 

beach and used to be a dune has begun to change. In there, where is covered with sun 

loungers in summer, the visitor density has affected the soil structure by triggering 

soil compaction. As a result, it is thought that surface erosion increases and reduces 

the number and diversity of dune plant species. 

Another environmental pollution factor is that the walking paths leading up to the 

agora and the theater are covered with "wooden railway sleepers that have completed 

their service life". In the report published by the United States Environmental 

Protection Agency (EPA) in 2008 and the European Union Legislation No. 

2001/90/EC, it is recommended not to use chemicals released in various forms from 

wooden sleepers treated with creosote. (EU Science for Environmental Policy, 2008). 

Physical (at one time, daily and annual) Carrying Capacity Analysis Results: It would 

be more appropriate only to allow watching the scenery from the existing viewing 

terraces rather than swimming, sunbathing, and picnic activities in the Daily Use Zone 

of Sedir Island and to allow activities such as visiting the ancient city through the 

excursion paths in the Cultural Use Zone. For this reason, the capacity of the Cultural 

Use Zone and the Interaction Zone has been calculated as "at one-time" capacity is 
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580 visitors, "daily carrying capacity" is 2,900, and "annual carrying capacity " is 

238,194 visitors. 

Management Carrying Capacity Analyze Results: The existing infrastructure, 

superstructure, and facilities and the qualification status of the personnel were 

evaluated on a 5-point Likert scale (0= none, 4= very sufficient) and the percent 

capacity was calculated by dividing the maximum score it would receive in the ideal 

situation. According to these scores, the visitor management capacity of the Island 

was calculated as 0.51 (51%). 

Conclusion and Recommendations: If the embankment, made of the stone wall in 

the dune area, is removed, the sand spreading to the seafloor due to this will be pushed 

from the seafloor to the shore with the effect of the wave floor depth that will increase 

during storm periods and the whiteness of the bay will be restored. 

In addition, facilities such as toilets and showers on the island should be moved to the 

visitor’s entrance entrance in order to keeping them away from the location of oolite 

sand beach. Wooden traverse material applied on the path should be replaced with 

natural materials that are more compatible with the environment and human health.  

Existing waste materials are also completely removed from the island and disposed of 

by the provisions of the relevant legislation. 

It is understood that the most appropriate activities are only scenic viewing, 

photographing, and cultural tours to ensure minimize the pollution in the terrestrial 

and marine areas for the sustainability of Cleopatra Beach. It is very important to be 

limited the visit time to 2 hours to reach the calculated physical capacity.  

Establishing a reservation system on Sedir Island will reduce the waiting time of the 

boats at the pier and also prevent possible confusion. Although the ancient city of 

Kedreai is a unique archaeological heritage in the region, it has not been adequately 

promoted and remained in the background. Promotion must be made using social 

media, press and media organs, visual and written materials.  

There is a need for a center not only for Sedir Island, but also Gökova Special 

Environmental Protection Area where natural and cultural resource values will be 

promoted, and visitor education will be given. It is recommended to establish an 

effective and technical management system in the Gökova Special Environmental 

Protection Area for all recreational activities and other activities to be carried out in a 

conservation-use balance.  

In this context, it is very important to provide “on-site” management with a 

management structure consisting of sufficient technical and administrative personnel 

to provide the visitor method and to carry out field monitoring studies.  

This management should be in close cooperation with the two institutions responsible 

for the management of the area. Akyaka is recommended for the administrative center. 

The presence of the units defined in Table 1 in this center is considered important in 

terms of the effectiveness of this center. 
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Table 1. Gökova Special Environmental Protection Area Management Center 

GÖKOVA SPECIAL ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA 

MANAGEMENT CENTER 

Administrative Unit: Being responsible for all financial, legal, and 

administrative affairs, directing and supervising other units. In 

addition, auditing the company that operates the field. 

Management 

Officer 

Visitor Services Unit Responsibilities: 

Visitor promotion center to be established in Akyaka, 

Visitor information, training, and orientation activities, 

Development of field promotion activities and materials (brochure, 

board, etc.), 

Field guide training and inspection of field guides 

Creating the volunteer system 

 

Biologist: 2 (who 

has Systematics 

Botany and Zoology 

Sociologist: 1 

Training Officer: 1 

Graphics:1 

Project Development- Implementation and Monitoring Unit 

Responsibility Areas: 

Periodically monitoring the environmental and social effects of 

recreational activities 

Development, implementation, and monitoring of visitor 

management tools 

Researching/finding funds for projects, developing project ideas 

Making and executing projects with all relevant public institutions 

and associations 

Guiding experts in the projects to be carried out Carrying out the 

activities to be done within the volunteering system 

Creating a database of all monitoring studies and project outputs 

 

Archaeologist: 1 

Landscape 

Architect: 1 

Environmental 

Engineer:1 

Tourism Specialist: 

1 

Biologist: 1 

Information Note (Constraints of the Project): Since the work schedule is limited 

to 3 months (October-December 2020), the data obtained on biodiversity, 

anthropogenic pressure, and ecological threats were considered as a preliminary 

study. Sedir Island should be monitored during the vegetation period of at least two 

years and especially during the peak tourism season to obtain more detailed 

information on this subject. 
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1. GİRİŞ 

İnsanların ortaya çıkmasından önce, gezegenimizi tamamen doğal 

sistemler yönetiyordu. Bugün afet kabul ettiğimiz depremler, volkanik 

patlamalar, heyelan, sel gibi pek çok jeofiziksel olay, yalnızca mevcut 

flora ve faunayı tehdit ederek meydana gelmiştir. Milyonlarca yıl sonra, 

insan varoluşuyla, jeofizik olaylar doğal afet olarak kabul edilmiştir. 

Çünkü insan doğa ile etkileşime girmiştir (aletler yaparak, ateşi bularak, 

vb.). İnsanın evrimiyle, yalnızca doğanın var olduğu çağ sona ermiş, 

yeni bir çağ başlamıştır. Zaman içinde insan sisteminin kendisi, iş 

kavramı, toplumsal iş bölümü, üretim ilişkileri, ekonomik-politik 

sistemlerin ortaya çıktığı önemli dönüşümlere maruz kalmıştır. Bu 

dönüşümler ve bunların doğal sistemle bağlantıları, doğal tehlikeler ve 

dolayısıyla doğal afetlerin dinamiklerinin şablonları olarak hizmet 

etmiştir. Böylece doğa ve insan kırılganlıkları, mekânda ve zamanda 

aynı koordinatta buluştuğu anda afetler meydana gelmeye başlamıştır 

(Alca ́ntara-Ayala, 2002).  

Günümüzde afetler, dünyadaki en önemli sorunlardan biridir. 

Literatürde doğa (jeolojik, klimatik ve biyolojik afetler) ve insan 

(sosyal ve teknolojik afetler) etkisiyle oluşan, 37 adet afet (deprem, 

heyelan, tusunami, kaya düşmesi, kuraklık, kasırga, çığ, tipi, sel, 

erozyon, orman yangını, salgınlar, yangınlar savaşlar, maden kazaları, 

sanayi kazaları vb.) tanımlanmaktadır. Afetler can ve geçim 

kaynaklarının kaybolmasına, evlerin yıkılmasına, üretken varlıklara ve 

altyapıya zarar verilmesine, yiyecek ve suyun varlığının azalmasına, 
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vd. neden olmaktadır. Dünya, doğa ve/veya insan kaynaklı afetler ile 

eşi görülmemiş düzeyde aşırı olaylarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu 

olaylar sadece günümüzü ve geçmişimizi değil, geleceğimizi de 

etkilemektedir. 

Uluslararası Su Yönetim Enstitüsü (IWMI) ve Uluslararası Afet Veri 

Tabanı (EM-DAT, 2019) incelediğinde; 2019'a kadar son 20 yılda 

doğal afetlerin neden olduğu (deprem, sel ve sıcak hava dalgaları dâhil 

olmak üzere) 7.348 olayın kaydedildiği görülecektir (1980-1999 yılları 

arasında, 4.212 olay kaydedilmiştir) (IWMI, 2021). 2020-2021'de ise 

dünya, bir dizi rekor kıran felaketlere (COVID-19 pandemisi, soğuk bir 

hava dalgasının Teksas’ı felç etmesi, orman yangınlarıyla yaklaşık 5 

milyon dönümlük Amazon yağmur ormanının yok edilmesi, sel 

felaketleri, depremler, vd.) tanık olmuştur (Kandel, 2021). Bu örnekler, 

dünyanın içinde bulunduğu riski ortaya koymak açısından yeterli kabul 

edilebilir. 

Bugün ülkeler/yönetimler/insanlar, afetlerle gelen değişikliklere ve 

etkilerine giderek daha zor ayak uydurmaktadır. Bu konuda Birleşmiş 

Milletler Üniversitesi, Çevre ve İnsan Güvenliği Enstitüsü (UNU-

EHS), Birbirine Bağlı Afet Riskleri 2020/2021 Raporu’nu 

hazırlamıştır. Raporda, çok farklı yerlerde meydana gelen ve 

başlangıçta ortak noktaları yok gibi görünen 10 farklı afet analiz 

edilmiştir. Sonuçta bu afetlerin, birbirleriyle ve aynı zamanda bireysel 

davranışlarla bağlantılı oldukları ortaya konulmuştur. Ayrıca raporda, 

genel olarak insan kaynaklı felaketlerde geçmişin etkileri üzerine nasıl 
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inşa edildiği ve gelecekteki felaketleri nasıl hazırladığı ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Raporda afetlerin üç temel nedeni tanımlanmıştır. 

Bunlar; insan kaynaklı sera gazı emisyonları, yetersiz afet risk yönetimi 

ve karar vermede çevresel maliyetlerin ve faydaların yeterince 

değerlendirilmemesidir (Kandel, 2021). Bu durum, afet etkilerinin doğa 

ve insan kaynaklı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Afetler, tüm dünyada meydana geldiği için küresel bir olaydır. Ancak 

en çok yoksulları ve savunmasız olanları etkilemektedir. 1970-2019 

yılları arasında, Birleşmiş Milletler (BM) ülke sınıflandırmasına göre, 

hava, iklim ve su tehlikelerinden kaynaklanan tüm ölümlerin % 91'i 

gelişmekte olan ülkelerde; Dünya Bankası, ülke sınıflandırmasına göre 

ise bu ölümlerin % 82’si düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana 

gelmiştir. 1980'den bugüne küresel afetler nedeniyle, 2,4 milyondan 

fazla insan ölmüş ve 3,7 trilyon dolardan daha fazla bir para 

kaybedilmiştir. Son on yılda meydana gelen hasar durumu 

değerlendirildiğinde; yılda 167 milyar dolara çıkarak (1980'lerde, yılda 

18 milyar dolar) %800'den fazla artış gösterdiği ortaya konulmuştur. 

Dünya Bankası’nın 2016 yılında yayınladığı bir raporda, kayıpların 

neredeyse %75'inin aşırı hava olaylarından kaynaklandığı belirtilmiş ve 

iklim değişikliğinin 2030 yılına kadar 100 milyon insanı daha aşırı 

yoksulluğa itmekle tehdit ettiği vurgulanmıştır. Dünya Bankası, nüfus 

artışı ve hızlı kentleşmenin afet riskindeki artışı tetiklediğini 

belirtmiştir. BM’nin2050 yılına kadar dünya nüfusunun üçte ikisinden 

fazlasının kentlerde yaşayacağı tahmini ise durumun giderek daha da 
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ciddileşeceğini göstermektedir (Kobayashi, 2021). Bu durum ise risk 

yönetiminin önemini ortaya koymaktadır.  

Çevre sorunları ve doğal süreçler, bunların etkileşimleri ve artan nüfus 

afetlerin artmasını tetiklemektedir. Teknolojik gelişmelerle de birlikte 

artık doğal afetler yanında teknolojik afetler görülebilmekte ve bir afet 

diğer afeti tetikleyebilmektedir. Bu durum çoklu risk durumunun ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Afetlerin yönetilebilmesi için afet 

tehlikelerine neden olan ve zarar görebilirlik durumlarını ortaya koyan 

faktörlerin ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir BMAfet Riski Azaltma 

Ofisi  (UNISDR)’nin (2009)’de belirttiği gibi afetler çok boyutlu ve 

karmaşık süreçlerdir ve tahmini zordur. Bir bölgede birden fazla afetin 

görülebilmesi ise afet tahminlerini daha da zorlaştırmaktadır. Ayrıca 

afetlerin çoklu gerçekleşmesi yanında, zararın derecesi de afet 

boyutlarını değiştirmektedir (Taştan ve Aydınoğlu, 2002). Afetin 

etkilerini azaltmak için yapılacak çalışmalar, afet yönetimi 

çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Afet yönetimi; afet 

gerçekleşmeden önceki dönemde zarar azaltma ve hazırlık, afet 

gerçekleştikten sonraki dönem için müdahale ve iyileştirme aşamaları 

etkileşim halindedir. Afet yönetiminin başarılı olması, afet döngüsü 

içindeki aktivitelerin başarıyla yürütülmesine bağlıdır (Taştan & 

Aydınoğlu, 2015). Bu noktada afet öncesi dönemde, afet riskine/riske 

ilişkin durumun ortaya konulması başarının temelini oluşturmaktadır. 

Çünkü riski ortaya koymak afetten uzak kalmayı ya da afeti azaltıcı 

tedbirlerde akılcı tedbirler almanın bir yoludur. Ancak bu noktada 
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riskin doğasını anlamak oldukça önemlidir. Riskin doğasını anlamak 

için, dünyadaki sistemi anlamak gerekmektedir. 

Dünya, karmaşık ve bir o kadarda düzenli bir ekolojik sistemin 

ürünüdür. Risk analizleri sistemi anlamaya ve modellemeye; böylece 

mekânsal ve zamansal süreçteki belirsizliği mümkün olduğunca 

azaltmaya ve yönetim-planlama süreçlerine ilişkin veri üretmeye 

odaklanmaktadır. Ancak risk analizlerinin doğru şekilde yapılabilmesi 

için öncelikle risk kavramının doğasının anlaşılması, bu çerçevede 

bilimsel veriler ışığında sürecin ortaya konulması gerekmektedir.  Bu 

çalışmada; risk alanlarının belirlenmesi ve analiz sürecine katkı 

sağlayabilmek amacıyla, “risk-kırılganlık-hassasiyet” süreçleri 

arasındaki ekolojik ilişkileri, bütüncül bir kavramsal çerçevede ortaya 

koymak amaçlanmıştır. Bu ilişkiler temelinde, analiz sürecine ilişkin 

ekolojik bir modelin geliştirilmesine yönelik bazı öneriler 

geliştirilmiştir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyalini, “risk (risk), kırılganlık (vulnerability)”, 

hassasiyet (sensitivity)” “anahtar kelimeleri yazılarak yapılan literatür 

taramasının incelenmesi sonucunda seçilen 43 yayın oluşturmaktadır. 

Çalışmada, literatür taramasının ilk aşamasında, 6305 yayın 

görüntülenmiştir. Literatür taramasının ikinci aşamasında, 720 yayının 

ekoloji ve çevre bilgisi temelinde geliştirildiği görülmüştür. Literatür 

taramasının üçüncü aşamasında, 77 yayının “hassasiyet-kırılganlık-

risk” süreçleri temelinde geliştirildiği belirlenmiş ve bunlardan 43 
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tanesi çalışma kapsamında değerlendirilmeye alınmıştır. Çalışmada 

doküman türü olarak makale, kitap bölümü, bildiriler, raporlar 

incelenmiştir. Ayrıca çalışmada bazı proje raporlarından da 

yararlanılmıştır. 

Çalışma kapsamında kavramsal çerçevenin oluşturulması için “risk 

(risk), kırılganlık (vulnerability)”, hassasiyet (sensitivity)” anahtar 

kelimeleri üzerinden ulusal (TR Dizin) ve uluslararası (Web of Science, 

Scopus) veri tabanları incelenmiştir. Literatür seçilirken, mekânsal 

ölçekte ekolojik bakış açısının ön plana çıktığı, ekolojik modellemelere 

ışık tutabilecek, tam metin yayınlar seçilmiştir (dışlama/dahil edilme 

süreci). Literatür incelenerek, ekolojik süreçler temelinde hassasiyet-

kırılganlık-risk ilişkisi ortaya koyabilecek kavramsal çerçeveyi 

oluşturabilmek hedeflenmiştir. 

3. BULGULAR 

Literatür kapsamında bir mekana ilişkin riski tanımlamak için öncelikle 

kırılganlığa ilişkin ekolojik süreci tanımlamak gerekmektedir. 

Hassasiyet ise kırılganlığı oluşturan temel niteliklerden biridir. Bu 

nedenle, çalışmada peyzaj ölçeğinde tüme varım yöntemiyle, 

hassasiyet, kırılganlık ve risk kavramları” irdelenmiştir. 

3.1. Hassasiyet Kavramı ve Ekolojik Süreci 

Hassasiyet, ilk kez jeomorfoloji biliminde erozyon ve sedimantasyon 

olaylarını açıklarken kullanılmıştır (Milles vd., 2001; Thomas, 2001; 

Usher, 2001). Kavramın ilk tanımı “fiziksel sistemin, doğal ve insan 
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kökenli dış etkilere yanıt olarak değişim potansiyeli ve değişime 

direnme yeteneği/tepkisi” şeklinde yapılmıştır (Knox, 2001; Thiemann, 

vd., 2018). 

Hassasiyet, ekolojik değişkenlerin dış koşullardaki değişikliklere nasıl 

cevap verildiğini irdelemektedir (Barabas, vd., 2014). Hassasiyet 

ekosistemin dış etkenlere/baskılara verdiği bir cevap türü, baskıları 

absorbe etme kapasitesi ve cevabın yoğunluğuna, değişikliklerin 

ölçeğine ve bunların sonuçlarına karşılık gelmektedir (Kesoretskikh, 

vd., 2015; Chia, vd., 2019). Bu bağlamda hassasiyetin ortaya 

konulması, sistemi oluşturan bileşenlerle ilgilidir. Çünkü bu bileşenler, 

hassasiyetin asıl nedenini ya da hassasiyetin asıl kaynağını 

oluşturmaktadır (Thiemann, vd., 2018). Örneğin bu durumu ifade 

etmek için peyzaj ölçeğinde hassasiyet tanımına bakmak oldukça 

açıklayıcıdır. Peyzaj hassasiyeti, bir peyzajdaki değişimin, bir peyzajın 

doğal ve kültürel bileşenindeki (eğim, bakı, yükseklik, alan kullanımı, 

ulaşım ağı, vd.) değişime oranı olarak tanımlanmıştır (Usher, 2001). 

Yine peyzaj hassasiyet, peyzaj karakterinin değişime karşı 

savunmasızlığı, dış etkilere karşı istikrarsızlığı ve tepkisi olarak da 

ifade edilmiştir (Anderson, vd., 2005; Mas, vd., 2010).   

Bu çalışmada hassasiyetin daha iyi anlaşılabilmesi için ekolojik süreç 

peyzaj ölçeğinde açıklanmıştır. Bu çerçevede, peyzaj hassasiyeti, 

peyzajın oluşumu, gelişimi ve değişimine ilişkin sürece dayanmaktadır 

(Thomas, 2001). Peyzaj, özellikle topoğrafya, jeomorfoloji, jeoloji, 

toprak, iklim ve bitki örtüsüne ilişkin süreçleri ve bu süreçlerin 
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etkileşimlerini yansıtan evrim tarihinin bir ürünü, diğer bir ifadeyle 

tarihin yansımasıdır (Gordon & Sutherland, 1993; Miles, vd., 2001). Bu 

nedenle peyzaja ilişkin süreçler, peyzajı oluşturan fiziksel ve biyolojik 

varlıklar (bitki, hayvan ve insanlar) ile ilgilidir (Usher, 2001).  

Bu kapsamda riski değerlendirirken, peyzaja ilişkin alt 

bileşenleri/özellikleri detaylı bir şekilde irdelemek gerekmektedir. 

Peyzaj ölçeğinde olaya bakmak, çalışmanın detayını ortaya koymayı 

sağlamak açısından önemlidir. 

Usher (2001), peyzaj hassasiyetinin belirlenmesi, öncelikle peyzaj ve o 

peyzajın yapısını belirleyen ana doğal sistemler ve daha sonra bu doğal 

sistemleri değiştiren işlemler hakkında düşünmeye başlamanın en iyi 

yol olduğunu vurgulamıştır. Bununla birlikte, değişikliklerin ve 

bunların büyüklüklerinin hem mekânsal hem de zamansal bileşenlere 

sahip olduğunu ve bunların her birinin hassasiyetin ayrılmaz bir parçası 

olduğunu belirtmiştir. Knox (2001) ise hassasiyetin belirlenmesinde, 

öncelikle hassasiyetin kaynağı ve nedenlerinin sorgulanmasının 

gerektiğini belirtmiştir. Bu noktada 3 temel soruya cevap aranması 

gerektiğini vurgulanmıştır. Bunlar; “peyzajda hangi çevresel koşullar, 

ne kadar büyük bir değişiklik oluşturur?”, “peyzajın hangi kısımları ne 

kadar etkilenir?”, “yarı-denge durumuna peyzaj özelliklerinin geçişi ne 

kadar sürer?” şeklindedir. 

Peyzaj hassasiyet kriterleri belirlenirken, peyzajın karmaşık bir sisteme 

sahip olduğu ve peyzajı oluşturan alt birimlerin eş zamanlı zıt 

davranışlar sergileyebileceği de unutulmamalıdır. Kriterler, herhangi 
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bir veya daha fazla peyzaj bileşenin belirli durumlarda değişime karşı 

hassas olabileceği, bir bileşendeki değişikliğin, sistemin herhangi bir 

yerinde dengesizliğe/dayanıksızlığa/kararsızlığa neden olabileceği 

bilgisi temelinde değerlendirilmelidir (Usher, 2001; Thomas, 2001). Bu 

bağlamda kriterlerin belirlenmesinde iki yol izlenmektedir. Bunlardan 

ilki, zamansal-mekânsal ölçeği gözeten, peyzajda hassas kabul edilen 

kriterlerin belirlenmesi (indirgemeci yol); ikincisi ise hassasiyete neden 

olabilecek peyzaj/peyzaj karakter bileşenlerine ilişkin kriterlerin 

belirlenmesidir. İndirgemeci yaklaşımda, peyzaja ilişkin zamansal ve 

mekânsal ölçeği bütünleştiren süreçler değerlendirilmektedir. Bu 

durum daha çok peyzajın oluşumu, değişimi, vb. ilgili süreçleri işaret 

etmektedir. Örneğin; erozyon, heyelan, sedimentasyon, habitat 

parçalanması, sel, vd. birer kriter olabilmektedir (Thomas 2001; Jochen 

vd., 2007; Mas vd., 2010; Zhang vd., 2010; Thiemann vd., 2018; Chi 

vd., 2019; Karadağ & Şenik, 2019).  

Şekil 1’de hassas peyzajlar indirgemeci bir yaklaşımla örneklenmiş, 

kriterler peyzajın özelliğine göre değişebilir. Doğa ve insan temelli 

hassasiyet durumlarına ilişkin veriler (deprem haritaları, heyelan 

haritaları, kirlilik haritaları, habitat haritaları, vd.) coğrafi bilgi 

sistemleri (CBS) ile çakıştırma analizine tabi tutulur. Her bir verinin 

hassasiyeti ise çeşitli yöntemlerle analiz edilir (Karadağ & Şenik, 

2019).  

Kriter olarak doğal ve kültürel peyzaj bileşenleri olan bakı, yükseklik, 

eğim, büyük toprak grupları (BTG), arazi yetenek sınıfları (AYS), yağış 
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tipleri, sıcaklık,  yol ve yerleşimlere yakınlık, korunan alanlar, algısal 

ve görsel özellikler, vb. değerlendirilmektedir (Anderson vd., 2005; 

Zhang vd., 2010; Kesoretskikh vd., 2015; Bede-Fazekas  vd., 2017; 

Özhancı & Yılmaz, 2018). Şekil 2’de bazı doğal ve kültürel peyzaj 

bileşenleri örneklenmiştir; bileşenler, peyzajın özelliğine göre 

değişebilir. Bazı hassasiyet çalışmalarında ise kriterlerin seçimine 

ilişkin bu ayrım yapılmamakta, bileşenler bir arada kullanılabilmektedir 

(Wang & Bian, 2011; Aydın, vd., 2018; Hussain, vd., 2018).  
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Hassasiyet analiz süreçleri; modelleme, analiz ve haritalandırmaya 

dayanmaktadır (Steiner, 2008). Bu süreçte hassasiyete ilişkin ekolojik 

süreç temelinde geliştirilen model, CBS ile analiz edilebilir. Hassasiyet 

çalışmalarında dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise ekolojik 

sürecin iyi anlaşılması ve aşırı veriden kaçınılmasıdır (Thomas, 2001; 

Chia, vd., 2019). Modelleme ile insan hareketi ve doğal süreçler 

arasındaki etkileşimin doğası taklit edilerek, tahmin geliştirme ve 

yorum yapmaya katkı sağlamak hedeflenmektedir (Steiner, 2008).   

Peyzajın hassasiyetine ilişkin bileşenler, CBS ile bütüncül 

değerlendirilerek, hassasiyetin çok yüksek ve çok düşük olma durumu 

aralığında sınıflandırılır. Bileşenlerin hassasiyet durumunun 

değerlendirilmesinde kuramsal bilgi, yönetmelikler, bilimsel veriler 

yorumlanır (Karadağ & Şenik, 2019).  

3.2. Kırılganlık Kavramı ve Ekolojik Süreci 

Kırılganlık kavramının sosyal bilimlerde onlarca yıllık bir geçmişi 

varken, günümüzde ekoloji temelli çalışmalarda kullanımı giderek 

artmaktadır (Beroya Eitner, 2016). Kırılganlık fikri, Janssen, vd. 

(2006)’da ifade edildiği gibi, insan yapılarını ve toplulukları etkileyen 

doğal tehlikeler üzerine yapılan araştırmalara dayanmaktadır 

(Weißhuhn, vd., 2018). Son yıllarda, kırılganlık kavramı, küresel 

çevresel/iklim değişikliği, afet riskinin azaltılması ve sosyal-ekolojik 

sistemler araştırmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır (Lei, vd., 

2014). 
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Kırılganlıkla ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Çünkü kırılganlık, 

insanların ve toplulukların (şehirlerin, ulusların) veya sistemlerin 

(altyapı sistemleri, ekolojik sistemler, vb.) tehlikelerden (iklim 

değişimi, vb.) olumsuz etkilenme eğilimi (Birkmann, vd., 2021) ile 

ilgilidir. Ayrıca kırılganlık; hassasiyet, risk, direnç, adaptasyon, 

adaptasyon kapasitesi, istikrar, vb. gibi durumların tanımında da 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak en genel düzeyde kırılganlık Cutter 

(1996), Hinkel, vd., (2011), Wolfet, vd., (2013)’de ifade edildiği gibi, 

kayıp veya zarar potansiyeli anlamına gelmektedir (Beroya Eitner, 

2016). Daha açık bir ifadeyle kırılganlık, hassas sistemlerin yoğun 

baskıya (stres/tehlike/rahatsızlık) maruz kalması, adapte olamayarak 

bozulması/değişime maruz kalması olarak tanımlanmaktadır. Örneğin 

peyzaj ölçeğinde kırılganlık, hassas peyzajların, jeolojik ve ekolojik 

koşullarının bozulması, sistemi oluşturan bileşenler arasındaki işlevsel 

bağların ayrılması olarak ifade edilebilir (Adger, 2006; Birkmann & 

Wisner, 2006; Golobič, & Žaucer, 2010; Damiano, vd., 2014; Aretano, 

2015; Campbell, vd., 2016; Vaillant, vd., 2016; Menezes, vd., 2018). 

Kırılganlık, direcin karşıtı olarak kabul edildiği için bu perspektifle, 

sistemlerin durum değişkenleri, değişkenler ve parametrelerdeki 

değişiklikleri absorbe etme ve hala devam etme yeteneği; çevresel ve 

sosyal değişimle ilişkili baskıya maruz kalma ve uyum sağlama 

kapasitesinin yokluğundan zarar görme olarak da 

tanımlanabilmektedir. Terimin diğer mevcut tanımları, çoğunlukla bu 

temel tanımın varyantlarıdır (Adger, 2006; Beroya Eitner, 2016). 
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Kırılganlık tanımları çerçevesinde, Vincent (2010)’ın ifade ettiği gibi 

Kırılganlık= Maruz kalma x Hassasiyet - Adaptasyon Kapasitesi 

şekilde formüle edilmektedir. 

Kırılganlığa sebep olan maruziyet, bir sistemin tehlikelere maruz 

kaldığı nitelik ve derece olarak tanımlanırken; hassasiyet, bir sistemin 

tehlikeden olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme derecesi olarak 

görülmektedir. Adaptif kapasite ise, bir sistemin tehlikeye uyum 

sağlama, tehlikeden kaynaklanan potansiyel zararları değiştirme ve 

hafifletme, fırsatlardan yararlanma veya sonuçlarıyla başa çıkma 

yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Udoh, 2015). Tehlike CARICOM 

(2003)’de, fiziksel olarak tanımlanmış bir potansiyel zarar kaynağı 

veya insan yaralanması açısından zarar verme potansiyeli olan bir 

durum; sağlığa, mala, çevreye ve diğer değerli şeylere verilen zarar 

veya bunların bazı kombinasyonları olarak ifade edilmiştir (Vincent, 

2010).  

Adaptasyon kapasitesi, direnç, bir sistemin baskılar altında iyileşme, 

kendini yeniden düzenlenme ve geliştirme (Aretano, 2015; Vaillant, 

vd., 2016), diğer bir ifadeyle sistemin bir bozulma etkisiyle başa çıkma 

yeteneği olarak da ifade edilmektedir (Metzger, vd., 2006). Bu noktada 

bilinmelidir ki baskıya uzun süreli maruz kalma, adaptasyon artışına 

veya hassasiyette azalmaya yol açabilir, ancak bu durum potansiyel 

olarak diğer çevresel değişikliklere karşı savunmasızlığı da artırabilir 

(Vigneron, vd., 2015). Ayrıca, yüksek düzeyde kırılganlık, yüksek 

düzeyde tehlikeye maruz kalma, yüksek hassasiyet ve düşük 
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adaptasyon kapasitesinden kaynaklanır. Adaptasyon kapasitesindeki 

artış, tehlikeye maruz kalma veya duyarlılıktaki azalma, bir sistemin 

kırılganlığını azaltacaktır (Cook, vd., 2019). Gallopin (2006) Şekil 3’te, 

kırılganlık, direnç ve adaptasyon kapasite gibi üç kavram arasındaki ana 

kavramsal ilişkiler özetlenmiştir (Lei, vd., 2014). 

 

Şekil 3. Kırılganlığa ilişkin kavramsal ilişkiler (Gallopin, 2006) 

Wisner, vd. (2004)’da ifade edildiği gibi kırılganlık analizi, bir sistemin 

zayıflıklarını anlamak için yeterli bir yöntemdir ve kesinlikle sisteme 

zarar verebilecek tehdide yöneliktir (Weißhuhn, vd., 2018). Kırılganlık 

analizi ile sistemin zaman ve mekân bağlamında bir stres faktörünü 

adapte etmesi tahmin edilebilir. Bu süreçte Ippolito, vd. (2010)’na göre, 

birleştirici etkileri ve karşılıklı ilişkiler anlaşılmadığı sürece, farklı 

baskı faktörleri tek ve ayrı kırılganlık değerlendirmeleriyle ele 

alınmalıdır. Bununla birlikte değerlendirilmemiş faktörler sistemi 

olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır.  
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Bu bağlamda hassas sistemler yoğun ve/veya uzun süreli baskıya maruz 

kalıp, adaptasyon (tolerans) eşiğini aşınca bozulmaktadır. Bu 

bağlamada Thomas (2001), kararsız sistemlerin düzensiz davrandığını, 

kararlı sistemlerin ise sistem parametrelerinin eşik değerleri aşılıncaya 

kadar değişime direndiğini ifade etmiştir. Hassasiyeti yüksek sistemler, 

baskı tipi ve süresi göz önüne alınarak, adaptasyon kapasitesi düşük, 

dolayısıyla kırılganlığı yüksektir. Bu bağlamda, adaptasyon kapasitesi, 

bir sistemin özelliklerini koruyan, “tehditlere/dış etkilere/baskılara 

dayanma, risk ve etkileri yönetme, etkili yaklaşımlar geliştirme” 

yollarıyla zorluklara cevap verme, adapte olma kapasitesi olarak 

tanımlanmaktadır (Turner, vd., 2003; Damiano, vd., 2014; 

Kesoretskikh, vd., 2015).  

Kırılganlık, risk altındaki unsuru (hassas yapıyı) ve bunların tehlikeyle 

ilişkilerinin değerlendirilmesini tanımlar (Mohammad, vd., 2018). 

Kırılganlığın değerlendirilmesinde, yaygın olarak kabul edilen bir 

yöntem olmamakla birlikte çoğu değerlendirme, bir veya daha fazla 

riske maruz kalma, kırılganlığa karşı hassasiyet, iyileşme kapasitesine 

ve net sonuçlar almaya odaklanır. Bu süreçte kırılganlığın 

değerlendirilmesi, bu faktörlerin sistematik olarak entegrasyonunu 

gerektirir. Değerlendirmede, coğrafi olarak referanslı bilgiler tercih 

edilir ve bu veriler CBS teknolojisiyle bir araya getirilir, analiz edilir 

(Rao, vd., 2005). Ayrıca kırılganlığın ortaya konulmasında, direnci 

(esneklik, dayanma) karakterize eden özellikler oldukça önemlidir. 

Ancak analiz sürecinde bu özellikler değerlendirilse bile, 
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unutulmamalıdır ki özellikler arasındaki etkileşimleri ve gelecekteki 

değişimin dinamizmini hesaba katmak oldukça zordur (Malone &  

Brenkert, 2009). Ayrıca kırılganlığın belirlenmesinde, gösterge 

(indikatör) ve indeksler kullanılabilmektedir. Ancak Barnett, vd. 

(2008)’de belirtildiği gibi konunun karmaşıklığı, ölçek ve süreçler 

nedeniyle durumu gösterge (indikatör) ve indeksler ile belirtmek 

zordur. Ancak, kısa ve kolay anlaşılır bilgiler sağlama yetenekleri 

nedeniyle, göstergeler son yıllarda giderek daha önemli hale gelmiştir. 

Günümüzde küresel afetlerin artması ve dünya çapında tehlikelerin 

farklı yönlerine artan ilgi; risk değerlendirmesinin önemli bir bileşeni 

oln kırılganlık haritasının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Edwards, 

vd. (2007)’da belirtildiği gibi, kırılganlık haritalaması, politika 

yapıcılarının afetlerin azaltılmasını teşvik etmek, böylece bölge 

sakinlerini ve geçim kaynaklarını, doğal çevreyi, altyapıyı ve mülkiyeti 

korumak, vb. konulardaki yeteneklerini geliştirmektedir. Kırılganlık 

haritaları el ya dada CBS teknolojileriyle kolayca oluşturulabilmektedir 

(Udoh, 2015). 

3.3. Risk Kavramı ve Ekolojik Süreci  

Geçmişte ve günümüzde bütün devletlerin, yönetimlerin, işletmelerin, 

insanların, vd. öncelikli yaşam hedeflerinden biri; tehlikeli olaylardan 

önce sorunları belirlemek, çözüm önerileri geliştirerek tedbir almak, 

zamanında harekete geçmek, vb. olmuştur. Bu durum hayatın çeşitli 

alanlarına hep konu olmuştur. Bu nedenle de risk yönetimi -bu şekilde 
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dile gelmese de- insanlığın varoluşundan beri yaşamın her zaman bir 

parçası olmuştur ve çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. 

Risk, genellikle belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisi konularını dile 

getirmek, bu bağlamda özellikle belirli bir tehlikenin insanları, doğal ve 

yapılı çevreleri, sosyo-ekonomik sistemleri etkileme durumunu ifade 

etmek için kullanılmıştır (Siebert, 2020). Değerli bir şeyin potansiyel 

olarak kaybolma olasılığı (Escobar-Wolf, 2018) ya da bir olayın olma 

olasılığının sonuçları ile çarpımı (Damiano, vd., 2014) da risk tanımları 

arasında yer almaktadır. 

Mekânsal ölçekte risk, doğal veya insan kaynaklı tehlikeler ile kırılgan 

mekânlar arasındaki etkileşimden kaynaklanan hasar/zarar ve/veya 

olası kayıplar olarak tanımlamıştır (Fahjan, 2015). Mekânsal ölçekte 

riske ilişkin birçok tanım bulunsa da, tanımlar bu tanımın varyantları 

olarak kabul edilebilir. Tanım çerçevesinde riskin ortaya konulmasında, 

ekolojik sistemi ortaya koyma amacıyla yapılan ekolojik model 

Behanzin, vd. (2016) belirttiği gibi Risk=Tehlike x Maruz Kalma x 

Kırılganlık şeklinde formüle edilmektedir. 

Tanımda yer alan tehlike, belirli bir konumdaki tehdidin fiziksel 

yoğunluğunun ve bu yoğunlukların ilişkili olasılıklarının bir ölçüsüdür. 

Örneğin; sismik faylarla çevrili ve yüzey jeolojisi zayıf olan bir yerin 

deprem tehlikesi, faylardan uzak ve kuvvetli yüzey jeolojisine sahip bir 

yere göre daha yüksek potansiyele sahiptir. Aynı şekilde kıyıya yakın, 

düz ve çıplak araziye sahip bir yerin kasırga tehlikesi, iç kısımdaki 

engebeli bir yere göre çok daha yüksektir (Peggion, vd., 2008). Tehlike, 
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doğal (yer sarsıntısı, yüzey faylanması, sıvılaşma, artçı sarsıntılar, 

toprak kayması, sel, tsunami, vb.) ve doğal olmayan (atıklar, yangın, 

vd.) olmak üzere iki şekilde ifade edilebilir. Doğal tehlikeler, doğal 

süreçlerden kaynaklanan, bazen insanların katkıda bulunarak 

şiddetlendirebildiği, ancak doğrudan sebebi olmadığı tehlikelerdir. 

Doğal olmayan tehlikeler, doğrudan insan faaliyetlerinden kaynaklanan 

durumları ifade etmektedir (örneğin; tehlikeli maddelerin kasıtlı veya 

kazara serbest bırakılması) (Fahjan, 2015; Damiano, vd., 2014).  

Aslında doğal süreçler bir risk faktörü değildir, diğer bir ifadeyle risk 

altındaki bazı unsurları tehdit etmedikçe riskin bir bileşeni olarak 

değerlendirilemezler (Alexander, 2004; Aye, vd., 2016).  

Doğal süreçleri risk faktörüne dönüştüren, insanlara ilişkin yaşamsal 

varlıkların tehlike alanında bulunmasıdır. Bu nedenle riski ortaya 

koyarken, tehlike olaylarının nerede ve hangi sıklıkta meydana 

gelebileceğinin yanı sıra tehlike olaylarına maruz kalan unsurların ve 

bu alanların kırılganlıklarının analiz edilmesi gerekmektedir (Aye, vd., 

2016).  

Riskin kavramsal ilişkisi, Şekil 4’te bir örnek ile açıklanmıştır.  



 
 

 
371 

 

 

CHAPTER-8 / BÖLÜM-8 

 
Şekil 4. Riske ilişkin kavramsal ilişkiler, sel riski örneği (Siebert, 2020) 

Bir taraftan artan tehlike, diğer taraftan artan ve dünyaya daha hızlı 

yayılan insan nüfusu, yaşamı daha riskli hale getirmektedir. Aydın vd. 

(2018)’nın da ifade ettiği gibi risklerin özellikleri; sosyal (güvensizlik), 

politik (adaletsizlik), ekonomik (eşitsizlik), ekolojik (kaynak tükenmesi 

ve iklim değişikliği) ve teknolojik etkileri ile çeşitlenmektedir. Ayrıca 

büyüklükleri, değişen doğaları ve birbirleriyle bağlantılı olmaları 

nedeniyle risklerin dinamiklerini tanımlamak ve anlamak giderek daha 

karmaşık hale gelmektedir. 

Risk değerlendirmesi, bir sistemi bozabilecek veya tahrip edebilecek 

farklı yönleri değerlendirmeyi amaçlayan, bu risklerin nedenlerini ve 

sonuçlarını anlamak için araçlar sağlayan karmaşık bir süreçtir 

(Peggion, vd., 2008).  

Riskin değerlendirilmesi ile kayıp potansiyelinin belirlenmesi, 

tanımlanması ve mümkün olduğunca ölçülmesi, vb. konuları 

içermektedir. Burada ifade edilen kayıp, insan hayatı, kamu-özel mülk 
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ve diğer daha az somut toplumsal veya doğal varlıklar olabilir (Escobar 

Wolf, 2018).  

Risk değerlendirmesinde yöntemsel süreç genellikle “tehlikelerin 

belirlenmesi, tehlikeli olayların ne sıklıkla meydana gelebileceğinin 

tahmin edilmesi, tehlikeye karşı kimin ve neyin savunmasız olduğunun 

belirlemesi ve etkilerin ne kadar şiddetli olabileceğinin tahmin 

edilmesi” aşamalarından oluşmaktadır (Damiano, vd., 2014).  

Risklerin farklı bileşenleri olduğundan, her bir risk bileşenini 

değerlendirmek için kullanılan yöntemlerin çeşitliliği, risk 

değerlendirme yaklaşımına yansıtılır. Mevcut farklı yöntemler 

arasında, CBS tabanlı haritalama yöntemi “en yeni yöntemdir ve bilinen 

tüm teknik ve parametreleri birleştirme yeteneğine sahiptir 

(Ologunorisa ve Abawua, 2005).  

CBS ile risk tanımlama, niceleme ve değerlendirme süreçleri oldukça 

kolaylaşmaktadır. Çünkü herhangi bir felaketi anlamak, hazırlamak ve 

müdahale etmek için mekânsal verilere, mekânsal teknolojilere ve 

mekânsal modellere ihtiyaç vardır (Peggion, vd. 2008). 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yaşayan tüm canlılar, var olabilmek için birbirlerine ve/veya 

çevrelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durum canlı ve cansız çevreyi 

birbirine bağlayan inanılmaz bir sistem ve kusursuz bir gücün işaretidir. 

Bizler bu sistemde, eylem gösteririz ve bu eylemlerin sonuçlarına göre 

de yaşamımızı sürdürürüz.  
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Yaşamın her adımıyla daha fazla birbirimize bağlı hale geliriz. Bilinçli 

ya da bilinçsiz bir şekilde paylaşımlarımızı artırırız. Çoğu zaman, 

sonuçlar bize zarar verene kadar bu durumun farkında bile olmayız. 

Ancak zarar bizim hayatımıza dokunduğu anda araştırmaya başlarız, 

sorunun kaynağını, nedenini, tedbiri, vd.  

Risk, bu tür zararları önlemenin ve/veya zarara karşı önlem almanın 

yollarından biridir. Bu nedenle riski iyi yönetmek gerekmektedir. 

Riskin doğası gereği risk çözümlendiği sürece iyi yönetilir.  

Mekânsal ölçekte risk, doğal veya insan kaynaklı tehlikeler ile kırılgan 

mekânlar arasındaki etkileşimden kaynaklanacak olası hasar/zarar 

ve/veya olası can ve/veya mal kayıplarını ifade etmek için 

kullanılmaktadır. Risk, tehlikeye maruz kalması muhtemel can ve mal 

için kullanılan bir terimdir. Tanımdaki “maruziyet”, can ve mal kaybı 

riski taşıyan alanları ifade eder. Kırılganlık ise hassas sistemlerin 

tehlikeye maruz kalması, adapte olamayarak değişime uğrama 

olasılığını ifade etmektedir.  Tanımda ifade edilen tehlike; bazen sel, 

deprem, kasırga, bazen yangın, nükleer patlama vb. olaylardır. Aslında 

her tehlike, ekolojik/doğal süreçlerin farklı bir boyutudur. Ancak insan 

ve mal varlıkları; süreçleri tehlikeyi kabul etmeye zorlar. Adaptasyon 

ise hassas peyzajın dayanma gücünü gösteren doğal, sosyo-ekonomik, 

teknolojik, yapısal nitelikleri işaret etmektedir. Hassasiyet ise ölçeğe 

göre bir alanın (peyzaj, ekosistem, vb.)  korunması gereken hassas, 

nadir, özel, vb. doğal ve kültürel özellikleridir. Bu işleyiş ve kavramlar 

temelinde, riske ilişkin ekolojik süreç irdelendiğinde, Şekil 5.’deki 
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kavramsal çerçeve karşımıza çıkmaktadır. Burada, hassasiyet-

kırılganlık-risk düzeni diğer bir ifadeyle tüme varım yaklaşımıyla risk 

kavramı ortaya konulmuştur. Ayrıca süreci bütüncül değerlendiren, 

tekrarlardan kaçınan sadeleştirilmiş bir yaklaşım sunulmuştur. Riske 

ilişkin bu yapı kavramsal ifadeyi özetleme, analiz sürecindeki 

basamakları ortaya koyma ve analiz modeli geliştirme açısından da 

oldukça açıktır. 

Risk analizi sürecinde bu çerçeveyi değerlendirirken veri seçimi 

oldukça önemlidir. Hassas peyzajların analizinde, doğal ve kültürel 

peyzaja ilişkin eğim, bakı, yükseklik, kayaç tipi, kayaç geçirimliliği, 

kayaç dayanıklılığı, büyük toprak grupları, arazi yetenek sınıfları, 

akarsu ağları (zonlama mantığı ile), endemik türler, orman amenajman 

verileri (kapalılık, meşcere tipi, vb.), habitatlar, iklimsel veriler, nüfus 

yoğunlukları, ulaşım ağları (zon), korunan alanlar, mevcut alan 

kullanımları, vb. veriler kullanılabilir.  

Bu aşamada öncelikle her bir veri hassasiyet durumuna göre 

değerlendirilmeli ve daha sonra tüm veriler bütüncül değerlendirilerek 

hassas peyzajlar verisi üretilmelidir. Bu süreçte indirgemeci yaklaşımı 

(heyelan, erozyon, vb. haritalarını) tercih edilmemelidir. Çünkü 

kırılganlık ve risk süreçlerinde veri tekrarına neden olacaktır.  
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Şekil 5. Bütüncül risk analizine ilişkin kavramsal çerçeve 

Kırılgan peyzajların belirlenmesinde kullanılacak tehlike verileri; sel, 

heyelan, erozyon, vb. olduğu ve potansili bulunan alanları gösteren 

veriler olmalıdır. Ayrıca bu veriler tehlikenin oluşma sıklığına göre de 

yorumlanmalıdır.  

Süreçteki adaptasyon kapasitesi, alanın tehlike ile mücadelesini 

güçlendiren doğal (bitki örtüsü, su varlığı, vb.), sosyo-ekonomik yapı, 

altyapı, vb. faktörleri ifade eden mekânsal veriler olmalıdır. Örneğin 

depreme dayanıklı konutlar, sele dayanıklı drenaj çözümler, erozyonu 

önleyen bitkisel örtü, vb. doğal ve yapısal çözümler kırılganlığı önleme 

derecesi çerçevesinde değerlendirilerek sürece dâhil edilmelidir. Risk 

analizlerinde ise maruz kalma durumunu ortaya koymak için, insan ve 

mal varlığını ifade edebilecek veriler kullanılmalıdır. Örneğin nüfus 

verileri ya da mevcut alan kullanım verileri, vb. kullanılabilir.  
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Bu kavramsal çerçeve; hassasiyet, kırılganlık ve risk analizlerindeki 

süreçleri tanımlama noktasındaki karmaşıklığı ve analiz süreçlerindeki 

veri kullanım tekrarını çözümlemektedir. Ayrıca afet, risk, kırılganlık, 

hassasiyet konularında çalışan çok farklı alandaki (ekoloji, coğrafya, 

mimarlık, şehir planlama, inşaat mühendisliği, peyzaj, vb.,) dil 

karmaşasını çözmek açısından da önemlidir. Çünkü bu alanlarda 

kırılganlık ve hassasiyet kavramları genellikle aynı anlamda ya da 

birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Bu durum ise ekolojik süreçteki 

yanlış bilgi anlamına gelmektedir.  

Sonuç olarak başarılı mekânsal yönetimler için yaşadığımız dünyadaki 

ekolojik dengeyi ve süreçleri rehber edinmemiz önemlidir. Çünkü 

parçası olduğumuz sistemi daha fazla göz ardı edemeyeceğimizi, her 

geçen gün daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle de çok farklı alanlarda risk 

konusunu araştırıyoruz.  

Çalışmada verilen kavramsal çerçeve, bilimsel ve yönetimsel faaliyetler 

için sade ve pratik bir bilgidir. Çok farklı çalışmalara ışık tutabilir. 

Ayrıca kavram karmaşasını önleyerek bilimsel okur-yazarlığa katkı 

sağlar.  

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir. 
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Determining the Conceptual Framework for Spatial 

Risk Analysis 

SUMMARY   

Before humans appeared, completely natural systems ruled our planet. In addition, 

many geophysical events, such as earthquakes, volcanic eruptions, landslides, and 

floods, which we regard as disasters today, have occurred by threatening the existing 

flora and fauna. Millions of years later, with human existence, geophysical events 

have been considered natural disasters. Because man has interacted with nature 

(making tools, finding fire, etc.). With the evolution of man, the age when only nature 

existed has ended and a new age has begun.  

Over time, the human system itself, the concept of work, the social division of labor, 

relations of production, and economic-political systems have been exposed to 

important transformations. These transformations and their connections to the natural 

system have served as templates for the dynamics of natural hazards and therefore 

natural disasters. Thus, disasters began to occur as soon as nature and human fragility 

met at the same coordinate in space and time (Alca ́ntara-Ayala, 2002).  

Today, on a global scale, natural and human-based disasters and problems are 

increasing day by day. This situation makes living spaces, in other words, life risky. 

For this reason, combating risk has become one of the important problems of today.  

At the spatial scale, risk can be resolved by recognizing that “the world is the product 

of a complex and yet orderly ecological system”. In this study, it is aimed to determine 

an ecology-based conceptual framework that will contribute to risk analysis and 

modeling at spatial scale by examining the ecological relations between risk-

vulnerability-sensitivity processes in order to determine risk areas and contribute to 

the analysis process. 

Within the scope of the study, international (Web of Science, Scopus) and national 

(TR Directory) and databases were examined and evaluated. As a result, a conceptual 

framework was determined on the basis of sensitivity, vulnerability and risk by 

induction method. Suggestions have been developed regarding the contributions of 

this conceptual framework. 

The main material of the study consists of 43 publications selected as a result of the 

literature review made by writing the keywords "risk (risk), vulnerability 

(vulnerability)", sensitivity (sensitivity)".  

In the study, 6305 publications were viewed in the first stage of the literature review. 

In the second phase of the literature review, 720 publications were identified on the 

basis of ecology and environmental information. In the third phase of the literature 

review, 77 publications were identified on the basis of “vulnerability-vulnerability-

risk” processes, and 43 of them were evaluated within the scope of the study.  
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In the study, articles, book chapters, papers and reports were examined as document 

types. In addition, some project reports were also used in the study.Within the scope 

of the study, international (Web of Science, Scopus) and national (TR Index) 

databases were examined through the keywords "risk (risk), vulnerability 

(vulnerability)", sensitivity (sensitivity) to create the conceptual framework. While 

selecting the literature, full-text publications that highlight the ecological perspective 

on a spatial scale and that can shed light on ecological models were selected 

(exclusion/inclusion process).  

By examining the literature, it is aimed to create a conceptual framework that can 

reveal the sensitivity-vulnerability-risk relationship on the basis of ecological 

processes. 

At the spatial scale, risk is used to express "possible damage and/or potential loss of 

life and/or property resulting from the interaction between natural and/or man-made 

hazards and sensitivity spaces/landscape".  

Risk is a term used for life and property that is likely to be exposure to danger. The” 

exposure” in the definition indicates areas of threatened loss of life and property. 

Vulnerability, on the other hand, refers to the possibility that sensitive systems are 

exposed to hazardsr and that they cannot adapt and change.  

The “hazard” “expressed” in the defination are sometimes flood, earthquake, 

hurricane, sometimes fire, nuclear explosion, etc. are events. In fact, each hazard is a 

different dimension of ecological/natural processes. However, human and property; 

pushes processes to accept danger. Adaptation, on the other hand, refers to the natural, 

socio-economic, technological and structural qualities that show the resilience of the 

sensitive landscape.  

Vulnerability is the sensitive, rare, special, etc. that an area (landscape, ecosystem, 

etc.) should be protected according to scale. natural and cultural features. When the 

ecological process related to risk is examined on the basis of this process and concepts, 

the conceptual framework in Figure 1 emerges.  

Here, the concept of risk has been put forward with the sensitivity-vulnerability-risk 

order, in other words, with the inductive approach. In addition, a simplified approach 

that evaluates the process holistically and avoids repetition is presented.  

This structure of risk is also very clear in terms of summarizing the conceptual 

statement, revealing the steps in the analysis process and developing an analysis 

model. 

Data selection is very important when evaluating this framework in the risk analysis 

process. In the analysis of sensitive landscapes, slope, aspect, elevation, rock type, 

rock permeability, rock durability, large soil groups, land capability classes, river 

networks (with zoning logic), endemic species, forest management data (coverage, 

stand) type, etc.), habitats, climatic data, population densities, transport networks 

(zone), protected areas, current land uses, etc. data is available. 
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At this stage, first of all, each data should be evaluated according to its sensitivity, and 

then all data should be evaluated holistically and sensitive landscape data should be 

produced. In this process, the reductionist approach (landslide, erosion, etc. maps) 

should not be preferred. Because it will cause data repetition in fragility and risk 

processes. 

The hazard to be used in identifying vulnerability landscapes is flood, landslide, 

erosion, etc. There should be data showing the areas where it is possible and where it 

has potential. In addition, these data should be interpreted according to the frequency 

of occurrence of the hazard.  

Adaptation capacity in the process, natural (vegetation, water availability, etc.), socio-

economic structure, infrastructure, etc., that strengthen the area's struggle with hazard. 

There should be spatial data expressing the factors. For example, earthquake resistant 

houses, flood resistant drainage solutions, vegetation cover preventing erosion, etc. 

natural and structural solutions should be evaluated within the framework of the 

degree of vulnerability prevention and included in the process.  

In risk analysis, data that can represent people and assets should be used to reveal the 

exposure situation. For example population data or current land use data, etc. 

available. 

 

 

Figure 1. Conceptual framework for holistic risk analysis 
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This conceptual framework; It analyzes the complexity of defining processes in 

sensitivity, vulnerability and risk analysis, and the repetition of data usage in analysis 

processes. It is also important in terms of solving language confusion in many 

different fields (ecology, geography, architecture, city planning, civil engineering, 

landscape, etc.), working on disaster, risk, vulnerability and sensitivity. Because in 

these areas, the concepts of sensitivity and vulnerability are often used synonymously 

or interchangeably. This situation means false information in the ecological process. 

As a result, it is important for us to guide the ecological balance and processes in the 

world we live in for successful spatial management. Because we understand better 

every day that we cannot ignore the system we are a part of. For this reason, we are 

investigating the issue of risk in many different areas.  

The conceptual framework given in the study is a simple and practical information for 

scientific and managerial activities. It can shed light on many different studies. It also 

contributes to scientific literacy by preventing conceptual confusion. 
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1. INTRODUCTION 

Internationally, UNESCO is the only UN agency with mandate for the 

preservation of cultural heritage. In a broad sense, cultural heritage is 

the value that is intended to be preserved. Today, the phenomenon that 

enables this value to be reached by people most widely is cultural 

tourism. 

When the first regulations on the preservation of cultural properties in 

the international arena are studied, it is seen that these are related to the 

damage to cultural properties in the war and armed conflict. It is 

extremely important to preserve the ‘tangible cultural heritage’, which 

is the most valuable and important link that can be established with the 

past in situations such as war and conflict (Sørensen & Viejo-Rose, 

2015; Saifi & Yüceer, 2013). 

Considering Cyprus in this sense, it is an island that has hosted many 

civilizations throughout its history due to its strategic location and has 

gone through many wars, conflicts and disagreements. The island, 

which lastly lived the war in 1974, is still in a state of disagreement. 

After 20 July 1974, the island was divided between two ethnic groups 

as North and South. Turkish Cypriots, who are Muslims, moved to the 

North of the island after the war; Greek Cypriots, who are Christian 

Orthodox, had to migrate to the South of the island. As a result, both 

communities had to leave their immovable properties and move to the 

other part of the island. The most valuable among these immovable 

properties is undoubtedly the ‘cultural heritage’ assets. 
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After the Greek Cypriots, who are Christian Orthodox, moved to the 

South of the island, the religious worship structure, which is an 

important cultural heritage, became dysfunctional. One of these 

significant religious building is the monastery structures.  Monasteries 

have an important place especially in Christianity, Buddhism and 

Hinduism. Monastery buildings, where religious officials and devotees 

live together and where religious education is given, are very important 

structures for Christian Orthodox Greeks as well as for everyone who 

respects cultural heritage. 

The aim of the study is to examine the current condition of the 

monasteries on the island of Cyprus after the division in 1974. Within 

the scope of the study, the importance of monasteries both for the 

relevant ethnic group is emphasized as the world heritage. The 

monasteries in Southern Cyprus, where the Greek community lives, and 

the monasteries in Northern Cyprus, where the Turkish community 

lives, will be handled separately, and their conflicting situations with 

the separation of societies from each other was revealed. In the study, 

suggestions will be presented on how the ‘dysfunctional’ monasteries 

can be used for tourism purposes and how they can be brought back to 

life. The proposals to be presented for the mentioned cultural heritage 

structures will be made by considering the two new administrative 

structures that emerged after 1974 with the guidance of UNESCO 

(“World Heritage”, n.d.). 

As the method of the study, first, a literature survey was made. The 

names and regions of the monasteries were determined from separate 
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sources. Then, 52 monasteries located in the North and South of the 

island were visited one by one. Each 52 monasteries’ situations have 

been determined, photographed and observed on regulatory basis. 

Then, a literature study was conducted on conservation issues, cultural 

heritage issues, the concept of monasteries, the revitalization of cultural 

heritage with tourism, and the religious heritage of the island. In this 

period, after the conflict, it is essential for both administrations to carry 

out rehabilitation, conservation and re-functioning projects with the 

support of international organizations. While the situation of those in 

the South and those in the North were revealed with the literature study 

and field study; new life proposals were made for the monastic 

structures in the North, which had become dysfunctional. The tourism-

based revitalization proposals were developed for the monastery 

buildings, which are based on the ‘International Cultural Tourism 

Charter’ principles published by ICOMOS (ICOMOS, 1999). 

The study is focusing the academic dimension of the issue. Political 

issues and religious politics is beyond the scope of the study. The 

research only discusses the conservation and reuse of the religious 

buildings as cultural heritage. The study consists of an overview of 

cultural heritage, the history of the Cyprus island, ‘Monasteries’ as 

religious heritage, evaluation of monasteries as a tourism resource in 

conflict. 
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2. AN OVERVIEW OF CULTURAL HERITAGE 

Heritage is an asset that transferred to us from previous generations and 

it includes culture, values and traditions. Cultural heritage means a 

shared bond, belonging to a community. It represents our history, 

identity and connection with the past, present and future. With the 

mentioned approach, in this section, ‘Concept of Cultural Heritage’, 

‘Religious Cultural Heritage’, ‘Cultural Heritage Phenomenon and 

Conservation in Conflict Zones’ and ‘Concept of Cultural Heritage 

Tourism’ are examined. 

2.1. Concept of Cultural Heritage 

Culture and heritage are of great importance for individuals’ sense of 

identity, self-respect and dignity for both wealthy and underdeveloped 

societies (World Bank, 1999). It can be said that what it is considered 

as inheritance today was not acceptable according to their foundation 

origins appeared. It is inherited by the introduction of various factors 

(Skounti, 2009). Throughout history, various definitions have been 

introduced to the concept of cultural heritage with the understanding of 

the current period and its scope has been expanded. Today, the 

importance of subjects has increased in the conservation cycle and 

cultural heritage has gained a status worthy of preservation, sometimes 

due to the meaning that individuals and sometimes communities 

attribute to it (Eryazıcıoğlu & Cengiz, 2018). 

Cultural heritage can be defined as “the expression of the ways of living 

developed by a community and passed on from generation to 
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generation, including customs, practices, places, objects, artistic 

expressions and values.” It can be divided as Intangible or Tangible 

Cultural Heritage (ICOMOS, 2002). 

Heritage buildings, scientific works and traditions that left to us from 

previous generations are defined as cultural heritage. Cultural heritage 

is handled under two headings as tangible and intangible cultural 

heritage in the classification made by the United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (Figure 1). Tangible 

heritage includes physical values that can be divided into two as 

movable (books, sculptures, paintings and furniture) and immovable 

(historic buildings, monuments and archaeological sites), (“World 

Heritage”, n.d.). On the other hand, intangible cultural heritage means 

the practices, representations, expressions, knowledge that societies 

accept as part of their cultural heritage. Intangible cultural heritage 

includes oral traditions and expressions, performing arts; social 

practices, rituals and festive events, knowledge and practices 

concerning nature and the universe; traditional craftsmanship. 

(UNESCO, 2003) 

Tangible and intangible cultural heritages are extremely important for 

the future of the societies. These artefacts, which allow societies to 

recognize their cultures, should be preserved and transferred to future 

generations. 



 
 

393 
 

 

CHAPTER-9 / BÖLÜM-9 

 

Figure 1. Cultural Heritage Classification from UNESCO (“World Heritage”, n.d.) 

With the increasing awareness of conservation in the 20th century, the 

discussions focused on the concept of cultural heritage and methods of 

preserving cultural heritage were carried to the international platform 

and received the support of some organizations. 

The most important ones of these international organizations are 

UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization), ICOMOS (International Council on Monuments and 

Sites), ICCROM (The International Centre for the Study of the 

Preservation and Restoration of Cultural Property), TICCIH (The 

International Committee for the Conservation of the Industrial 

Heritage), DOCOMOMO (International Committee for Documentation 

and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern 

Movement), etc. that each focuses on a different subject on 

conservation of heritage. 
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2.2. Religious Cultural Heritage 

Religion and culture is two phenomenon that are directly related to each 

other. Religion designs the culture in which it was born in line with its 

own principles, on the other hand, it finds a living and application area 

within the structures according to the values and possibilities of the 

culture. 

Religious structures often represent a community’s shared spiritual 

values and common heritage. When religious buildings are examined 

within the scope of the concept of ‘cultural heritage assets’, it is seen 

that these structures are included in the sub-title of immovable cultural 

assets. Religious heritage symbolize a significant value of tangible and 

intangible cultural heritage of the world. It represents world’s history 

and identity and a meeting place for communities since ancient times. 

Immovable cultural assets, including their structures, show differences 

in terms of the values and qualities they have. These structures reflect 

the architecture, technique, aesthetic and social, cultural, economic and 

political characteristics of the society of the period in which they existed 

(Velthuis & Spennemann, 2007). 

Religious buildings, differing from other building groups with their 

architectural features, can turn into a sign (landmark) and a point of 

attraction in the context (texture) they are in. In addition to worship, 

religious buildings serve the people living in their region and geography 

as places of education and socialization that bring people together at 

important times (birth, death, marriage, commemoration, etc.) and 
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strengthen community awareness. Religious buildings can become 

touristic centres visited in cities with their architectural features, as well 

as being cultural heritage assets, reflecting the traditions and cultures of 

societies. 

Religious heritage may differ from other forms of heritage in terms of 

its ‘livingness’. ‘Living’ heritage values are becoming more important 

than the documentary or historic values. The main aim of the 

preservation becomes continuity itself (ICCROM, 2005). 

Religious transformations may affect the built environment in modern 

societies. These transformations cause reuse, closure, or even 

demolition of many religious heritage buildings (Wildt, Radermacher, 

Krech, Löffler & Sonne, 2019). The process of preserving and reusing 

religious heritage buildings as invaluable heritage assets is a more 

complex one. Legal dimensions of the conservation is becoming more 

important in the decision making process of religious heritage buildings 

(Tsivolas, 2019). 

There are a wide variety of religious and sacred sites representing the 

different cultures and traditions of the world. About 20% of World 

Heritage Listed properties have some kind of religious or spiritual 

connection. Religious properties that are located in many countries 

around the world make up the single largest category on the list. 

Significant spiritual meanings have been mentioned to justify the 

Outstanding Universal Value of numerous World Heritage properties. 
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UNESCO contributed to the development and promotion of the actions 

regarding with the conservation of cultural and natural heritage 

especially in the last decade. International preservation standards and 

charters were published, which create international rules for the 

conservation of monuments and sites. Also, research studies and 

analyses of religious heritage and sacred sites were done by the 

Advisory Bodies such as ICCROM and ICOMOS. Many meeting and 

activities were organized by these organizations that are related to 

religious and sacred heritage and a number of conclusions and 

recommendations carried out. One of the most significant ones was the 

ICCROM 2003 Forum on the conservation of living religious heritage 

and the ICOMOS 2005 General Assembly resolution on the topic of 

“establishment of an International Thematic Programme for Religious 

Heritage” and ICOMOS 2011 General Assembly Resolution on 

Protection and enhancement of sacred heritage sites, buildings and 

landscapes, also the UNESCO MAB/IUCN Guidelines for the 

Conservation and Management of Sacred Natural Sites. 

In the ICOMOS ‘Filling the Gaps - an Action Plan for the Future’ study 

the term ‘Religious property’, has been defined as “any form of 

property with religious or spiritual associations: churches, monasteries, 

shrines, sanctuaries, mosques, synagogues, temples, sacred landscapes, 

sacred groves, and other landscape features, etc.” (“Heritage of 

Religious Interest”, n.d.). 
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2.3. Cultural Heritage Phenomenon and its Conservation in the 

Conflict Zones 

Cultural heritage is under threat of being damaged and/or destroyed due 

to armed conflicts from past to present. Today, cultural heritage is still 

threatened in conflict zones. This threat and destruction has become an 

important agenda in terms of conservation of cultural heritage. 

The first regulations on the preservation of cultural properties in the 

international arena are aimed at preventing the damage of ‘cultural 

properties’ in the environment of war and armed conflict. Attacks on 

heritage buildings, historical artefacts and hospitals used for religious, 

educational, artistic, scientific or charitable purposes are prohibited in 

the regulations of Hague Convention No. 4 of 1907 on the laws of war. 

According to this regulation, the purpose of preserving cultural 

properties and other civic buildings such as schools or hospitals has 

similar characteristics. However, considering the developments in the 

field of cultural heritage after 1950, it has been revealed that cultural 

heritage should be protected because it is the ‘common heritage of 

humanity’ as well as its artistic or scientific value. In the preamble of 

The Hague Convention (UNESCO, 1954), which regulates the 

protection of cultural assets in an environment of armed conflict, it is 

stated “As every nation has contributed something of itself to the world 

culture, any harm against cultural artefacts, regardless of nationality, 

will be considered as harm against the cultural domain of all humanity.” 

(“World Heritage”, n.d.; Sørensen & Viejo-Rose, 2015). 
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Until the second half of the 20th century, the protection of cultural 

assets was seen as an issue that states were responsible for within their 

own sovereignty, but by the 1970s, the first efforts were made to protect 

the cultural and natural heritage and the concept of ‘common heritage 

of humanity’ appeared on international platforms and in society 

(“World Heritage”, n.d.; Akipek, 2001; Başlar, 2011). 

UNESCO’s Convention for the Protection of Cultural Heritage in the 

Event of Armed Conflict signed in 1954, known as Hague Convention 

for short, UNESCO’s Convention on Measures to be Taken for the 

Prevention and Prohibition of the Unlawful Import, Export and Transfer 

of Ownership of Cultural Properties of 1970, adopted by UNESCO in 

1972. The Convention for the Protection of the World Natural and 

Cultural Heritage, UNESCO’s Convention for the Protection of the 

Intangible Cultural Heritage, adopted in 2003, tells the parties to make 

efforts and take responsibility for the protection of cultural heritage in 

situations of conflict. 

2.4. Concept of Cultural Heritage Tourism 

Cultural tourism includes visiting historical sites and archaeological 

sites, participating in festivals of local communities, watching 

traditional dances and ceremonies, and shopping for local traditional 

products (Besculides, Lee & McCormick, 2002). The statute of 

‘Tourism management in areas with cultural heritage value’ was 

adopted by ICOMOS at the 12th General Assembly held in Mexico in 

October 1999. In this charter, it is emphasized that the natural and 
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cultural heritage belongs to all people, and that it is the right and 

responsibility of every individual to understand, appreciate and protect 

its universal values. It encompasses landscapes, historic sites, sites and 

built environments, as well as biodiversity, collections, past and 

ongoing cultural practices, knowledge and life experiences. Describes 

and records the long historical development processes that form the 

basis of various national, regional, indigenous and local identities. It is 

an integral part of contemporary life. It is a dynamic reference point, a 

positive tool for growth and change. The cultural heritage and collective 

memory of every place and community is an irreplaceable treasure that 

provides an important foundation for present and future developments 

(“ICOMOS About”, n.d.; “International Cultural Tourism Charter”, 

1999; Srivastava, 2018). 

Especially in the 20th century, with the awareness of the importance of 

cultural heritage, cultural tourism has come to the fore and has a very 

important place in terms of economy. The culture and tourism sector is 

now a supporter of local, regional and urban development. This ensures 

that the touristic features of each region, region and city are presented 

separately to the target audience (Giritlioğlu & Avcıkurt, 2010). The 

developments in tourism for the last 30 years have been a source of 

income for cultural heritage in the world (Göğebakan, 2015). Economic 

contribution from tourism should be provided by preserving the cultural 

heritage, but without harming it. Principles have been determined by 

‘ICOMOS Charter (1999) - International Cultural Tourism Charter: 
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Managing Tourism at Places of Heritage Significance’ defined as 

follow: 

Principle 1. Since domestic and international tourism is among the 

foremost vehicles for cultural exchange, conservation should provide 

responsible and well managed opportunities for members of the host 

community and visitors to experience and understand that community’s 

heritage and culture at first hand. 

Principle 2. The relationship between Heritage Places and Tourism is 

dynamic and may involve conflicting values. It should be managed in a 

sustainable way for present and future generations. 

Principle 3. Conservation and Tourism Planning for Heritage Places 

should ensure that the Visitor Experience will be worthwhile, satisfying 

and enjoyable. 

Principle 4. Host communities and indigenous peoples should be 

involved in planning for conservation and tourism. 

Principle 5. Tourism and conservation activities should benefit the host 

community. 

Principle 6. Tourism promotion program should protect and enhance 

Natural and Cultural Heritage characteristics. 

Due to the significant heritage values, cultural heritage attracts people 

from very different geographies of the world. That is why these assets 

make great contributions to tourism. The impact of tourism is generally 

divided into three categories. First, it includes factors such as economic 
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impact, increased job opportunities, additional income and local public 

debt. The second one is the socio-cultural effect; traditional crafts and 

ceremonies, increased intercultural communication and tolerance, 

increased crime rates, and changing cultural traditions. The third is 

environmental impacts; parks and wildlife conservation encompass 

elements such as crowding, air, water, noise pollution, wild destruction, 

vandalism and litter problem (Andereck, Valentine, Knopf & Vogt, 

2005). 

It is the aim of all countries today to maximize the positive effects of 

tourism while minimizing its negative effects. For this reason, common 

researches have been discussed on various platforms and ‘sustainable’ 

tourism movements are suggested within the scope of protecting and 

developing tourism activities by using the natural and cultural resources 

of the region and transferring them to future generations. One of the 

important requirements for the sustainability of tourism is the principle 

of protecting traditional and original values. It is important to protect 

immovable cultural heritage structures and bring them back into life 

through tourism. However, with the thought that the functions of these 

structures may be obsolete, the existing functions should be supported 

by new functions. In recent years, these new functions have been 

encouraged to be for tourism purposes. In other words, the reprocessing 

of cultural heritage for tourism purposes brings significant economic 

benefits to that region (Anonymus, 2005; Dominique & Gruijthuijsen, 

2020). 
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During the conservation process of heritage buildings, re-functioning is 

sometimes inevitable. Monasteries of Northern part of Cyprus cannot 

survive with their original function. The main reason for this is losing 

its community and functional obsolescence. It is essential to propose 

new life into monasteries, in other words, to bring them to life with new 

functions. Based on the ‘Cultural Tourism Charter Principles’ 

determined by ICOMOS (1999), evaluation and tourism proposals is 

proposed for the preservation of religious heritage under the title of 

‘Evaluation and Tourism Concept Proposals for Monasteries in Conflict 

Zone of Cyprus’ in the 5th Chapter of the study for monastery 

structures. 

3. THE CYPRUS ISLAND 

Cyprus is the third largest island in the Mediterranean and the largest 

island in the Eastern Mediterranean. It is located at the crossroads of 

three continents, the Africa continent, the Asia continent and the Europe 

continent. Cyprus, which has hosted many civilizations due to its 

location and history dating back to the Bronze Age, has a rich tangible 

and intangible cultural heritage. However, the location has been both a 

blessing and a curse for the island and its inhabitants (Solsten, 1993; 

Hill, 1948). 

Within the scope of the article, the history of Cyprus is discussed in two 

parts. One of them is the general ‘History of Cyprus’ and the other is 

‘Religion History of Cyprus’. 



 
 

403 
 

 

CHAPTER-9 / BÖLÜM-9 

 

Figure 2. Cyprus Map - Location of the monastery districts and buffer zone (Günçe 

& Mısırlısoy, 2021) 

3.1. General Overview of Cyprus History 

Cyprus is an island that it is very difficult to predict when the settlement 

was formed and how these settlements became cities. However, it is 

known that the first human remains found so far on the island belong to 

the New Stone Age (Fehmi, 1992). 

It is estimated that human settlement on the island of Cyprus in the 

prehistoric period began around 10,000 BC at the earliest. In addition 

to food production in the history of humanity, in this period when the 

first settled societies were established, the people who formed the first 

settlers of the island came from the south of Anatolia. It is also known 

that those who migrated to the island were from Syria and Palestine in 

7000-6500 years (Solsten, 1993).  
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The island of Cyprus, where a quiet life prevailed in the past, started to 

a new period with the discovery of copper deposits in the 3000 BCs and 

the use of this metal for the tools. Along with copper, the natural 

resources of the island have increased the interest of people living in 

the Mediterranean region to this island. Thus, the new life adventures 

of the island of Cyprus and the Cypriots, which will continue for 

thousands of years under the rule of different states, had started (Purcell, 

1969). 

In the study, the history of the island of Cyprus is discussed under three 

headings as ‘before 1960’, ‘between 1960-1974’ and ‘after 1974’. 

3.1.1. History of Cyprus before 1960 

Until 1960, many civilizations ruled the island of Cyprus. These periods 

of domination are presented in Table 1 (Karageorgis, 1969). The island, 

which met a new culture with each civilization on the island, added 

another layer to its cultural heritage. 

In the 14th century, the island began to attract the attention of the 

Ottoman Empire administration. However, before the Ottomans, the 

Turks’ interest in trading with the island of Cyprus began during the 

Anatolian Seljuks. Anatolian Seljuk Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev 

granted various commercial privileges to Cypriots after the conquest of 

Antalya. There are many reasons why the island of Cyprus was 

conquered by the Ottoman Empire. However, the most important 

reason is the strategic importance of the island of Cyprus as a result of 

the Ottoman Empire’s seizure of the countries around the Eastern 
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Mediterranean except Cyprus, which was effective in taking the island. 

The conquest of the island was necessary for the definitive 

establishment of Ottoman domination in the Mediterranean. The island 

was conquered by the Ottoman Empire in 1571. As a result, the cultural 

structure on the island has changed, both intangible and tangible. 

During this period, the demographic structure and the religious 

structure also changed. Ottomans not only supported the development 

of Cyprus in fields, but also built mosques, madrasas, dervish lodges, 

baths, fountains, various public buildings as well as civil architectural 

works on the island (Solsten, 1993). 

British administration on the island of Cyprus started when the Ottoman 

Empire rented the island to England in 1878. From 1878 until 1960, 

Cyprus remained under the British colonial administration (Gazioğlu, 

2003). According to the Zurich and London treaties, the establishment 

of a bi-national state was approved on 19 February 1959. Subsequently, 

the Foundation Treaty, the Guarantoring Treaty and the Treaty of 

Alliance were signed, and these treaties also became the basis of the 

Constitution of the Republic of Cyprus established in 1960 (Solsten, 

1993). 
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Table 1. Different periods in Cyprus before 1960 (Karageorgis, 1969). 

Date Period 

M.Ö. 7000 - 3000 Stone Age 

M.Ö. 3000 - 1500 Bronze Age 

M.Ö. 1500 - 1450 Ancient Eqypt Period 

M.Ö. 1320 - 1200 Hitit Empire 

M.Ö. 1200-1000 Ancient Eqypt Period 

M.Ö. 1000- 710 Phoenician Period 

M.Ö. 710 - 609 Assyrians Period 

M.Ö. 609- 525 Eqypt Period 

M.Ö. 525 - 333 Persian Period 

M.Ö. 411 - 333 Persian and Ancient Greek (Helen) Period 

M.Ö. 294 - 58 Ptolemiler Period 

M.Ö.58 - M.S. 395 Roman Period 

M.S. 395 - 1190 Byzantine Period 

1190 – 1191 Crusade Period (I.Richard) 

1191 – 1489 Lusignan Period 

1489 – 1571 Venetian Period 

1571 – 1878 Ottoman Empire 

1878 – 1960 British Colonial Period 

3.1.2. History of Cyprus between 1960-1974 

The island gained independence in 1960 as the Republic of Cyprus. 

Britain, which withdrew from its colonies after World War II, also 

withdrew from Cyprus in 1960, and the Turkish and Greek people 

living on the island established a common state with agreements. 

Turkey, Greece and England have been the guarantors of this state. In 

addition, England has 2 bases on the island. However, the life of this 

state was short-lived, and as a result of the inter-communal fights 
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between 1963 and 1974, the state that was established in 1960 did not 

survive. As a result, on 20 July 1974, the Republic of Turkey, as the 

‘guarantor country’, intervened in the island for peaceful purposes in 

order to put an end to the conflicts. 

3.1.3. History of Cyprus After 1974 

The island is divided into two administrative zones in 1974 with the 

Turkey’s intervention. As a result, Greek Cypriots living in the North 

of the island had to migrated to the South of the island; Turkish Cypriots 

in the South of the island had to migrate to the North of the island. This 

situation brought many problems for the both communities including 

political, economic, social and property ownership issues. Negotiations 

have been continuing under the surveillance of the United Nations since 

1974 to solve these issues and build peace on the island. While these 

negotiations were continuing, Turkish Cypriots established the Turkish 

Republic of Northern Cyprus with the support of Turkey. However, 

until now, only TR has recognized the TRNC. 

The most important of the initiatives to ensure permanent peace and 

solution is the Annan Plan, which was prepared under the surveillance 

of the United Nations, and the plan presented to both communities. The 

2004 Annan Plan was prepared by Kofi Annan then he was the general 

secretary of United Nations, in order to unite separated two 

communities under solo representative state which would have bi-zonal 

and bi-communal structure. However, the plan became unsuccessful 

with the referendum held on 24 April 2004.  
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After this unsuccessful attempt, the island of Cyprus, as the third 

smallest country in the EU, became a full member on 01 May 2004 after 

a referendum. Although Cyprus joined the EU as a divided island, all 

Cyprus is considered as an EU territory. Turkish Cypriots are also 

considered EU citizens, although they live in a part of Cyprus that is not 

under government control, as they are citizens of a EU country - the 

Republic of Cyprus. In other words, despite being divided into two 

separate parts as north and south, the Republic of Cyprus is seen by the 

world as the ruler of the whole island. Turks living in the North of 

Cyprus can receive support and contribution from the EU through the 

Republic of Cyprus, and they can trade with the Green Line regulation 

(“Yeşil Hat Tüzüğü”, n.d.). 

3.2. Religion History of Cyprus 

Although the origin of the name of Cyprus Island is debated, it is 

claiming that its origin is based on copper. On the other hand, there is a 

rumor that the name of copper comes from ancient goddess of the 

island. The oldest name for Aphrodite or Venus is said to be Kiprum. 

Thus, it means that Cyprus gave the name to copper. Aphrodite, Apollo 

and Adonis’ are other, lesser entities than the island. The names of the 

numbers of these gods can be changed from one period to another, it is 

believed that their homeland is Cyprus (Beratlı, 2010). 

Christianity and Islam religions met in Cyprus during the Arab raids 

that started during the reign of Caliph Osman in the middle of the VII 

century in order to spread Islam. At that time there was a nascent 
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religion on the one hand, and the political weakness of the Byzantine 

Empire on the other. Although Islam and Christianity were in conflict 

in terms of regional and religious views, they were actually members of 

the same historical line and religious school in terms of believing in 

monotheism. Judaism, Christianity, and Islam, which are noteworthy, 

regard Abraham as a respected person and a prophet (Bağışkan, 2014). 

3.2.1. Monotheistic religions in Cyprus – Christianity 

During the Roman period, in 46 AD, Christianity was accepted as the 

official religion of the island. The Jews living on the island at that time 

objected to Christianity being the official religion of the island of 

Cyprus and rebelled against the Romans. The Romans expel the Jews 

from Cyprus because of these actions. The island of Cyprus is located 

in the eastern part of the empire due to its geographical location, with 

the administrative division of the Roman Empire into Western and 

Eastern Rome in 395 AD. During the Byzantine rule, Christianity 

spread rapidly on the island of Cyprus and the first Orthodox church 

was established on the island (Hunt, 1994; Hill, 1948). Today, the 

official religion is still maintained under the rule of the Orthodox 

church. 

3.2.2. Monotheistic religions in Cyprus – Islam 

Due to its strategic location in the Mediterranean, its military and 

commercial importance, the island of Cyprus has been a battleground 

between Muslims and Christians who wanted to dominate the 

Mediterranean for centuries (Solsten, 1993; Hill, 1948). With the 
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Ottoman conquest of the island, besides the addition of one more 

property to the Ottoman Empire, it also caused Cyprus to turn to Eastern 

culture from the West. At the same time, it has been affected in terms 

of ‘religion’, which is the most important component of culture. In 

addition to the newly arrived Muslim Ottoman people, Cypriots who 

converted to religion are also seen in this period (Cobham, 1908). 

In the Ottoman Empire, it is a situation that is seen from time to time 

that non-Muslims change their religion and become Muslims. The 

biggest reason for this is that after the Ottoman conquest, many Greek 

Cypriots and Latins converted to Islam to avoid heavy taxes. Becoming 

a Muslim by changing religion is expressed with the concepts of 

‘conversion’, and people who become Muslims are expressed with the 

concepts of ‘converted’ (Hunt, 1994). The Ottoman State allowed non-

Muslims living under its dominion to be free in all aspects, as well as 

to worship in their own religion and to take an oath in the courts 

according to their own rites. After the conquest of the island in 1571, 

two balanced societies (Muslim and non-Muslim) were tried to be 

established here. One of the most prominent relations between the two 

communities created in Cyprus is the conversion to Islam (Karaca & 

Karacan, 2017). Throughout history, fluctuations have been observed 

in the population of Cyprus. The ups and downs in the population 

during the Ottoman period can be attributed to natural conditions, 

external pressures, and inappropriate attitudes of the archbishops and 

palace interpreters, who were the representatives of the Orthodox on the 

Island (Cobham, 1908). 
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4. ‘MONASTERIES’ AS RELIGIOUS CULTURAL HERITAGE 

IN CYPRUS 

The fact that a significant majority of the architectural works carried to 

the present day consists of religious buildings is due to the fact that they 

are the most magnificent buildings constructed in the period they were 

built. These sacred places were built by the most talented architects, 

engineers and craftsmen, using the highest quality materials available 

and using the most advanced technologies of the time. The only was to 

sustain these important places for further generation is to make their 

maintenance and conservation regularly (Günçe & Mısırlısoy, 2021). 

The construction of monasteries in Cyprus dates back to the first 

centuries of Christianity. Monasteries started their activities after the 

Christianization of the population and the establishment of the Church 

of Cyprus. Until the 9th century (Louth, 2007), the functioning of the 

monasteries on the island was immature. The defeat of the Byzantine 

army in 1071 at the Battle of Manzikert of Seljuk ruler Alp Arslan was 

an important turning point in the development of the monastery on the 

island (Turan, 1970). 

Considering the multicultural past of Cyprus, it is known that many 

religious buildings were abandoned, used as a source of stone to 

strengthen defence structures, or they were gathered and built as a 

temple to another religion. As a result of the division that took place in 

1974, Greek Cypriots could not use religious structures in the North and 

Turkish Cypriots could not use religious structures in the South. In this 
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respect, the religious structures such as the cathedral, church, chapel 

and monastery that were in Northern Cyprus and religious structures 

such as mosques in Southern Cyprus have lost their community. Thus, 

the religious buildings on the island suffered the most damage due to 

abandonment and misuse. The fact that the monasteries and many other 

religious buildings suddenly became dysfunctional and lost their 

community rapidly deteriorate due to neglect. Panayia Katharon 

(Kathari) Monastery in Kozanköy, Girne is one of monasteries that left 

to its faith without any maintenance (Figure 3). 

 

 
 

 

 
 

Exterior view (Photo: Authors, 2017) Indoor view (Photo: Authors, 2017) 

Figure 3. Panayia Katharon (Kathari) Monastery in Kozanköy, Girne 

There are many different typologies of the monasteries on the island in 

terms of location, material and plan layout. Some of them have been 

built at the seaside, on top of mountain and rural areas or in the city 

center. However, mostly they are built from stone, mud brick and wood 

as the primary building material. Also, monastery buildings can be 

classified according to the special needs of different sects and as they 

show a permanent experience (Orthodox, Armenian Monastery etc.). 
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St. John Chrysostomos Monastery in Güngör is one of the monasteries 

that built on top of the monasteries and also stays abandoned without 

any use (Figure 4). 

 

 
 

 

 
 

Exterior view (Photo: Authors, 2017) Indoor view (Photo: Authors, 2017) 

Figure 4. St. John Chrysostomos Monastery in Güngör, Nicosia 

4.1. The Conservation of Monasteries in Cyprus 

After the division in the island, the ownership and responsibility of the 

monasteries in the South belong to the Church, and the ownership and 

responsibility of the monasteries in the North belong to the Cyprus 

Foundations Administration (Kıbrıs Vakıflar İdaresi - Evkaf Cyprus / 

1571). Although the Monasteries in Southern Cyprus have separate 

autonomous and independent structures, all of them are affiliated to the 

regional diocese and also to the archbishopric in Nicosia. Small-scale 

maintenance, repair and renovation works of the monasteries are carried 

out by them, and the more comprehensive ones are carried out by The 

Cyprus Government (Department of Antiquities). All kinds of physical 

interventions such as maintenance, repair and renovation/restoration of 

the monasteries in the North of Cyprus are under the responsibility of 

Cyprus Foundations Administration - Evkaf Cyprus and must be 
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approved by the TRNC Antiquities and Museums Department - 

Monuments High Council. 

The only internationally recognized state is the ‘Republic of Cyprus’, 

which was founded in 1960 by Turkish Cypriots and Greek Cypriots. 

Considering the resolution 541 of the United Nations Security Council, 

the statements of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of 

Cyprus and the UN Secretary General, the implementation of 

resolutions 365 and 367 was requested and all countries were asked not 

to recognize any other Cyprus state other than the Republic of Cyprus 

(Hasgüler, 2007). Due to this situation, monastic structures such as 

other similar movable and immovable cultural heritage are also 

considered as ‘Cultural Heritage in Conflict Zones’ in the north of the 

island. The existence of the Turkish Republic of Northern Cyprus is 

ignored according to the UN resolution mentioned above. 

As mentioned before, the Republic of Cyprus became one of the EU 

member states in 2004. Northern Cyprus is excluded from this structure. 

EU acquits is not applicable in the North of the Island (“Kıbrıs AB üyesi 

mi?”, 2008).  

United Nations Development Programme (UNDP) in Cyprus has been 

supporting different levels of conservation works and interventions to 

heritage buildings, which is mainly EU funded since 2001. The projects 

aims Greek Cypriots and Turkish Cypriots on confidence building 

measures, encouraging dialogue and cooperation, and supporting the 
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development of environmental, economic and social infrastructure of 

the island. 

Conservation of the cultural heritage in Cyprus has been the aim of the 

projects. The goal of the programme is not only to preserve buildings 

and sites, but also to provide Cypriots with the opportunity to reconnect 

with their common heritage. Financial aids related to cultural heritage 

are carried out with the approval of the Republic of Cyprus and UNDP 

(United Nation Development Programme) (“UNDP”, n.d.).  

The monasteries that will be conserved with the UNDP resources, must 

be approved by the TRNC Department of Antiquities and Museums - 

Monuments High Council under the responsibility of Cyprus 

Foundations Administration - Evkaf Cyprus. Renovation / restoration / 

conservation projects are also given to different companies by tender 

procedure in projects where UNDP’s resources are used. In other 

words, if external resources will be used or physical intervention will 

be made with local resources, all responsibility for monasteries belongs 

to Cyprus Foundations Administration - Evkaf Cyprus and it must be 

approved by the TRNC Antiquities and Museums Department - 

Monuments High Council. 

Technical Committee on the Cultural Heritage (TCCH), which is 

established in 2008, started their conservation works primarily with the 

aim of ‘freezing’ the deterioration in religious structures resulting from 

political division and preserving the structures until a solution is 

reached. Conservation work has been carried out in many religious 
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buildings in both parts (“Kıbrıs toplulukları için büyük öneme sahip 

anıtlara destek-7. aşama”, n.d.). Unfortunately, although most of these 

conservation works were technically successful, the physical obsolesce 

started again since they do not have any function and community. 

Moreover, the resources and effort spent on them could not lead to any 

gain beyond the awareness created at the opening ceremony, because 

the conserved heritage buildings could not even be opened to visitors 

and their regular maintenance was not carried out due to the deficiencies 

caused by the local administrations. 

Armenian Monastery in Walled City of Nicosia is one of the 

monasteries that conserved by UNDP in 2014. It is a monastery 

complex with a church and some supplementary buildings. Although 

the conservation works held were very successful the monastery lacks 

a living function. After a while the physical obsolesce of the building 

will take place and there will be no budget for further maintenance 

works (Figure 5). 

 

 
 

 

 
 

Exterior view (Photo: Authors, 2019) Indoor view (Photo: Authors, 2019) 

Figure 5. Armenian Monastery in Walled City of Nicosia 
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4.2. Monasteries in Conflict Zones in Northern and Southern Part 

of Cyprus 

According to the researches that are completed within the scope of the 

study, there are totally 52 monasteries on the island of Cyprus today. 

After 1974, the island is divided by the Buffer Zone and some of the 

monasteries remained in the North and some in the South. There are 31 

monasteries in Northern Cyprus, where Turkish Cypriots live. On the 

other hand, there are 21 monasteries in Southern Cyprus, where Greek 

Cypriots who are Orthodox Christians live. All of the monasteries in 

Southern Cyprus have an autonomous legal structure and are affiliated 

with the Archdiocese in Nicosia. However, their ownership in the North 

is under the responsibility of the Cyprus Foundations Administration 

(Evkaf Cyprus / 1571) by the Turkish Cypriot administration after 1974. 

Any physical intervention to be carried out with the permission of the 

Cyprus Foundations Administration must be approved by the TRNC 

Department of Antiquities and Museums - High Council of 

Monuments, as mentioned before (EVKAF - Cyprus Foundations 

Administration Archive, 2021). 

11 of the monasteries in the Northern part are located in Girne/Kyrenia, 

6 in Güzelyurt/Morphou, 5 in İskele/Trikomo and 5 in 

Gazimağusa/Famagusta. In the light of the literature review and 

observation through site survey, Table 2 is prepared that represents 

Village/Town, Province, Current condition, Existing / New function of 

the monasteries in the Northern part. 
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Table 2. Monasteries in Northern Cyprus 

ID and Current Condition of Monasteries in North Cyprus 

 Name of the 

Monastery 

Village/Town Province Current 

condition 

Existing / New function 

1 Agios 

Panteleimon 

Monastery 

Çamlıbel 

(Myrtou) 

Girne 

(Kyrenia) 

Partially 

restored 

Restored by UNDP 

Technical Committee for 

Cultural Heritage 

(TCCH) but there is no 

use 

2 Panayia 

Katharon 

(Kathari) 

Monastery 

Kozanköy 

(Larnaka tis 

Lapithou) 

Girne 

(Kyrenia) 

Partially 

demolished 

Abandoned 

3 Apsidhiotissa 

Monastery 

Kaynakköy 

(Sykhari) 

Girne 

(Kyrenia) 

Partially 

demolished 

Abandoned 

4 Syna 

Monastery 

Karşıyaka 

(Vasilia) 

Girne 

(Kyrenia) 

Partially 

demolished 

Abandoned 

5 Panagia 

Kriniotissa 

Monastery 

Karşıyaka 

(Vasilia) 

Girne 

(Kyrenia) 

Partially 

demolished 

Abandoned 

6 Akhiropietos 

Monastery 

Alsancak 

(Karavas) 

Girne 

(Kyrenia) 

Partially 

demolished 

Educational use  

The monastery is given 

to GAU university to use 

it as educational 

purpose. However, 

monastery needs 

emergency restoration, it 

is not possible to use it 

as it is for educational 

purpose. 

7 Bellapais 

Monastery 

Beylerbeyi 

(Bellapais) 

Girne 

(Kyrenia) 

Restored and 

partially re-

functioned 

Music Hall & Restaurant 

The church is open to 

visitors in its current 

form (the church is used 

for worship from time to 

time with special 

permission) 

8 Apati 

Monastery 

Esentepe 

(Ayios 

Amvrosios) 

Girne 

(Kyrenia) 

Good 

condition, 

needs 

preservation 

Abandoned 

9 Antiphonitis 

Monastery 

Esentepe 

(Ayios 

Amvrosios) 

Girne 

(Kyrenia) 

Good 

condition, 

needs 

preservation 

Abandoned 

10 Melandrina 

Monastery 

Bahçeli 

(Kalogrea) 

Girne 

(Kyrenia) 

Good 

condition, 

needs 

preservation 

Abandoned 

11 St. Georgios 

Attalu 

(Adalya) 

Monastery 

Alevkayası 

(Alevga) 

Girne 

(Kyrenia) 

Partially 

demolished 

Abandoned 

12 Xeroptamos 

Monastery 

Yeşilyurt 

(Pendayia) 

Güzelyurt 

(Morphou) 

Good 

condition 

Converted to mosque 
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13 Pnasi 

Monastery 

Güzelyurt 

(Morphou) 

Güzelyurt 

(Morphou) 

Good 

condition 

Abandoned 

14 Paraji 

Monastery 

(Martyres 

Monachoi) 

Aydınköy 

(Prastio) 

Güzelyurt 

(Morphou) 

Abandoned Converted to mosque 

15 St. George 

Monastery 

Mevlevi 

(Kyra) 

Güzelyurt 

(Morphou) 

Partially 

demolished 

Abandoned 

16 Profitis Ilias 

Monastery 

Gürpınar 

(Ayia Marina) 

Güzelyurt 

(Morphou) 

Partially 

demolished 

Located in military zone 

that there is no access 

17 Saint Mamas 

Monastery 

Güzelyurt 

(Morphou/ City 

center) 

Güzelyurt 

(Morphou) 

Güzelyurt 

(Morphou) 

Restored and 

partially re-

functioned 

Icon 

Museum/Commercial 

(Offices and shops) 

The church is open to 

visitors in its current 

form (the church is used 

for worship from time to 

time with special 

permission) 

18 Sourp Magar 

Monastery 

Değirmenlik 

(Khytrea) 

Lefkoşa 

(Nicosia) 

Restored and 

partially re-

functioned 

Commercial (Offices 

and shops) 

The church is open to 

visitors in its current 

form (the church is used 

for worship from time to 

time with special 

permission) 

19 St. Spyridon  Erdemli 

(Tremethousha) 

Lefkoşa 

(Nicosia) 

Partially 

demolished 

Abandoned 

20 Armenian 

Monastery 

Arabahmet/ 

Walled city of 

Nicosia 

Lefkoşa 

(Nicosia) 

Restored and 

partially re-

functioned 

Educational purpose 

The church is open to 

visitors in its current 

form (the church is used 

for worship from time to 

time with special 

permission) 

21 St. John 

Chrysostomos 

Monastery 

Güngör 

(Kutsoventis) 

Lefkoşa 

(Nicosia) 

Partially 

demolished 

Abandoned 

22 Panayia tou 

Tokhniou 

Monastery 

Ağıllar 

(Mandres) 

Iskele 

(Trikomo) 

Partially 

demolished 

Open to visitors in its 

current form (the church is 

used for worship from 

time to time with special 

permission) 

23 Panayia 

Kantariotissa 

(Kantara) (13 

Martyres 

Monachoi) 

Monastery 

Turnalar 

(Gerani) 

Iskele 

(Trikomo) 

Partially 

demolished 

Open to visitors in its 

current form 

24 Kanakaria 

Monastery 

Boltaşlı 

(Lythrangomi) 

Iskele 

(Trikomo) 

Good 

condition, 

needs 

preservation 

Open to visitors in its 

current form 



 
 

420 
 

 

CHAPTER-9 / BÖLÜM-9 

25 Apostolos 

Andreas 

Monastery 

Dipkarpaz 

(Rizokarpazo) 

Iskele 

(Trikomo) 

Restored and 

partially re-

functioned 

Cultural Tourism 

The church is open to 

visitors in its current 

form (the church is used 

for worship from time to 

time with special 

permission) 

Restored by Evkaf 

Cyprus & UNDP 

Technical Committee for 

Cultural Heritage 

(TCCH) 

26 Eleousa 

(Sina) 

Monastery 

Dipkarpaz 

(Rizokarpazo) 

Iskele 

(Trikomo) 

Partially 

demolished 

Abandoned  

27 Saint 

Barnabas 

Monastery 

Tuzla 

(Engomi) 

Mağusa 

(Famagusta) 

 

Restored and 

re-functioned 

Museum 

The church is open to 

visitors in its current 

form (the church is used 

for worship from time to 

time with special 

permission) 

28 Avgasida 

Manastırı 

Yıldırım 

(Milea) 

Mağusa 

(Famagusta) 

 

Completely 

demolished 

- 

29 St. Nikolaos 

Monastery  

Kaplıca 

(Davlos) 

Mağusa 

(Famagusta) 

 

Partially 

demolished 

Abandoned 

30 Ayios 

Anastasios 

Monastery 

Alaniçi 

(Piyi 

Peristerona) 

Mağusa 

(Famagusta) 

Partially 

demolished 

Abandoned 

31 Panagia Kyra 

Monastery 

Sazlıköy 

(Livadia) 

Mağusa 

(Famagusta) 

Good 

condition, 

needs 

preservation 

Will be restored by 

UNDP Technical 

Committee for Cultural 

Heritage (TCCH) 

Turkish Cypriot authorities have improved access to Greek Orthodox 

religious sites and started to allow religious ceremonies after the gates 

opened on the Green Line border in 2003. Almost all religious 

ceremony applications made to the TRNC Ministry of Foreign Affairs 

were allowed. Permission applications to be taken for the purpose of 

organizing religious services must be made 10 days before the date of 

departure. Churches affiliated to three Greek Orthodox monasteries, 

Apostolos Andreas, St. Barnabas and St. Mamas Churches are open for 

the whole year. However, Turkish Cypriot authorities require advance 
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notification for religious services in these places. St. Mamas and St. 

Barnabas Churches (Figure 6) are open only during working hours as 

they function as museums, while the key to the Apostolos Andreas 

Monastery is held by the Greek Orthodox priest (Uluslararası Dini 

Özgürlükler Raporu: Kıbrıs, 2019). 

Saint Barnabas monastery is also used as a museum. The monastery 

was built in 477. The monastery consisted of a church, a courtyard and 

rooms. St. Barnabas church has a rich collection of icons, mostly from 

the 18th century. In the museum, it is possible to see various works from 

the Neolithic Period of Cyprus to the Roman Period. It is open to 

visitors as ‘St. Barnabas Icon and Archaeology Museum’ since 1992 

(Figure 6). 

 

 
 

 

 
 

Exterior view (Photo: Authors, 2021) Indoor view (Photo: “Famagusta, 

Cyprus”, n.d.) 

Figure 6. St. Barnabas Monastery in İskele 

Apostolos Andreas Monastery is one of the most important religious 

heritage of the island with its location and architectural features as 

common heritage, the Church and Monastery is open to visitors from 

both communities for many years.  
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The conservation works of the monastery held by collaboration of 

UNDP-PFF, the Cultural Heritage Technical Committee and Evkaf. 

The monastery complex is partly restored and the first phase of the 

preservation works completed in 2016. 

After the conservation works, the church and the some supplementary 

buildings are open to use and visit. With special permission from the 

administration in Northern Cyprus, Greek Cypriot orthodoxes are 

allowed for worshiping in the church in different times of the year 

(Figure 7). 

 

 
 

 

 
 

Exterior view (Photo: Authors, 2019) Indoor view (Photo: Authors, 2019) 

Figure 7. Apostolos Andreas Monastery in Karpas Peninsula 

In the Southern part of the island there are totally 21 monasteries. 2 of 

the monasteries in the Southern part are located in Larnaca, 6 in 

Limassol, 6 in Nicosia and 7 in Paphos (“Cyprus monasteries”, n.d.). In 

the light of the literature review and observation through site survey, 

Table 3 is prepared that represents Village/Town, Province, Current 

condition, Existing / New function of the monasteries in the Southern 

part. 
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Table 3. Monasteries in Southern Cyprus 

ID and Current Condition of Monasteries in South Cyprus 

 Name of the 

Monastery 

Village/T

own 

Province Current 

condition 

Existing / New 

function 

1 Agiou Mina 

Monastery 

Valva Larnaca Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

2 Stavrovouni 

Monastery 

Stavrovo

uni 

Larnaca Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

3 Agioi Anargyroi 

Monastery 

Fini Limassol Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

4 Agios Georgios 

Monastery 

Monagro

ulli 

Limassol Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

5 Holy Monastery of St 

Nicholas of the Cats 

Cape 

Gata 

Limassol Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

6 Monastery of Panagia 

Trikoukkia 

Prodmor

os 

Limassol Restored and in 

good condition 

Monastery 

7 Monastery of St. John 

the Forerunner of 

Mesa Potamos 

Timimou 

Prodrom

ou 

Limassol Restored and in 

good condition 

Monastery 

8 Monastery of 

Trooditissa 

Pano 

Platres 

Limassol Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

9 Agios Eraclidios 

Monastery  

Politicos Nicosia Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

10 Agios Ioannis 

Lampadistis 

Monastery 

Kalopana

yiotis 

Nicosia Restored and in 

good condition 

Ancient monument, 

Attraction monastery 

(UNESCO world 

heritage list- 1985)* 

11 Agiou Nikolaou 

Monastery 

Orounda Nicosia Restored and in 

good condition 

Monastery 

12 Archangelos Michael 

Monastery 

Analyont

a 

Nicosia Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

13 Kykkos Monastery Pedoulas Nicosia Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

14 Macharias Monastery Panagia  

Macharia 

Nicosia Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

15 Agia Moni Monastery Statos Paphos Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

16 Agios Neophytos 

Monastery 

Tala Paphos Restored and in 

good condition 

Ancient monument, 

Attraction monastery  

17 Chrysoroyiatissa 

Monastery 

Panagia Paphos Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

18 Monastery of  Panagia 

Chrysogialiotissa 

Gialia Paphos Restored and in 

good condition 

Monastery 

19 Monastery of  Panagia 

Salamiotissa 

Salamiou Paphos Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 
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20 Panagia tou Sinti 

Monastery 

Pentalia Paphos Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

21 Stavros tis Minthis  Tsada Paphos Restored and in 

good condition 

Attraction monastery 

As seen in Table 3, all monasteries that located in Southern part are 

restored and in good condition. As the function, monasteries can be 

divided as ‘monastery’ and ‘attraction monastery’. The ‘monastery’ 

ones are still in active use with the original function where priest and 

nuns lives in them. However, ‘attraction monastery’ are the ones lost 

their original function and today are open to the visitors as a monument. 

Totally, there are three important heritage site that included to the 

UNESCO World Heritage Sites lists. Choirokoitia (1998), Painted 

Churches in the Troodos Region (1985, 2001) and Paphos (1980). 

Agios Ioannis Lampadistis monastery (Figure 8) is also included to the 

UNESCO World Heritage Sites lists as a part of the Painted Churches. 

 

 
 

 

 
 

Exterior view (Photo: “Agios Ioannis 

Lambadistis Monastery”, 2018) 

Indoor view (Photo: (“Cyprus, 

Agios Ioannis Lampadistis 

Monastery”, n.d.) 

Figure 8. Agios Ioannis Lampadistis Monastery in Nicosia 

The monastery of Agios Ioannis Lampadistis is located on the Troodos 

mountain near Kalopanayiotis village. In 1985 the monastery inscribed 
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on the UNESCO World Heritage List with nine other painted Byzantine 

churches of the Troodos range (“Cyprus monasteries”, n.d.). 

Painted Churches in the Troodos Region is characterized by one of the 

largest groups of churches and monasteries that built during Byzantine 

Empire. The church and monastery complex that includes 10 

monuments, all richly decorated with Byzantine paintings in Cyprus. 

They range from small churches that represents rural architectural style 

to the ones that rich in decoration such as that of St John Lampadistis 

(“Painted churches in the Troodos Region”, n.d.). 

Stavrovouni Monastery is located on the higgest point of the mountains 

in Larnaca district. It is the oldest monastery in Cyprus since its 

foundation dates back to 327-328. Monasteries in Cyprus were divided 

into three as for men, women or mixed use.  Today, it is open to the 

visitors as an attraction monastery; however, women are not allowed to 

enter inside since it was a ‘man monastery’ (Figure 9). 

 

 
 

 

 
 

Exterior view (Photo: “Stavrovouni 

Monastery”, n.d. a) 

Façade (Photo: (“Stravrovoini 

Monastry”, n.d. b) 

Figure 9. Stavrovouni Monastery in Larnaca 

The monastery of Agios Neophytos Monastery in Paphos is located 

near the village of Tala (Figure 10). The hermit carved a cave out of the 
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mountains called the ‘Enkleistra’, which is covered with some of the 

finest examples of Byzantine frescoes that date back from the 12th to 

the 15th centuries. The monastery has a noteworthy ecclesiastical 

museum and its later church also contains some of the finest Post-

Byzantine icons dating to the 16th century (“Agios Neophytos 

Monastery”, n.d.).  

 

 
 

 

 
 

Exterior view (Photo: “Agios Neofytos 

Monastery”, n.d. a) 

Indoor view (Photo: “Agios 

Neofytos Monastery”, n.d. b) 

Figure 10. Agios Neofytos Monastery in Paphos 

5. EVALUATION OF THE MONASTERIES AS A TOURISM 

RESOURCE IN CONFLICT ZONE 

Religion, which is one of the most important components of cultural 

heritage, and religious structures used to fulfil religious needs that have 

been produced in various ways. Monasteries are religious buildings 

used for shelter, worship and religious education. Monasteries are 

places that reveal the unity of tangible and intangible heritage. It should 

not be forgotten that these areas are not only heritage sites, but also 

sacred places to be respected. In other words, monasteries are not just 

architectural spaces; they are primarily holy places, as they are spiritual 

place worshiped by certain religious practices. All kinds of 
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interventions to and new uses to be proposed should be made with care 

and sensitivity. 

As mentioned, the division of the island took place in 1974. With the 

division of the island, Turkish Cypriots and Greek Cypriots separated 

from each other; The Turks had to migrate to the North of the island, 

and the Greek Cypriots to the South of the island. Both societies had to 

leave many cultural heritages of their own cultures in the regions they 

left after this separation. 52 monasteries and structures, which were 

used by Orthodox Greek Cypriots who settled in different parts of the 

island, were not able to reach between 1974 and 2003. Turkish Cypriots 

and Greek Cypriots were able to cross freely to the other part of the 

island for the first time on April 23, 2003, since the island was divided 

into two since 1974. The first mutual crossings were made through the 

Ledra Palace (Nicosia) border gate. After Ledra Palace Border Gate, 

Lokmacı Border Gate (Nicosia), Metehan Border Gate (Nicosia), 

Beyarmudu Border Gate (Beyarmudu), Bostancı Border Gate 

(Guzelyurt), Yesilirmak Border Gate (Lefke) and Akyar Border Gate 

(Famagusta) were opened. 

5.1. Evaluation of the Monasteries as a Religious Tourism Resource 

in North Cyprus 

With the opening of the gates, it was possible for Orthodox Christian 

Greeks to reach other 31 monasteries in the Northern part of the island. 

However, it is not possible for them to stay or perform religious 

ceremonies here. On the other hand, daily rituals can be held if 
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permission is obtained from the TRNC Ministry of Foreign Affairs in 

advance. None of these holy places are used purely for monastic 

purposes. As can be seen in Table 2, most of them are abandoned, 

disused or partially demolished. After 1974, the 31 monasteries in the 

Northern part of Cyprus remained without a community and became 

disused. It is not possible for these structures to continue their lives 

without a function. Even the restored ones cannot be kept alive without 

users and functions. The survival of these structures is possible with the 

re-using and re-functioning. 

It is suggested that the monasteries located in the Northern part, can be 

brought to life by preserving and re-functioning for tourism purposes. 

In this part of this study, evaluations were made in the light of the 

principles of ‘Cultural Tourism Regulation Principles’ determined by 

ICOMOS (1999) for the adaptation of monasteries in the Northern part 

of the island with cultural tourism purpose (see section 2.4.): 

•It is known that monasteries are holy structures where priests, nuns and 

other believers who have a related belief live here for religious purposes 

by cutting off their ties with the world. If these holy structures are to be 

re-functioned, giving a similar function is important in terms of respect 

for these structures and religion. These holy monastic structures should 

be opened to the free visit and use of believers in this religion. 

Considering today’s conditions, this can only be possible with religious 

tourism. In other words, while the original functions of the monasteries 

continue, re-using can be made for those who want to worship and stay 

here at the same time. The monasteries, which can be re-functioned to 
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include religious worship and accommodation, should be brought back 

to life by adding new additional buildings or building groups 

(annex/addition) for the purpose of ‘religious culture tourism’. 

•‘Monasteries’ should be used as the original use again in accordance 

with today’s conditions. Accordingly, while monasteries are opened to 

‘worship’ with contemporary arrangements/designs according to 

today’s conditions, the purpose of tourism should also be considered. 

The monastery building groups, which will be revived for religious 

tourism purposes, should also be for accommodation purposes, so that 

people can receive religious worship, ritual and education. 

•Since domestic tourism, tourism from Southern Cyprus and 

international tourism are one of the leading means of cultural exchange; 

the awareness of Turkish Cypriots, who are the hosts, about this 

religious culture should be increased. It should provide opportunities 

for tourists who will visit and/or stay at the monastery to have direct 

contact with this cultural heritage, as well as to get to know other local 

cultural values. 

•The interaction of people with the city should be increased as much as 

possible, both culturally and economically; different activities should 

be organized in the monastery buildings in the city and/or settlements. 

Different cultural activities can be offered to the tourist groups who 

come for religious purposes near the monasteries far from the 

settlements. In addition, suitable conditions should be created for 

economic activities (such as souvenirs, local cultural goods and objects, 
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local food and beverage sales, etc.) that will ensure the economic 

development of the local people. There should be local or central local 

authorities that will provide these activities. 

•All kinds of services to be provided by the monasteries for religious 

and accommodation purposes should be provided by the local people 

and the economic development of them should be ensured. 

•The relationship between cultural tourism and monastery sites to be 

organized for religious purposes should be dynamic; there may be 

conflicting values while doing it. This relationship should be managed 

sustainably for present and future generations. Considering that the 

monastery users and the local people who will offer the service have 

two different religious beliefs and different cultures, education should 

be given directly and indirectly so that the relationship of these two 

different ethnic groups should be embracing rather than rejecting. 

•Both tourists and local people should be considered together when 

planning for the preservation, re-functioning for religious purposes and 

tourism purposes of the Monastery Sites as a part of the cultural 

heritage. 

•Tourist/visitor experience to monasteries can take place in two forms. 

These can be a worship experience and a visiting-only experience. This 

experience should be short-term or permanent. Whatever form it takes, 

it should ensure that the tourist experience is satisfying and enjoyable. 

•It should be ensured that the functioning of monasteries continues 

during touristic experiences. Thus, both the host and the visitor should 
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be satisfied. In other words, all arrangements should be made 

accordingly, taking into account the all user profiles. Necessary care 

and respect should be given, never forgetting that these are religious 

buildings. 

•While re-functioning the monasteries for tourism purposes, the 

monastery’s permanent users (hosts), potential users, local people 

should be involved in the planning process for conservation and 

tourism. While the planning is carried out under the organization, 

supervision and control of the Cyprus Foundations Administration 

(Kıbrıs Vakıflar İdaresi - Evkaf), the opinions of relevant religious 

authority should be asked. International norms and principles should 

also be taken into account. 

•Opening the monasteries to the use and visits of Christians, who are 

the original users, will benefit them culturally. In parallel, tourism 

activities and related conservation activities in monasteries should 

provide economic, social, cultural, political, etc. benefits to the host 

community, the Turkish Cypriots. 

•Communication with the Monasteries in the South of the Island can be 

established by the TRNC authorities and the Cyprus Foundations 

Administration. Through this relationship, the peace between the two 

communities can be provided. 

•Intangible cultural heritage values should be protected and developed 

while promoting religious cultural tourism through preservation of 
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monasteries, reviving their original function and proposing additional 

new functions. 

5.2. Evaluation of the Monasteries as a Religious Tourism Resource 

in South Cyprus 

In Southern Cyprus, all of the 21 monasteries that exist and have been 

identified have been well-maintained and their restorations have been 

carried out regularly. All of them continue to be used with their original 

functions. 17 of these monasteries are ‘Attraction monasteries’ and two 

of them are also in the ‘Ancient monument’ category; 4 of them are 

only used as ‘monastery’ (See Table 3.).  

While these monasteries were successfully preserved; indirect 

economic contribution is provided from tourism without being harming 

the originality. It is observed that the ‘Cultural Tourism Principles’ 

determined by ICOMOS (1999) is respected. 

5.3. A Holistic Evaluation of the Monasteries as a Religious 

Tourism Resource in Cyprus 

Cyprus, where many conflicts and wars were experienced, was divided 

into two in 1974, and two different ethnic communities split into two. 

The historical and cultural dynamics of the Turkish and Greek Cypriot 

community have many common cultural heritages apart from a 

common past and religion.  

Cyprus, which is the last and only divided country in Europe, where 

many contradictions are experienced, has the potential to be wondered 
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by millions of people who need to know other cultures. A very different 

and interesting situation emerges when this potential is discussed in the 

context of monasteries, which is a religious heritage. The curiosity and 

interest is the source of the development of cultural tourism in the 

world. Due to the knowledge it gives about a historical past and its 

potential to contribute to the country’s economy, the necessity of 

preserving the monasteries together with its close surroundings should 

be accepted by both communities. 

While the preservation and cultural continuity of the monasteries, 

which are located in the South, are ensured and it has a positive relation 

with cultural tourism. However, the situation in the North is currently 

not sustainable. These structures, they must be conserved and reused 

with new functions for the sustainability and continuity of the heritage 

buildings.  

Monasteries under Turkish Cypriot rule in the north do not currently 

have communities. These structures should be kept alive by returning 

them to their original functions, supporting them with the 

accommodation use and bringing them together with tourism as 

specified in 5.1.  

With these suggestions, the monasteries in the North will be brought to 

life again. This will provide the chance for the Christian community 

living in the South of the island to use and visit the monasteries. A 

different experience will be provided for those who will visit the island 

for cultural tourism and for those who will visit the island for religious 
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tourism. With a more holistic perspective, special cultural tourism tours 

can be organized for 52 monasteries located on both sides of the island.  

Cultural tourism tours can be made by following a certain route and 

providing accommodation in monasteries within a defined time 

interval. Cultural tours to be organized on this route will provide 

tourists with different cultural experiences.  

Thus, while increasing the awareness that two different ethnic groups 

live in two different parts of the island, a geographical mosaic with 

many common cultures apart from religion will be presented to the 

tourists. The creation of this route will also ensure sustainable 

conservation. 
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6. CONCLUSION 

According to Madran, cultural heritage assets have; historical value, 

mythological value, environmental value, architectural value, artistic 

and artistic value, technical value, originality value, rarity value, 

uniqueness value, economic value, usability value, continuity value, 

memory value, commemorative value, identity value, educational value 

and document value (Madran, 2007).  

Monastery buildings, which are an important part of the religious 

heritage and carry all these values, have tangible and intangible cultural 

values. In this sense, preserving and keeping the intangible and tangible 

cultural values of monasteries alive is important for maintaining the 

collective memory. 

Increasingly, ‘cultural tourism’ for the preservation of cultural heritage 

is considered a positive force (Srivastava, 2018). Tourism is a rising 

value in terms of economic returns of cultural heritage. In this sense, 

cultural tourism can be made available to protect them by creating 

resources, educating the public, influencing the policy. 

Stavrovouni Monastery was founded by Saint Helena (Saint 

Constantine’s mother) in around 327–329 AD and therefore, it is one of 

the oldest monasteries in the world. There are very important and 

valuable monasteries like these on both sides of the island, which has 

lived through its multicultural history. It will attract the attention of 

tourists by offering a route to cultural tourism as a religious-cultural 

heritage. It is important for the respect the religions of two ethnic 
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groups, who have similar cultural heritage in many respects, lived side 

by side. They should protect each other’s religious cultural heritage 

after the division.  

The monastery heritage is an important cultural heritage for both 

communities. Although it is more valuable for Greek Cypriots who are 

Christians, Turkish Cypriots also have the awareness and respect for the 

preservation of this heritage. It is important to preserve this heritage as 

a part of collective memory and transferring it to future generations. 

The political future of the Cyprus is not clear. The religious heritage 

buildings should be re-functioned with ‘flexible’ uses temporarily until 

the political issues solved. This is the only way to sustain religious 

heritage buildings. The contribution of historical monuments to tourism 

is undeniable; however, the preservation of heritage buildings without 

a living function is a waste of financial resources and it is not 

sustainable.  

‘Flexible’ use of religious heritage buildings within the scope of 

strategic planning should be ensured for sustainable conservation. In 

this respect, cultural heritage conservation will provide regular 

financial resources for maintenance throughout the life of the building. 
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1. GİRİŞ 

Kent her zaman her türden düşünür için bir ilgi konusu olmuştur: 

Filozoflar, reformcular, sanatçılar ve bilim adamları. Bu son derece 

anlaşılır ilgi, gezegenin vatandaşlarının çoğunluğunun kentsel alanlarda 

yaşadığı bir zamanda her zaman basit bir toplu yaşam alanından daha 

fazlası olmuştur. Tarih boyunca tanrısallığı, gücü, kültürü ve 

toplumların ilerleme düzeyini simgeleyen maddi bir gerçeklik olarak 

hayranlık uyandıran bir nesne oluşturmuştur (Lynch, 1981). Kent, hem 

birkaç bin yıllık evrimin doruk noktası hem de insanlığa damgasını 

vuran bir dizi sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşümün başlangıç 

noktasıdır (Childe, 1950).  

Geriye dönüp bakıldığında, kent kendisini ilerleme ve devrimlerden 

ayrılamaz ve insanlık tarihi için bir katalizör olarak sunar. Daha çağdaş 

bir dille söylenirse, teknik ve sosyal yeniliklerin eridiği bir potadan 

bahsedilebilir. 

Kent ve kentleşme, dünyayı her ölçekte derinden etkilemiş mekânsal 

olgulardır. Kentin karmaşık bir nesne olduğu, bölgesel mekân 

tarafından sabırla tasvir edilen kırsal alanların seküler özelliklerini ve 

ritimlerini yavaş yavaş değiştirmeye başlayan ağlardaki alışverişlerin 

odak noktası olduğu doğrudur. 

Son dönemlerde sık sık dünyanın kentsel hale geldiği söylenir; aslında 

dünya haline gelen kenttir. Zamana ve dünya mekânına kalın harflerle 

kazınmış olan kent, tam bir ‘spatio-temporal’ mekânsal ve toplumsal 
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olgudur. Tüm maddi ve sembolik birikimlerin bir kabı olarak, sürekli 

biçimde yeniden oluşturulmakta, tüm değişikliklerle eklemlenmekte, 

yükselmekte, yayılmakta ve yoğunlaşmaktadır. Kent büyür ve yayılır; 

dünyadaki binlerce örnek, bunun kanıtıdır.  

Kentlerin mekânsal genişlemesi bir fenomendir ve kesin olarak bunu 

tanımlamak veya ölçmek kolay değildir, hatta sosyal, kültürel, tarihsel, 

doğal, çevresel, politik ve ekonomik faktörler varsa nedenlerini 

belirlemek daha zorlaşır. 

‘Kent’ ve ‘şehir’ bile anlamsal olarak sabit değilken ‘kentsel’ ve ‘kırsal’ 

ile ‘kentleşme’ ve ‘kentsellik’ gibi kavramların anlamlarını ve kentsel 

yayılmanın tam olarak ne olduğunu tanımlamak bile zor görünüyor. 

Aşırı metropolleşme, geçmişten yarına miras kalan kentsel alanların 

başkalaşımı, dağınık kentselliğe sahip bölgelerin ortaya çıkışı, 

hareketliliğin dönüşümü, güçlü ekonomik baskılara maruz kalan 

kentsel alanların daralması, kentin kırılgan kullanımları, ekolojik ve 

sistemik zorunluluklar, kaliteli yaşam ortam talepleri, sürekli olarak 

çağdaş kentin olası biçimlerini ve yapılarını yeniden düşünmeye davet 

ediyor. 

Çeşitlilik, hibritlik, dağınıklık, çok kutupluluk, ağsallık, giderek dijital, 

ancak her zaman eşitsiz ve enerji yoğun, çağdaş kentsellik yerelden 

bölgeye, ulus-üstüden küresele uzanır ve tüm organizasyonu yeniden 

şekillendirir. Birden fazla mekân ve zaman ölçeğini bütünleştirir, farklı 

temsiller ve paylaşılan bilgi gerektirir. Aynı zamanda çağdaş kentsel ve 

bölgesel planlamayı, değerlerini, amaçlarını, kavramlarını, yönetim, 
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düzenleme ve yönetişim araçlarını, paradigmalarını ve aktörlerini 

sorgulayarak kavramların ve gelişme biçimlerinin yenilenmesine neden 

olur. 

Karmaşık ve kaotik bir yüzyılda kentler, kır, çevre ve kentsel mekânlar 

yeniden nasıl çizilecek? Kent planlaması ve tasarım gibi disiplinler 

hangi yeni zorluklarla karşı karşıya kalacak? Kaliteli, tutarlı ve 

okunaklı bir kentsel mekân nasıl bir araya getirilecek? Kullanım 

eşitliğinden ödün vermeden kentsel ve kırsal alanların ve mekânların 

ekolojik modernizasyonu üzerinde nasıl çalışılacak? Hangi yollarla 

hem ekolojik hem de kentsel adaletin gerekliliklerine özen gösteren bir 

yaklaşım üretilebilecek? Sürdürülebilirlik ne olacak? Koruma-kullanım 

dengesi var mı ya da olacak mı? 

1.1. Kentin Dayanılmaz Ağırlığı 

Kent, şehir, kentsel, kırsal, yöre-kentsel, yarı-kentsel, kenar-kentsel vb. 

kelimeler zamanımızın kelime dağarcığının birer parçasıdır. Ama 

gerçekte ne anlama geliyorlar? Anlamları bize içgüdüsel olarak kendini 

dayatıyor gibi görünüyor, ancak hem sıradan insanlar hem de kentsel, 

kırsal ya da bölgesel araştırmalardaki uzmanlar için bunları tam olarak 

tanımlamak şimdi daha da zor. 

Kabul etmek gerekir ki, mekânsal planlamaya ait alışılmış kelime 

dağarcığının artık modası geçmiştir ve zamanımızın farklı insan 

yerleşimlerini tanımlamada da çok az faydası vardır. Mekân 

kategorilerini tanımlamanın ve sınırlandırmanın geleneksel zorlukları, 
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bu nedenle çağdaş, tarihsel ve mekânsal bağlamda yeni bir boyut 

kazanır. Ayrıca, birkaç ülke ve bölgenin ekümeni doğal alanların veya 

düşük yoğunluklu bir arka plan karşısında daha karmaşık ve daha fazla 

sayıda merkezden (nispeten sürekli bir kentsel doku) oluştuğu sürece, 

çoğul veya tekil olarak yerleşmelerden mi bahsetmek doğru olur?  

Aslında, mevcut değişim ve iletişim ağları, geçmişten gelen ‘habitat 

kristalleşme modları’ na çok az saygı duymakta ve sürekli biçimde 

yenilerini yaratma eğilimindedir. Bazıları kentin ölümünden, bazıları 

ise onu etkileyen geri dönüşü olmayan değişikliklerden bahsetse bile 

bize geçmişten miras kalan mekânsal formlar, yerleşmelerin doğası 

hakkındaki yanılsamalarımızı beslemeye katkıda bulunan belirli bir 

‘atalet kuvveti’ uygular. 

Kentin (kırın) ve farklı yerleşme türlerinin dönüşümleri, kentsel 

fenomenin özünden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Tuğla ve harcın 

ötesinde ve her şeyden önce bireyler, fikirler ve faaliyetler arasındaki 

alışverişlerin ürettiği bir harekettir kent, mekândaki odak noktalarından 

yayılan bir harekettir.  

18. yüzyılda sanayileşmenin ortaya çıkmasıyla birlikte patlayan, birkaç 

bin yıl öncesine dayanan bu sosyo-mekânsal dinamik ve buna bağlı olan 

ulaşım ve iletişim biçimleri (demiryolu, otomobil, telefon, televizyon, 

vb.) sırayla mekânsal-zamansallığın (spatio-temporal) giderek daha da 

daralmasını destekledi.  
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Bilgi ekonomisinin ve iletişim ağlarının yükselişi ve İnternetin 

popülerleşmesi, bildiğimiz kentler ve bölgeler için bir ölüm çanı mı? 

Herhangi bir gerçek görünür yapı, form ve her türlü faaliyet olmaksızın, 

ağ bağlantılı bir “metapolis” in (Ascher, 1995) veya düzensiz bir “keno 

kenti” nin (Dear, 2002) oluşumunu artık öngörmeli miyiz? 

Batı'da Sanayi Devrimi özellikle çarpıcı bir girişe sahne olmuş, yöre-

kentler / banliyöler daha sonra fabrikalar ve işçilerle dolup taşmıştır; 

fabrikalardan ve sıradan insanlardan çok uzak olmayan, yeni inşa 

edilmiş güzel semtler, gösterişli konutlar, zarif cepheli caddeler, yeşil 

parklar sunuyordu. Kalabalık, yoğun donanıma sahip ve -yer yer- 

cazibesiyle çeken yeni bir kent, böylece eskiye yapışarak birdenbire ona 

olduğundan daha büyük bir beden kazandırmıştır (Mumford, 1967).  

Ancak hiçbir şey, yirminci yüzyılda olanlarla karşılaştırılamaz. Bu 

yüzyıl, otomobilin ve otoyollların yarattığı heyecanla (Gutfreund, 

2004), kırsalda köy ve orman içinde yerleşmeye yol açacaktır. Kentin 

çevresine bitişik birçok konut ile büyük ölçekli ekipmanlar da kente 

katılmıştır: Endüstri parkları, kiralık konut kompleksleri, ticari alanlar, 

eğlence tesisleri, vb. (Fishman, 1987; Hayden, 2003). Bu dürtü altında, 

kentleşme, metropollerin arketipini oluşturacağı mevcut kentin en 

temel karakterini bulacağı son noktaya gelinceye kadar onu yiyip 

bitiren bir ‘virütik alan’ haline geldi (Scott & Soja, 1996; Hise, 1997). 

Açıktır ki, o günden bu yana hızla artan bir büyüme, yükselme, 

yoğunlaşma ve kentsel yayılma, giderek yerleşim alanına egemen 

olmuştur; ancak zamanla bu büyümenin kabahatleri de kente yüklenir 
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(Mercier, 2006; Berque, 2011; Jacobs, 2005), pek çok zararlı sonuçları 

da (Brueckner, 2000). 

Kent planlaması açısından ise kent giderek parçalanıyor ve artık 

‘birleştirici bir ortam’ olmayı başaramıyor ya da sosyalliği ve değişimi 

teşvik eden ‘dar ve benzersiz bir yer’ olmayı. Böylece, bu sürece kentin 

anlamını ve okunabilirliğini yitirmesine neden olan kent dokusunun 

‘sınırlı (!)’ genişlemesi ve karmaşıklığı da eklenir; yersizlik (Relph, 

2000). Bu nedenle kentin yayılmasını eleştirenler, “sürdürülebilir 

olmayan” (Berque, 2010), hatta yırtıcı olarak da nitelendirilebilecek 

“doğadan kopuk” bir yaşam alanı olan (Rees, 2010) ‘bizim olan kent’ e 

birçok itirazda bulunurlar. 

1.2. Kente Karşı Kır 

Kentin çevresine yayılmasına karşı mücadeleyi incelemek, kentin ve 

kır(sal)ın tanımlanması konusunu gündeme getiriyor. Bu problem, daha 

spesifik olarak bu iki terimin doğrudan anlamı ile ilgilidir. Bununla 

birlikte, bu konuda iki seçenek mevcuttur:  

(1) Kent ve kır, münhasıran kendi karakterine sahip, farklı ve 

tamamlayıcı coğrafi varlıkları belirtir; bu, kentin -ödün 

vermeden- kentsel olacağı ve başka türlü olmayacağı anlamına 

gelir; kırsal da öyle.  

(2) Kent ve kır hem kentsel hem de kırsal özelliklerin her birine 

özgü yöntemlere göre paylaşıldığı farklı ve tamamlayıcı coğrafi 

varlıkları ifade eder. 
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Her iki seçenek de dikkate değerdir ve kentin yayılmasının ilk tanımını, 

kentin kırsaldaki eylemi olarak ya da tersine, kırsalın kentin eylemine 

tepkisi olarak mümkün kılar. Bu tanım, belirtilmelidir ki, farklılaşan 

sonuçlarla doludur.  

Bir yandan, kentin aktif öğe olduğunu ve kırsalın onun pasif öğesi 

olduğunu varsayar. Öte yandan, kentsel yayılmaya karşı mücadele 

etmek için kenti durdurmak ve kırsalı korumak gerektiğini öne sürer. 

Ancak gerçeğin bu kadar basit olduğu kesin değildir. Muhtemelen 

koruma tarafında kır, kullanma tarafında kent sorumlu olacaktır. 

Kentleşme, yarı-kentleşme (peri-urbanization), yaygın kentleşme 

(extensive urbanization), tersine kentleşme (counter urbanization), 

dağınık kentleşme (dispersed urbanization), yöre-kentleşme 

(suburbanization), kenar-kentleşme (edge-city) gibi kent-odaklı 

yaklaşımların kırlılaşma (ruralization) karşısında aldığı pozisyon 

üstünlük gibi durur. Bununla birlikte, bu bağlamda terminolojinin 

bolluğunun şaşırtıcı olmaması normal kabul edilecektir, Lang (2003) 

tarafından oluşturulan bu kentleşme biçimlerini tanımlayan bir kavram 

listesinde en az 44 isim sayılır. 

Bu kentleşme biçimlerini ampirik olarak ayırmak her zaman kolay 

olmasa da kırsal alan üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak 

onları kavramsal olarak ayırmak mümkündür. Söz konusu etkinin, 

yukarıda kısaca değinildiği gibi pek çok yönü olduğu açıktır. Şimdilik 

kentin büyüme ve yayılma etkisi altında kırsalın yok oluş hikayesini ele 

alalım.  
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Bu haliyle, ‘yarı-kentleşme’ kendini gösterdiği yerde kırı kentle yer 

değiştirirken, ‘yaygın kentleşme’ -kırlılaşma ve dış kentleşme olarak da 

adlandırılır- sosyo-demografik bir perspektiften, sinir uçlarını kırsalda 

yaşamaya dayayan bir kırsal soylulaştırmadır (Guimond & Simard, 

2010). Tabii ki, bu eklenme, örneğin tarım alanlarına, meralara, 

ormanlara, sulak alanlara vb. zarar verebilecek, hatta bazen ortadan 

kaldıracak kadar uyumsuzluklara ve çatışmalara neden olabilir. 

Bu gerilimler ve kırsal kesime hatta tüm çevreye yönelik tehditler 

gerçekten çok büyüktür ve bununla birlikte, bunun yalnızca bir sonuç 

olduğu ve tam tersine, dağınık kentleşmenin kırsalda bir kentsel yaşam 

alanı kurulmasından -geri dönülmesi gereken bir niteleyici- ibaret 

olduğu gerçeği değişmeden kalır. Sorun yalnızca önsel uyumluluk 

açısından incelenirse (yer değiştirme veya yerleştirme), yarı-

kentleşmenin yaygın kentleşmeden kökten farklı olduğu görülmektedir: 

İlki kırsal alanla bağdaşmaz, sadece ülkede var olandır, ikincisi ise 

kentle bağdaşmaz. 

Bu şekilde sunulan, dağınık kentleşmenin kır üzerindeki etkisi, kent ve 

kır kavramını birbirini dışlayan kategoriler olarak zayıflattığı ve üstelik 

yan yana olmaktan başka hiçbir mekânsal koşula sahip olmadığı ölçüde 

anlamsal bir bulanıklık getirdiği söylenebilir. Bu perspektiften 

bakıldığında, aslında kent ve kırın var olabilmesi için bir sınıra ihtiyacı 

vardır, bu sınırın arkasında ise duruma göre kentsel ya da kırsalın 

reddedildiği bir sınır vardır.  
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Eğer kentin çevreye doğru yayılmasıyla karşı karşıya kalarak, soru 

sorulacak olursa ‘kent nerede biter, kır(sal) nerede başlar?’ ın cevabı 

gerçekten de esas olan tek cevaptır. Ama bu iki varlığın omuz omuza 

ya da iç içe geçtikleri yerde temel niteliklerini kaybetmeleri normal 

olmaz mı?  

İşte kentleşme sürecinin en uç noktasında ne kent ne de kır vardır. Bu 

iki kategoriden birine ait olmayan bu ‘marjinal kentleşme’yi -çünkü 

kelimenin tam anlamıyla kentin ve kırın çeperinde olduğu için- nasıl 

nitelemeli ve açıklamalı? Buna göre, ikisi arasındaki farkın görsel 

olarak görülebildiği ‘eski kompozit kent-kır ilişkisi’, artık ‘yeni bir tür 

habitat’ a, ‘kırsal bir habitat’ a dönüşmüştür. Bu yaygın kentleşme, 

kentten ve kırdan farklı yeni bir habitatın temsilcisidir, ölçeği ve 

kalıcılığı bunu doğrulayabilir. Özgünlüğünü açıkça tanımlamak ve 

mümkünse kökenini anlamak da gerekir. Bu nedenle hem kırsal hem de 

kentsel olacak bir kırsal ve bir kentin varlığını ortaya koyan, daha önce 

belirtilen ikinci seçeneğe detaylı bakmak gerekir. 

1.3. Kentleşmemiş Kırsal Alan; Bir Kimera mı? 

Tutarlı olsa da kentin hem kentsel hem de kırsalın birleştiği insan 

yerleşimleri olduğu fikri akla gelebilir. Bir yanda ‘kır ile kırı’, diğer 

yanda ‘kent ile kenti’ münhasıran ilişkilendirme alışkanlığından 

kurtulmak gerçekten zor. Ayrıca, sonunda paradoks ortaya çıksa bile, 

bu hipotezi yeniden formüle etmek kesinlikle yararlıdır.  
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Ekonomik anlamlarıyla kent ve kırsalın bir pazar oluşturduğu 

düşünülebilir. Bu durumda piyasa, arz ve talebin karşılıklı 

dinamiklerini karakterize eden bir dizi işlem veya takas olarak anlaşılır. 

Bu durumda, aralarındaki ilişkiyi anlamak için ikincinin birinciye 

gönderdiği taşınır mallarla veya bunun tersi ile sınırlama yapılamaz. 

Çünkü kırsalın ve kentin değiş tokuş ettiği mallar arasında sadece 

gönderilenler değil, yerinde tüketilenler de olduğu gibi kırsalın kente 

sunduğu gayrimenkuller de vardır; öncelikle ikamet veya tatil yerleri. 

Bu durumda, kırsala taşınan tüketicilerdir ve bu hareket, sadece orada 

üretilen gıda maddelerinin tüketimiyle motive olmaz, çünkü tüketilen, 

bu durumda kırsalın kendisidir. Böylece kırsal kesim, kalıcı olsun ya da 

olmasın, kentte yaşamazlarsa, geçimlerini doğrudan ya da değil, 

oralarda uygulanan üretken bir faaliyetten alırlar, örneğin odun 

kesmekten, avcılıktan, madencilikten, balıkçılıktan, hatta turizmden 

gelir elde etmeyen insanların oturduğu orman, dağ ve deniz için de 

durum aynıdır. 

Bu tehdide karşı koymak için, kırsal alanları, yaygın kentleşme 

türlerinde olduğu kadar yarı-kentleşme türlerinde de yaygın olan 

‘kentsel yayılma’ olarak adlandırılan şeye karşı korumak gerekli 

görünüyor. Bununla birlikte, kentsel yayılmanın olumsuz etkilerine 

karşı koymak için, kırsal tarihin bütün bir bölümünü inkâr etmek gerekli 

midir?  

Gerçekte, kırsal bölge, ürettiği ve ihraç ettiği -tarımsal olsun ya da 

olmasın- zenginliğin ötesinde, orada olmanın basit zevki için orada 
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yaşamak ya da orada kalmak için meşru bir istek uyandırır. Bu gerçeği 

inkâr etmek de sorunu çözmez; daha çok karmaşıklaştırır. Ancak bu 

durumu kabul etmek, kentsel ve bölgesel planlamaya ciddi bir meydan 

okumayla başlayacağını da kabul etmek gerekir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Bu çalışmanın materyalini daha önceden kent ve kır, mekânsal 

planlama, kentsel yayılma, sürdürülebilirlik ve koruma ile ilgili yapılan 

çalışmalar oluşturmaktadır. Yöntemi ise incelenen bu çalışmalardan 

oluşan sentezlemedir. Bu çerçevede kentin yayılması ve kır ile çevrenin 

sürdürülebilir korunması mekânsal planlamadan kaynaklanan sorunlar 

ve bunlara yönelik uygulanabilir çözüm önerileri bağlamında ele alınıp 

değerlendirilmiştir.  

3. BULGULAR 

Kentin kıra olan baskısı ya da cazibesinin sürekliliği kırın 

korunamaması anlamını taşırken, kent hiç olmadığı kadar artan 

nüfusuyla kıra egemen olmak istemekte ve her yöne bir biçimde 

yayılmak, egemen olmak ve yaşamını sürdürmek için tüketmek 

istemektedir. Ancak, kent nereye kadar yayılmalıdır, bu nereye kadar 

sürecektir ve kentin ya da kırın bir sonu var mıdır? 

Kentsel yayılma (urban sprawl) kentsel ve bölgesel planlama, coğrafya 

ve çevre çalışmalarında artık klasikleşmiş bir kavramdır. 1980'lerde ve 

1990'larda güçlü bir şekilde tartışıldığı düşünüldüğünde, biraz modası 
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geçmiş görünse bile anlattığı mekânsal gerçeklik bitmemiştir, tam 

tersine giderek artmaktadır.  

Kentsel planlamadaki baskın söyleme karşı olan bu mekânsal 

gerçekliğin paradoksu, teknik veya yasal kısıtlamaların bir sonucu 

değil, yöre-kentsel konut modelinin kültürel canlılığının bir sonucudur. 

Bu canlılık aynı zamanda yerel seçilmiş yetkililerin piyasa eğilimlerini 

etkileme konusundaki siyasi irade eksikliğini ve birçok kentsel 

planlama politikasının çelişkili doğasını da açıklayacaktır.  

Her şeye rağmen, yarı-kentleşme ve kentsel yayılma, dünyada ve 

neredeyse tüm Avrupa'da ister bu fenomeni kınamak isterse de 

onaylamak için artan bir ilgi uyandırmaktadır (EEA, 2006; Couch ve 

diğerleri, 2007).  

Ayrıca, 2010 yılında BM (UNH, 2010) ve Hükümetlerarası İklim 

Değişikliği Paneli (IPCC, 2014) tarafından küresel bir sorun düzeyine 

yükseltilmiştir. Yine, sürdürülebilir kalkınma paradigmasının yükselişi, 

yeni kentsellik (new urbanism) veya akıllı büyüme (smart growth) gibi 

hareketler aracılığıyla tartışmayı yeniden gündeme getiriyor. 

Gerçekten de çok sayıdaki toplumda yaygın kentleşmeden kaynaklanan 

sorunlara odaklanmadan sürdürülebilir kalkınmadan bahsetmek 

mümkün değildir. Kalkınmanın ‘sürdürülebilirliği’ tartışması sadece 

atık yönetimi ve yeşil enerji ile sınırlandırılamaz. Gözlem basittir: 

Bugünün insan yerleşimleri çok geniş ve büyüktür ve geçmişe göre çok 

daha düşük bir ortalama yoğunluk gösterir. Bunun çeşitli sosyal, 
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ekonomik ve çevresel sonuçları vardır. Bazı durumlarda, bu etkiler 

sahada doğrulanabilir ve ölçülebilir (Jaret ve diğerleri, 2009). 

Böylece, fenomen hem gezegensel mega kentleri hem de 

hinterlandındaki küçük ve orta ölçekli kasabaları da etkiler 

(Mookherjee ve diğerleri, 2006). Yayılmanın yerel etkileri (trafik 

sıkışıklığı, hava kirliliği vb.) genellikle küçük ve orta büyüklükteki 

düşük yoğunluklu kasabalarda daha az hissedilir. Ancak ‘genel sorun’ 

a katkıları aynı kalıyor (doğal veya tarımsal alanların kaybı, sera gazı 

üretimi, yüksek altyapı maliyetleri vb.). Her şeye rağmen Batılı 

toplumlar ve taklit yoluyla daha yüksek gelir seviyelerine ulaşan grup 

veya toplumlar, yöre-kent biçimindeki konut gelişmelerini norm olarak 

algılamaya devam etmektedir. 

Bu noktada, “sürdürülebilir kent” i (Aalborg Tüzüğü, 1994) “işlevselci 

kent” in (Atina Tüzüğü, 1933) bir kontrpuanı olarak yorumlayarak, 

kentsel yaşamın beş yapılanma ilkesinden biri olduğunu düşünmek 

gerekir.  

Planlama düşüncesi, tam olarak, kentin kalıcı yeniden inşasında 

kentsel/kırsal ve doğal mirasların entegrasyonu lehine inşa edilecek 

‘temiz sayfa’nın reddinden ibarettir. Bir kimlik vektörü ve hafızaya 

destek olarak inşa edilmiş miras, aslında kentsel toplumların 

devamlılığını sağlamanın ayrıcalıklı bir aracı olarak kabul edilir. 

Koruma ve sürdürülebilir kalkınma, zamansal boyutu daha iyi 

bütünleştirme, toplumların geçmişini, bugününü ve geleceğini bir 
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aktarım ve nesiller arası dayanışma mantığı içinde daha iyi ifade etme 

arzusunu ifade eden belirli analojileri sunan iki kavramdır. Bugün her 

türden mirasa, onun korunmasına ve geleceğe aktarımına atıfta 

bulunmak, sürdürülebilirliği gezegen ölçeğinde meşrulaştırmanın 

ayrıcalıklı modlarından biri haline bile gelmiştir. 

‘Sürdürülebilir kent’ kavramı, mutlaka ‘kentsel biçimlerin 

sürdürülebilirliği’ fikrine değil, zaman içinde kentlerin korunmasına 

atıfta bulunur, gerçekten de kalıcı bir yeniden yapılanma sürecidir ve 

sürdürülebilirlik konusunun merkezinde yer alan ‘kentsel dönüşüm’ 

yaklaşımının da bir ifadesidir. Bu ‘şehri kent üzerinde yeniden inşa 

etme’ ilkesi, giderek genişleyen kentsel mirasları koruma kaygısıyla 

çelişebilir. 

3.1. Kentin Kırsala Doğru Yayılması 

Kentsel yayılmayı nasıl tanımlayabiliriz? Gerek sivil toplum 

kuruluşları gerekse devlet kurumları veya akademik çevreler arasında 

birçok tanım bir arada bulunmaktadır. Farklı özelliklerine rağmen, çoğu 

tanım çağdaş kentlerin düşük yoğunluğunu ve genişliğini vurgular. 

Bazıları aynı zamanda kendi sonuçlarını oluşturan çeşitli olguları da 

vurgular: kentsel işlevlerin ayrılması, kentsel ve sosyal dokunun 

parçalanması, ulaşımın gidiş geliş akışları, kent çevresindeki kırsal 

alanların yayılması, vb.  

Temel olarak, sadece toplam nüfusun artmasıyla orantılı olarak kentsel 

alanların büyümesi değil, aynı zamanda demografik durgunluk veya 
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düşüş bağlamlarında bile kişi başına tüketilen ortalama alanın güçlü bir 

şekilde artması sorunu olacaktır.  

Bir sentez çabası içinde, kentsel yayılma, kentlerin orantısız 

genişlemesi ve bununla ilişkili kaynakların aşırı tüketimi olarak 

tanımlanabilir; bu durum, yalnızca konut alanında değil, aynı zamanda 

ticari ve endüstriyel alanlarda da düşük yoğunluklu kentsel alanların 

çoğalmasından kaynaklanan bir durumdur. 

Bu aşamada kentsel yayılma kavramının tarafsız olmadığı 

belirtilmelidir. Yani bu ifade bilimin konusu olan mekânsal gözlemle 

sınırlı kalmıyor, nüanssız bir okuma ızgarası üzerinden mevcut 

kentleşmeyi bir sorun olarak gündeme getiriyor. Aslında bu kavram, 

doğası gereği gelişmiş modernitenin kentsel biçimi hakkında olumsuz 

bir değer yargısı taşır. Mantıksal olarak, bu ifade çeşitli aktivist örgütler 

tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır (David Suzuki Foundation, 

2003). Tam tersine bu, ‘kentsel gevşeme’ ifadeleri, -yaygın kentleşme 

veya yeni kentsellik gibi- pek çok yazar tarafından kentsel yayılma 

kavramıyla ilişkili öznel yükten kurtulmak için kullanılır. Daha da ileri 

giderek, bazı uzmanlar bu kavramı tamamen reddeder ve “metapolis” 

ve “gelişmekte olan kent” gibi ifadeler kullanarak yayılan kenti, 

çalışmanın istikrarsız olduğu ve boş zaman fırsatlarının bol olduğu 

hareketli bir toplumun bir ürünü olarak öne sürerler.  

Sebepleri ve sonuçlarının ötesinde, kentsel yayılma, bir rahatsızlık 

olarak kabul edilirse, çeşitli nedenlerle azaltılması gerekir ki bu son 

derece zordur. Her şeyden önce, yöre-kentsel konutlar, yoğun konutlara 
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sahip eski mahallelerin olumsuz imajı gibi durumlar kolektif Kuzey 

Amerika ve hatta küresel hayal gücüne güçlü bir şekilde bağlıdır. Eğer 

şimdi kentsel yayılmayla mücadele edilmesi gerektiği anlaşılırsa, bu 

mücadelenin sonucu yine de kafa karıştırıcı olacaktır. Aldığı sert 

eleştirilere ve buna karşı alınan önlemlere rağmen, kentsel yayılma, 

hala canlılığını kaybetmemiştir (Smith, 2006).  

Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında birbiriyle bağdaşmayan 

iki tutum benimsenebilir. Birincisi, kentsel yayılmaya karşı mücadele 

olmaksızın sonucun çok daha kötü olacağı inancıyla yumuşatılan hayal 

kırıklığını sergilemektir. Bu yatıştırmayla, sebat ederek ve gelişerek bir 

gün üstesinden gelebileceğimizi ummak meşru hale geliyor. Her ne 

kadar umut çağrıştırsa da kentsel yayılmaya karşı verilen mücadelenin 

görece başarısızlığını, buna karşı alınan araçların yetersizliğine 

bağlıyor.  

İkinci tutum, hayal kırıklığı için şüpheyi ikame eder. Kentsel 

yayılmanın ölçeği ve onu dizginlemenin zorluğu, söz konusu olanın, 

kanıtları ve kanaatleri sorgulama noktasına kadar, anlayışımızdan ve 

kapasitemizden kaçabileceğinden şüphelenmemize izin verir. Böyle bir 

ruh halinde kişi karamsarlığa, sinizme veya kayıtsızlığa yenik düşebilir. 

Ancak şüpheli, umutsuzluğa ve yenilgiye mahkûm değildir. Ancak bu 

durumda, her şeyden veya neredeyse ondan şüphe duymaya meyilli 

olduğuna inanılabilir, bu da onu itibarsızlaştırır. Öte yandan, acizliği 

geliştirmeyen şüpheli bir düşünce, kendi kavrayışında, çözmeye 

yeteceği basit bir paradoks görür. Ayrıca, kentsel yayılma karşısında, 
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onun canlılığı ve direnişi karşısında, kendisine karşı gerçekleştirilen 

eylemlerin, belirli bir ölçüde de olsa, lehine olabileceğini iddia edebilir.  

Gerçekten de kentsel yayılmaya bu şekilde karşı koymaya çalışarak, 

ona var olması için bir araç sağlamış olmaz mıydık? Her zamanki 

açıklayıcı kutupluluğu tersine çeviren hipotezde ironik bir şey yoktur. 

Sadece, savaşılırken bile sürdürülen bir kentsel yayılma paradoksunu 

varsayar. Birdenbire, fenomeni anlamamızın temelini oluşturan 

kavramsal kategoriler (kent ve kırsal, kentsel ve kırsal) üzerinde 

düşünmeye zorlar. Bu yolu izleyerek, kentsel yayılma eleştirisinin, kent 

ve kırsal alan konusunda ikili bir kavrayış yaydığını fark edebiliriz. 

Buna karşı koymak için uygulanan araçlar ise diğer kriterlere göre 

hareket etmektedir. Ancak, göreceğimiz gibi, yasa koyucu tarafından 

tesis edilen kentleşme çevresinin ve tarım bölgesinin yönetimi 

aracılığıyla uygulanan bu kriterler, “kırın kentleşmesi” olarak 

adlandırılması gereken şeye yetki vermektedir. Bu kentleşmeyi 

kesinlikle diskalifiye edebiliriz.  

Örneğin, Berque (2010), kolonize ettiği çevrenin kırsal karakteri kadar 

özgün kentsel karakteriyle de çelişen bu habitat biçimini eleştirir. O’na 

göre, bireyciliğin ve otomobilin egemen olduğu bir ekonomik sistemin 

suistimallerinden doğan bu “kent-ülke”, aslında sadece bir "kent 

karşıtı" olacaktır. Coğrafyacılar arasında yaygın olarak kullanılan bu 

anlayış, planlama söylemine de musallat oluyor. Kent ve mimarlık 

kuramları tarihçisi Françoise Choay (1965), şimdilerde ünlü olan 

kentsellik modelleri sınıflandırmasında, düşünürlerin (Jefferson, 
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Emerson, Thoreau) ve mimarlar (Sullivan, Wright), Berque'nin kent-

ülke olarak nitelendirdiği şeye benzer bir insan yerleşimi biçimine 

elverişlidir (Berque, 2010: 29). 

Böylece, yayılma basit bir kentsellik veya kentleşme sorunu değil, 

ekonomik ve kültürel sistemlerde derinden kök salıyor. Kentsel 

yayılma başlı başına bir problem olarak görülmemeli; daha ziyade, 

genel kentleşme sürecinin özel bir durumu olarak ortaya çıkar ve çağdaş 

kentin belirli, muhtemelen ayrımcı ve sürdürülemez bir inşasıyla ilişkili 

belirli bir ‘kentsel morfojenez’ ile karakterize edilir. Dağınık kent, 

kendisi bir tüketim nesnesi olurken, kendisini postmodern ve neoliberal 

tüketim toplumunun ‘mekânsal görüngü’sü olarak sunar. 
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3.2. Kentsel Yayılma ve Koruma Paradoksu  

Kırsal kesimin şu anki kentleşmesinin etkileri konusunda kesinlikle 

endişe duymak için nedenleri olsa da sorunu bu şekilde ortaya 

koymanın ancak iki aksiyoma bağlı kalındığında geçerli olduğu gerçeği 

değişmeden kalır: Birincisi, mesleğin kente özgü olmasını istemek ve 

kır, biri için kentsel, diğeri için kırsal; ikincisi, yoğunlaşmış ve tarımsal 

olmayan kentsel işgalin kırsal, yaygın ve tarımsal işgalden ayırt 

edildiğini varsayar.  

Öte yandan, bu aksiyomları merak ediyorsak, yalnızca bir hipotez 

olarak da olsa olasılığı göz önünde bulundurmalıyız: (1) Kenti kırdan 

ayıran başlıca faktörlerin tarım ve yoğun işgal olmadığı; (2) kent ve 

kırsalın, her birine özgü modalitelere göre hem kentsel hem de kırsal 

karakterlerin konuşlandırıldığı ve birleştirildiği bir alanı paylaşan iki 

coğrafi varlık olması.  

Açık ve basit bir şekilde kent ve kır arasında ayrım yapmayı tercih eden 

genel bir görüşe karşı gibi görünse de bu hipotez yine de Gottmann 

(1961) tarafından birkaç on yıl önce metropolleşme üzerine başlatılan 

mevcut yansımayı yansıtmaktadır. Ancak bugün bu yansıma, ‘kent’ ve 

‘kır’ olarak adlandırdığımız şeyin kavramsal temellerini araştırmayı 

gerekli kılıyor. Bu, örneğin, kent kavramının kendisi giderek daha 

belirsiz hale gelmektedir. En sık olarak klasik bölgesel örgütlenme 

modeline - kent merkezi ve banliyöleri - atıfta bulunsa bile, şimdi aynı 

zamanda yayılan kentle - metropol bölge - yan yana ‘kent parçaları’nın 

bulunduğu geniş bir bölge: tarihi merkez, banliyöler, ticari sektörler, 
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sanayi merkezleri, köy merkezleri, tarım veya tatil yerleri. Bu farklı 

sektörler, çoğunluk için otomobil sayesinde, merkezde veya çevrede 

yaşayanların işgallerini sürdürmek için hareket ettikleri bir ‘alakart 

kent’ oluştururlar. Egzersiz sonuçsuz kalırsa, en azından nedenini 

bileceğiz. Aksine, biraz da olsa alakalıysa, bölgesel planlama açısından 

bundan bir miktar fayda sağlamayı umabiliriz. 

3.3. Kentsel Yayılma ve Ekolojik Ayak İzi 

Kentin etrafına doğru yayılması üzerine yapılan söylem, genel olarak, 

kentleri inşa etme ve arazide yaşama şeklimizde, esas olarak tüketilen 

alan miktarı açısından fazlalık olduğunu ima ediyor. Anatomik bir 

metafor kullanmak gerekirse, kentlerimiz bir tür aşırı kilolu veya kas 

tonusu eksikliğinden muzdarip. Açıktır ki, bu fazlalık, normal veya 

doğal bir kentsel yoğunluk olmadığı sürece görecelidir, arzu edilen eşik 

yalnızca uzlaşımla sabitlenir. Aynı şekilde, bungalovu oluşturan tipik 

yaşam alanı veya izole tek ailelik ev de gösterişli tüketimi teşvik eder. 

Son olarak, doğal veya tarımsal alanların kentleşmesi, ekosistemleri 

istikrarsızlaştırdığı ve özellikle ormanlık alanların, sulak alanların ve 

tarım alanlarının yok edilmesi veya geniş alanların mineralizasyonu 

yoluyla biyolojik çeşitliliği etkilediği için zararlı olarak kabul edilir 

(Sushinsky ve diğerleri, 2013). 

Bu mantığa göre, çevresel etkileri en aza indirmek için kişi başına düşen 

alan kullanımı mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Diğer bir deyişle, 

doğayı veya ekili araziyi korumak için nüfus ve bina yoğunlukları 

yüksek olmalıdır (Roaf, 2010). Bu dünya anlayışı, en azından çevre ile 
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mevcut ilişki sistemimizde, insanı bir baş belası olarak görmemize yol 

açabilir. Bu düşünce akımı içinde, kentleşmenin çevresel etkileri de 

indirgeyici bir şekilde, esas olarak mutlak anlamda arazi alanlarının 

tüketimiyle bağlantılı olarak düşünülür; tersine, toprağın her yerde aynı 

üretken veya ekosistem değerine sahip olmadığını açıkça söyleyebiliriz. 

Ayrıca, değişen oranlarda bitki örtüsü alanları içerebilen tüm 

kentleşmiş yüzeyler yapay veya mineralize değildir. Ayrıca, düşük 

konut yoğunluğunun etkileri, büyük ölçüde, ulaşım ihtiyaçlarının ve 

bunların şehrin kapsadığı kesin çevre içinde değil, fosil yakıtlarla 

çalışan araçlar tarafından doldurulmasının sonucudur. Ulaşım ağlarının 

konfigürasyonu da dama tahtası tasarımlarının karayolu yolculuklarını 

ve ulaşım sürelerini azaltarak bir etkisi olabilir (Kelbaugh, 2012). 

Son olarak, sakinlerin yaşamı için gerekli olan yüzeyler yalnızca 

binaların kapladığı alana karşılık gelmekle kalmaz, aynı zamanda tarım 

veya orman arazilerini, artık malzemeleri işleme alanlarını, endüstriyel 

ekipmanı ve ulaşım altyapısını da içermelidir. Miktarları ihtiyaç 

duyulan veya tahsis edilen yaşam standardına ve kullanılan 

teknolojilere göre değişen bu yüzeyler, yapılı çevrenin kapladığı 

çevrenin "yüzlerce katına" (Rees, 2010: 70) eşdeğerdir. 

Bu eleştirilere yanıt olarak aynı türden göstergeler arasında öne çıkan 

çevreci hareketin bir diğer aracı olan ekolojik ayak izi vardır 

(Wiedmann & Barrett, 2010). Aslında, ekolojik ayak izi, insan 

faaliyetlerinin karasal ekosistemler üzerindeki ağırlığını ölçmeye 

çalışmak için kullanılabilir. Wackernagel & Rees'e (1996) göre, 
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"ekolojik ayak izi, belirli bir yaşam standardında belirli bir popülasyon 

tarafından kullanılan kaynakların üretimi ve üretilen atıkların 

asimilasyonu için gerekli olan verimli arazi ve su ekosistemlerinin 

karşılık gelen alanıdır; bu, dünyanın gezegende olduğu yerdir”. 

Özellikle Lenzen & Murray (2001) tarafından geliştirilmiş, ekolojik 

ayak izi, yaşam tarzlarının, endüstri türlerinin veya çeşitli yaşam 

biçimlerinin sürdürülebilirliğini değerlendirmek ve karşılaştırmak için 

en ilginç kavramsal yeniliklerden biridir. Kent planlaması açısından, bu 

kavram, dağınık kentleşmenin etkilerini tam olarak değerlendirme 

çabasında kentsel yayılma kavramından daha ileri gider. Bu nedenle, 

yerleşim alanları, kentsel sürdürülebilirliğin altı unsurundan sadece 

biridir ve en önemlisi, CO2 emilimi için gerekli olan çevredeki ağaçlık 

alanlardır. Bu kavram, dağınık kentleşmenin etkilerini tam olarak 

değerlendirme çabasıyla kentsel yayılmanın ötesine geçer. Bu nedenle 

kentlerin sürdürülebilirliği, yiyecek ve geri dönüşüm atıkları üretmek 

için geniş kentsel çevre veya uzak alanlara dayanan “ithal 

sürdürülebilirlik” olacaktır (Mancebo, 2013). 

Ekolojik ayak izi kavramı da çeşitli eleştiriler almıştır. Özellikle 

ekinlerin ve üretimin belirli daha uygun yerlerde toplanması ve bitmiş 

ürünlerin büyük devreler üzerinden dolaşımı gibi ekonominin temel 

ilkelerini dikkate almadığı için eleştirilmektedir (Fiala, 2008). Ayrıca, 

toplumların kara yüzeyleri ile tanımlamaya çalışılan ilişkisi, nitel 

unsurları tek bir ölçü birimine getiren soyut ve eksik bir değerlendirme 

olarak karşımıza çıkmaktadır (McManus & Haughton, 2006).  
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Ek olarak, bir kentsel organizmayı sürdürmek için gereken ekilen veya 

vahşi doğadaki hektarlar birbirinin yerine geçemez. Aslında, söz 

konusu şehre göre konumları ve biyofiziksel ve iklimsel özellikleri 

dikkate alınmalıdır. Her şeye rağmen, ekolojik ayak izinin kentsel 

yayılmaya göre daha az indirgeyici bir kavram olduğunu kabul 

etmeliyiz. Bu, eğitici karakteri ve olası müdahaleleri yalnızca konut 

yoğunluğu açısına indirgememesi nedeniyle sürdürülebilir planlama ve 

kent planlaması uygulayıcıları için ilginç bir çalışma aracıdır. 

Yeşillendirme, kentsel tarım veya sürdürülebilir ulaşım stratejileri, 

olası çözümler olarak ortaya çıkıyor. Ekolojik ayak izinin kentsel 

yayılmaya göre daha az indirgeyici bir kavram olduğunu kabul 

etmeliyiz. 

Özelliklerinin ötesinde, kentsel yayılma ve ekolojik ayak izi kavramları 

birbiriyle yakından ilişkili olarak öne çıkıyor.  

Birincisi, doğayı endişelerin merkezine koydukları için çevre merkezli 

bir dünya anlayışından kaynaklanan terim gruplarıdır ve dünyadaki 

insanların varlığını temelde asalak olarak konumlandırırlar (Gough ve 

diğerleri, 2000).  

İkincisi, her iki kavram da göstergelerin ölçülmesine veya 

oluşturulmasına katkıda bulunur. Ekolojik ayak izi istatistiksel olarak 

ölçülür, birkaç araştırmacı kentsel yayılma veya yayılma endeksleri 

geliştirmiştir (Jaret ve diğerleri, 2009).  
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Bununla birlikte, kentsel yayılma ikili bir mantığa daha kolay uyum 

sağlarken, ekolojik ayak izi sürdürülebilirlik derecelerinin varlığını akla 

getiriyor. Üçüncüsü, söz konusu kavramlar bir yandan bireysel ve toplu 

davranışları ilişkilendirerek çevresel önlemi, diğer yandan yenilenebilir 

veya yenilenemez kaynakların mevcudiyetini davet etmektedir.  

Bununla birlikte, ortaya çıkan mekânsal veya çevresel hesaplar baskıcı 

olabilir. Yoğun bir habitatta yaşayarak, su veya et tüketimini 

kısıtlayarak ve hareketlerini mümkün olduğunca azaltarak sürekli 

olarak ekolojik ayak izini azaltmaya çalışmak, en yabancılaştırıcı bir 

insanlık durumunun ortaya çıkışına işaret eder. Ayrıca sürdürülebilir 

kentin iletişim stratejileri genellikle ‘davranışı değiştirme ihtiyacı’ 

fikrine dayalı bir ‘caydırıcılık-ikna’ yaklaşımına dayanmaktadır. 

Toplam nüfusun dijital kontrolü için gizli çağrıdan bahsetmiyorum bile 

(Rees, 2010). 

Gerçekten de en ortodoks biçimlerindeki sürdürülebilir kalkınma gibi, 

kentsel yayılma ve ekolojik ayak izi kavramları, nüfusu tutumluluğa 

veya ‘gönüllü basitliğe’ zorlayan bir tür çevresel diktatörlüğün 

tohumlarını taşır.  

Politik düzeyde, yoğunluğun sıkı yönetimi, bireysel özgürlük, 

demokrasi ve kentsel planlama prosedürlerinin katılımcı doğası gibi 

temel meseleleri gündeme getirmektedir. Bir vatandaşın, küçük bir 

kentsel çevre arazisi üzerine evini inşa etmesini, çevresel açıdan 

yasaklanması gereken bir eylem, hatta insanlığa karşı bir suç olarak 

kavraması zor olmaya devam ediyor.  
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Bu tercihi haklı çıkaran kır ve doğa sevgisi değil mi? Soruna neden 

olanın jest değil, kıta veya gezegen ölçeğinde tekrarı olduğu 

söylenmelidir. Düzenleyici bir perspektiften bakıldığında, çözüm 

bazılarının gözünde kaçınılmaz bir şekilde kendini göstermektedir: 

Bireysel özgürlükler kolektif çıkarlar doğrultusunda kısıtlanmalıdır 

(Ekardt, 2015). 

Eko-diktatörlük, onunla ilişkilendirilebilecek olası kazanımlara rağmen 

kentleşmeyi yaymak için kabul edilebilir bir çözüm olmayacaktır. 

Bununla birlikte, sahada, bazı yaklaşımların otoriter doğası zaten 

doğrulanmaktadır:  

“Bu kentsel aygıtların [eko-mahalleler] felsefesi ve üretim 

mekanizmaları, yaşam tarzındaki herhangi bir farklılığı sapkınlığa 

dönüştüren ve meşru bir konuşma tekeli aracılığıyla alımlama sürecini 

üst belirleyen sistemik bir yaklaşıma dayanmaktadır”.  

Sosyo-mekânsal pratiklerin diktatörlüğünün yanında, Carmona (2012) 

tarafından planlamada “dördüncü tiranlık” olarak tanımlanan yeşil 

teknolojilerin diktatörlüğü hayaleti var. Amerika Birleşik 

Devletleri'nde mahalle düzeyinde LEED (Enerji ve Çevre Dostu 

Tasarımda Liderlik) sertifikasyonunun uygulanması gibi sürdürülebilir 

mimari ve kent planlamasındaki en son sertifikasyon eğilimlerinin 

arkasında belki de bu yatmaktadır (Farr, 2012). 
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Nihayetinde, yaygın yayılmadan önceki on yılların geleneksel kentinin, 

nüfusun çoğunluğunun bireysel mülke erişmek için yeterli gelire sahip 

olmadığı için yoğun olduğu anlaşılmalıdır.  

Ayrıca, ev ve iş merkezleri arasında uzun bir mesafe kat etmek için bir 

araba satın almak, hanelerin çoğu için uzun zamandır ulaşılmaz bir 

hayal olmuştur. Sadece zengin bir kentsel azınlık, yakındaki bir kır 

evinde yaşamanın keyfini çıkarabilirdi.  

Bu kültürel modele erişimin ‘demokratikleşmesi’, kentsel alanların 

genişleyerek yayılmasını yarattı. Kompakt şehri tanıtın ve kentsel 

yayılmayla mücadele edin, bu, ‘yıpranmış bir mekansalcılıktan’ 

başlayarak, bu eşitsiz yaşam biçimlerine dönüşü teşvik etmiyor mu? 

yapılı çevre? Aynı şekilde bu ‘küçük mutluluk’a da karşı çıkmak uygun 

mudur? Adil kabul edilmek için tüm sosyal gruplara konut meselesinin 

olası bir teknokratik kontrolünün uygulanması gerektiğinden 

bahsetmiyorum bile, bu önemsiz bir mesele olarak iyiye işaret değil.  

Bu düşünceler bizi yoğunlaştırma seçeneğinden farklı bir çözümü 

tartışmaya yönlendiriyor. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Geleneksel kent, yavaş yavaş, kurucu unsurlarının bütünleştirilmesinin, 

hatta tanımlanmasının ve adlandırılmasının giderek daha zor hale 

geldiği, yayılan bir ‘kentsel magma’ ya dönüşmüştür. “Ekümenopolis”, 

“metapolis”, “küresel kent”, “gezegensel kentleşme” veya “takımadalar 

kenti (archipelagos)” gibi farklı isimlerle adlandırılsa da bu kent farklı 

ölçeklerde doğal ekosistemler için giderek büyüyen bir tehdit 

oluşturuyor.  

Toplumların ekolojik ayak izine önemli ve aşırı ölçüde katkıda 

bulunduğunu da unutmamak gerekir. Buna rağmen, nüfusun büyük bir 

kısmı hala kentin yayılma biçimini bir sorun olarak algılamamaktadır. 

Dağınık kentleşmeye karşı çıkanlar için insan yaşam ortamlarının 

ekolojik ayak izini azaltmak için sihirli bir çözümü yoktur.  

Yayılmayla mücadele için bir istek olduğunda, potansiyel önlemler 

zaten biliniyor ve kentler ve toplumlar bu konuda deneyimli görünüyor: 

Yapılaşmayan alanların oluşturulması (doğal parklar, kentsel tarım 

alanları, korunan tarım alanları vb.), orta yoğunluğun kültürel olarak da 

teşviki, daha yeşil yapma stratejileri, sürdürülebilir hareketliliği teşvik 

etmek vb.  

Ayrıca, önümüzdeki on yılların ekonomik ve demografik eğilimleri 

(zayıf ekonomik büyüme, yaşlanma, küçük konutlar, vb.), yöre-kent 

modelinin aleyhine kompakt tipteki konut projelerinin çoğalmasına yol 

açması da beklenmektedir. 
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Bu müdahalelerin ötesinde, aşamalı olarak, konutların daha seyrek, 

sabit/gömülü ve daha az mineralize ve kültürel değerlerin olduğu 

mahallelerin geliştirilmesi bir çözüm yolu olabilir. Genel bir çare olarak 

seyrek ve yerleşik konutlar, karma kullanımı destekleyen orta 

yoğunluklu konut kompleksleriyle bir arada var olduğu bir çözüm 

olabilir. Bu strateji, kentliler için olası farklı yaşam ortamları sunduğu 

için uygun görünmektedir. Ek olarak, kentsel çevrelerin daha fazla 

sürdürülebilirliğinin arayışında, mevcut yapılı çevrenin geri 

dönüşümünü sağlamak da önemli görünmektedir.  

Kentleşme modellerinin bu ikililiği, orta veya çok düşük yoğunluklu bir 

sürdürülebilir kent planlaması ile uyumludur. Kentsel planlama, son 

zamanlarda evrensel ve zamansız çözümler olarak tasarlanan somut 

formların dayatılmasından çok sürece odaklandığı için yerel ölçekte bir 

aktörler ve tekil siteler dinamiği aracılığıyla dünyanın sürekli olarak 

yeniden keşfedilmesine izin veren bir kentçilik anlayışına yöneldi. 

Daha sonra, bu yerelleştirilmiş eylemlerin gerçek ilerleyişini 

doğrulamak için yapılan projelerin sürdürülebilirliğini ölçmek ve 

değerlendirmek için araçlar geliştirilmesi gerekti. Bunlar, yeşil 

teknolojilerin kullanımı kadar kentli pratiklerindeki değişikliklere de 

dayanmalıdır. 

Geriye dönüp bakıldığında, kentsel yayılma ve ekolojik ayak izi 

kavramları güncelliğini hala koruyor, ancak özellikle ilk durumda, 

dikkatli ve ölçülü bir şekilde kullanılmaları gerekiyor.  
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Katı toprak (arsa ve arazi) kontrolleri yoluyla demokrasiyi sorgulamak 

yerine, yerel ve bölgesel ölçekte halkların farkındalığını ve katılımını 

artırarak, kısmi çözümler inşa ederek ilerlemek açıkça tercih 

edilmelidir. Her halükârda, katı imar ve değişmez kentsel çevreler 

planlamak ve tasarlamak, muhtemelen hedeflenen gelecek nüfuslar 

arasında isyan üretecektir.  

Bir ev inşa etmenin ya da sahip olmanın ve bir aile kurmanın, her yaştan 

insanoğlunun çoğunluğunun ortak hayalleri olduğu gerçeğini 

unutmamak gerekir. Bu gerçek, kentsel formun kent plancıları 

arasındaki bir tartışma ile sınırlı olmadığı, tüm bireyleri ve toplulukları 

içerdiği fikrini göstermektedir. Bu, kentte birlikte yaşamanın kilit 

unsurlarından biridir, hatta yazılı olmayan bir ‘toplum sözleşmesi’nin 

temel bir niteliğidir. Dahası, bu gerçek, kentsel formun kent plancıları 

arasındaki bir tartışma ile sınırlı olmadığı, tüm bireyleri ve toplulukları 

içerdiği fikrini göstermektedir.  

Genel olarak, dünyanın yaşanabilirliği söz konusu olduğunda, yerel, 

bölgesel ve gezegensel ekolojik ve iklimsel sistemleri ve süreçleri 

derinden değiştirmeden milyarlarca insan için ‘iyi bir yaşam’a nasıl izin 

verilebilir? Bu sadece büyük bir ekolojik sorun değil, aynı zamanda 

muazzam bir sosyo-ekonomik ve politik meydan okumadır:  

Herkese bir yaşam alanı yaratmak için istikrarlı bir siyasi çevrede belirli 

bir düzeyde zenginlik üretmek, sürekli ve nispeten adil bir şekilde bunu 

dağıtmak, insanların farklı istemlerini karşılayan bir sürdürülebilir 

yaşam kalitesi yaratmak.  
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Kısacası, asla tam olarak kazanılmayacak, ancak her zaferin ileriye 

doğru küçük bir adım olarak görülebileceği bir amaç için çalışmak 

gerekiyor.  

Sürdürülebilir kent planlamasına giden bu yol, bu nedenlerle, gönül 

rahatlığı ve amansızlık arasındaki sınırda ‘bir yerlerde’ yer almaktadır. 

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir. 
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Protection or Non-Protection in Spatial Planning and 

the City 

SUMMARY   

The challenges that globalization poses to cities, metropolitan areas, the countryside 

and the environment are innumerable and, moreover, fueled by paradoxes. While they 

are subject to the increasing interdependence of economic and socio-cultural networks 

around the world and must improve their competitiveness and attractiveness, they also 

need to adapt to the principles of sustainable development.  

These principles require not only reconciling economic growth with environmental 

protection, but also taking into account social and spatial equity issues in establishing 

development dynamics. 

These new urban and metropolitan development paradigms that have emerged rapidly 

over the past decades pose new challenges for urban, rural, regional and country 

planning.  

These challenges can be summarized from an internal and an external perspective, 

with the link that regions must maintain between a development anchored in the local 

realities of their human and material resources on the one hand, and calling their 

spatial and social presence on the other.  

It is discussed what to preserve, how to transfer to the future or use it in the ebbs and 

flows between growth, development and development. While the city grows and 

develops wildly in more traditional or smart, compact or unlimited dualities, while the 

countryside and the environment are drifting towards extinction, concepts such as 

sustainability and development have also become controversial. 

The city has always been a subject of interest for thinkers of all kinds: philosophers, 

reformers, artists and scientists. This very understandable interest has always been 

more than a simple communal living space at a time when the majority of the planet's 

citizens live in urban areas. Throughout history, it has created an admirable object as 

a material reality that symbolizes divinity, power, culture, and the progress of societies 

(Lynch, 1981).  

The city is both the culmination of several thousand years of evolution and the starting 

point of a series of socio-economic and cultural transformations that have left their 

mark on humanity (Childe, 1950).  

In retrospect, the city presents itself as inseparable from progress and revolutions and 

as a catalyst for human history. In a more contemporary language, we can talk about 

a melting pot of technical and social innovations. 

The city and urbanization are spatial phenomena that have deeply affected the world 

at every scale. It is true that the city is a complex object, the focal point of exchanges 
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in networks that are slowly changing the secular features and rhythms of rural areas, 

patiently depicted by regional space. 

In recent times it is often said that the world has become urban; In fact, it is the city 

that has become the world. Engraved in bold letters in time and world space, the city 

is a complete 'spatio-temporal' spatial and social phenomenon.  

As a container of all material and symbolic accumulations, it is constantly being 

reconstructed, articulated with all changes, rising, spreading and intensifying.  

The city grows and spreads; Thousands of examples around the world are proof of 

that. The spatial expansion of cities is a phenomenon and it is not easy to define or 

measure it precisely, and even more difficult to determine its causes if there are social, 

cultural, historical, natural, environmental, political and economic factors. 

While even 'city' and 'city' are not semantically fixed, it seems difficult even to define 

the meanings of concepts such as 'urban' and 'rural' with 'urbanization' and 'urbanity' 

and what exactly urban sprawl is.  

Extreme metropolitanization, the metamorphosis of urban areas inherited from the 

past, the emergence of dispersed urban areas, the transformation of mobility, the 

shrinkage of urban areas exposed to strong economic pressures, the fragile uses of the 

city, ecological and systemic necessities, quality living environment demands, the 

possible forms of the contemporary city are constantly changing and invites you to 

rethink your structures. 

Diversity, hybridity, dispersion, multipolarity, networking, increasingly digital, but 

always unequal and energy-intensive, contemporary urbanism stretches from the local 

to the regional, from the supranational to the global, and reshapes the entire 

organization. It integrates multiple spatial and temporal scales, requiring different 

representations and shared knowledge. At the same time, it questions contemporary 

urban and regional planning, its values, aims, concepts, tools, paradigms and actors 

of management, regulation and governance, leading to the renewal of concepts and 

forms of development. 

How will cities, countryside, environment and urban spaces be redrawn in a complex 

and chaotic century? What new challenges will disciplines such as urban planning and 

design face? How will a quality, coherent and legible urban space be brought together? 

How to work on the ecological modernization of urban and rural areas and spaces 

without compromising the equality of use? In what ways can an approach that cares 

about the requirements of both ecological and urban justice be produced? What about 

sustainability? Is there or will there be a protection-use balance? 

Based on the story behind the cities and development policies as a vital bridge between 

the past and the future, this study develops ideas on what the assets to be transferred 

to the future are, how they should be protected and how the balance should be 

achieved. Thus, various analyzes will be made on sustainable development, 

conservation-use, smart growth and non-protection policies. 
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1. GİRİŞ 

Tarih boyunca insanlığın çeşitli coğrafyalarda kurdukları devletler, 

büyüdükçe ve geliştikçe birer medeniyet halini almış ve zamanla her 

birinin kendi kültürü, dili ve mimari geleneği şekillenmiştir (Koçan, 

2010). Toplumların kültürel ve etnik özellikleri mimariye yansımıştır. 

Bölgelerin coğrafi yapısı, topografya, inşaat teknikleri, yaşam biçimleri 

ve maddi koşullarına bağlı kalınarak mimari yapıların kimliği 

oluşmuştur (Algan, 2009). Bunun bir sonucu olarak dünya kültürel 

mirasına önemli katkılar yapan eserler ortaya çıkmıştır (Öztürk, 2007). 

Bu kültürel nesneler bilgiyi somutlaştırır ve korur (Merryman, 1989). 

Çoğu durumda, bu fiziksel nesneler geçmişin yeniden inşa edilmesinin 

tek yoludur (Mc Bryde, 1985).  

Kültürel miras sayesinde sadece tarih değil, aynı zamanda tarihte elde 

edilen bilgiler de öğrenilebilmektedir. Kültürel mirasın, biçiminde, 

renklerinde, zıtlıklarında ve bağlamında güzelliği ifade eden estetik bir 

değeri vardır (Forrest, 2010).  

Kültürel miras sadece estetik değere sahip değildir çoğu zaman bu 

değerlerin her bir öğesi, kendine özgü değerlerin benzersiz bir 

toplamını içermektedir (Monden & Wils, 1986). Kültürel miras 

değerleri ilahi bir kutsallık kazandıran dini veya ahlaki tutumları 

somutlaştırabilir ve ifade edebilir (Forrest, 2010).  

Dini olmayan nesneler; insanlar, olaylar ve kültürler için nostalji 

duyguları uyandırabilir; kahramanlık, yaratıcılık ve liderlik gibi 
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değerleri ifade edebilir. Tarihi değerlerimiz geçmişle bir bağlantıdır, 

geçmiş bir çağdan hayatta kalan nadir nesnelerdir. İnsanlığın ortak 

mirasını yansıtır ve yalnızca bireysel kültürlere değil, tüm insanlığa bir 

topluluk ve kimlik duygusu aşılar. Gurur, üzüntü, acıma, merak ve neşe 

duygularını çağrıştırırlar. Kültürel mirasın bir öğesinin benzersizliği, 

yalnızca fiziksel özelliklerinde değil, aynı zamanda yalnızca o öğenin 

doğurabileceği duyguların toplamında da yatmaktadır (Forrest, 2010).  

Buna ek olarak tarihi çevreler, kentin fiziksel ve sosyal özellikleri ile 

paralel olarak yapıldıkları dönemlerin duygu, düşünce, eğitim, sosyal 

yaşam, deneyim ve birikimlerini bugüne aktararak kentlerin 

okunabilirliğine ve kimliğine katkıda bulunurlar (Doratlı & Önal, 

2000).  

Tarihi çevreler görüntü çeşitliliği sunmasına rağmen kendi içinde 

homojen bir yapı gösterirler. Yerleşme dokusu doğal verilere ek olarak 

yaşamsal gereksinmeler, yapı geleneği ve ekonomik olanaklara göre 

biçimlenmiştir. Tarihi alanlar, insan ölçeğine göre biçimlenmiş kentsel 

mekânlar olarak öğretici ve ilgi çekicidirler. Toplumdaki sosyal 

ilişkileri olumlu yönde etkilemektedir ve birlik duygusunun 

gelişmesine yardımcı olan bir ortam sunar (Ahunbay, 2004).  

Kent kimliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla tarihi nitelik 

taşıyan bu alanların korunması, geliştirilmesi ve kent bütünü ile 

pekiştirilmesi gerekmektedir.  
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Bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli özelliklerden 

birisi tarihi ve kültürel varlıklarının koruması ve gelecek nesillere 

aktarmasıdır. Buna ek olarak, “toplumsal bir yapı olarak bellek, somut 

bir fiziksel “varoluş” gerektirir” (Akış, 2002). Ancak tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de görülen modernleşme, hızlı nüfus artışı, göç, 

otomobil artışı, çarpık kentleşme ve çevre sorunları (Tuğluer & Çakır, 

2018) gibi etmenler nedeniyle doğal ve kültürel varlıkların korunması 

zorlaşmıştır.  

Koçan (2010)’a göre tarihi yapılar mülkiyet sorunları, maddi yetersizlik 

ve ilgisizlikten kaynaklanan bakım ve onarım eksiklikleri gibi 

etkenlerden dolayı geleneksel özgünlüklerini kaybetme riski altındadır. 

1967 yılında Türkiye’nin Venedik Tüzüğü’ne taraf olmasına rağmen, 

ilkelerini hızlıca ve tam anlamıyla uygulamaya koymak mümkün 

olamamıştır. Yasal süreçteki bu önemli sorunlar nedeniyle ülkemizde 

kırsal ve kentsel sit niteliğindeki tarihi alanların korunması çok 

gecikmiştir (Kejanlı, Akın & Yılmaz, 2007).  

Bu gecikmeye ek olarak sadece otomobil ile ulaşıma odaklanan kentsel 

ulaşım planlama yaklaşımları, toplumun bu alanlara fiziksel erişme 

olanağını da etkilemektedir. Yücel & Zeren Gülersoy (2006)’a göre 

Türkiye’de, 19. yüzyıl sonlarında başlayan doğal ve kültürel varlıkların 

korunmasına yönelik çalışmalarla ilgili olarak günümüzde önemli 

gelişmeler sağlanmış ancak uygulamada karşılaşılan sorunlar tam 

anlamıyla çözülememiştir. Bu nedenle, zengin tarihsel ortama sahip 
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olan kentlerimiz, bu değerlerin bir kısmını kaybetmiş, bir kısmını ise 

kaybetme riski ile karşı karşıyadır (Örnek Özden, 2006).   

Kentleşme ve kalkınmaya verilen önem, tarihi kentlerin korunmasına 

yönelik kaygıları ikinci planda bırakmış̧, bu nedenle korumada 

uygulamaya yönelik somut çalışmalar yapılmasına engel olmuştur 

(Yücel, Zeren & Gülersoy, 2006). Tehdit altında olan doğal ve kültürel 

değerlerin korunması gerekmektedir (Çakır & Dönmez, 2018).  

“Koruma” terimi duygusal ve özneldir; kültürel mirasta somutlaşan 

değerin tanınmasını ve buna göre muamele edilmesini sağlama sürecine 

atıfta bulunur. Kültürel mirasın arkeolojik ve tarihi değerini en üst 

düzeye çıkarmak için, yalnızca devam eden fiziksel bütünlüğünün 

değil, aynı zamanda bağlamsal bütünlüğünün de benzer şekilde 

güvence altına alınması önemlidir (Forrest, 2010).  

Ancak diğer bir önemli konu olan kültürel mirasa ortak erişim hakkı 

çoğu zaman görmezden gelinmektedir. Kültürel mirasın korunması ve 

erişilebilirliğinin sağlanması toplumun kimliğine önemli bir katkı 

sunması açısından vurgulanmalıdır. Buna ek olarak yürümek, yapılı 

çevrede bireyleri eşit kılan ve özgürleştiren en temel insan eylemidir 

(Paykoç, 2019).  

Bu çalışmada kentsel sit alanlarının korunmasında yaşanan sorunlar göz 

önünde bulundurularak yaya odaklı koruma ve kentsel sit alanlarının 

erişilebilirliği konuları değerlendirilmiştir. Hızlı gelişim ve değişimin 

tarihi alanlarda yol açtığı olumsuz etkiler bu kentsel mekânların, 
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kapsamlı bir koruma planlaması ile sürdürülebileceği gerçeğini ortaya 

çıkarmaktadır. Buna ek olarak kentsel sit alanlarına erişimde yaşanan 

zorluklar, kent ölçeğinde çok türlü/ entegre (multimodal) ulaşım 

planlaması ile çözümlenebilecektir.  

2. KENTSEL SİT ALANI İLE İLGİLİ YASA, YÖNETMELİK VE 

UYGULAMALAR 

Dünyada kültürel mirasın korunmasına dair tartışmaların İkinci Dünya 

Savaşı’yla birlikte büyük önem kazanmasına rağmen korumaya dair 

sorunlar yüzyıllar öncesine kadar uzanmaktadır. Örneğin; 1648 

Wetphalia Antlaşması, Avrupa’da Otuz Yıl savaşları sırasında 

yağmalanan eserlerin iadesi için hükümleri içermektedir (Prott, 2008).  

1229’da oluşturulan ve 1648’de İsveç askerleri tarafından 

yağmalanarak 1594’te Prag’a aktarılan, bilinen en eski Orta Çağ el 

yazması olan Gigas Kodu, alınmasından itibaren geçen 359 yıllık bir 

boşluktan sonra İsveç Ulusal Kütüphanesi’nden ödünç olarak Prag’a 

iade edilmiştir (Prott, 2008).  

Ancak dünya tarihinde korumaya dair en önemli adım 16 Kasım 1945 

tarihinde imzalanan UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) kuruluş sözleşmesidir (UNESCO Türkiye 

Millî Komisyonu, 2021).  

UNESCO Sözleşmesi Türkiye’de 20 Mayıs 1946 tarihli ve 4895 sayılı 

kanunla kabul edilmiştir. Daha sonra UNESCO Kuruluş Sözleşmesinin 

7. maddesi gereğince UNESCO Genel Direktörlüğünün Türkiye’deki 
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tek ve yasal temsilcisi niteliğinde olan UNESCO Türkiye Millî 

Komisyonu 25 Ağustos 1949 tarihinde çalışmalarına başlamıştır 

(UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, 2021).  

Türkiye tüm UNESCO uluslararası anlaşma, sözleşme ve 

protokollerinde taraf olmamasına rağmen kültürel mirasa ilişkin beş 

UNESCO Sözleşmesinin kabulü, 1954 Lahey Sözleşmesinin kabulüyle 

başlamıştır ve 2003 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras konulu 

beşinci sözleşmesi ile tamamlanmıştır Her sözleşme kendi kültürel 

mirası tanımını içerir, ancak kavramsal olarak bu “kültürel varlık ”tan 

“kültürel mirasa” dönüşmüş ve daha sonra “somut olmayan kültürel 

mirası” içerecek şekilde genişletilmiştir (Forrest, 2010).  

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Avrupa mimarisinin büyük ölçüde tahrip 

olması, dini veya sivil mimari, sanat veya tarih anıtları, bir bütün olarak 

tarihi veya sanatsal ilgiye sahip bina grupları ve arkeolojik alanlar gibi 

taşınmazlar da dâhil olmak üzere kültürel mirasın tanımlanması 

gerekliliğini ortaya koymuştur. 1954 Lahey Sözleşmesi, kültürel mirası 

koruma girişiminde bulunan ilk gerçek uluslararası sözleşmedir ve 

dolayısıyla bu “kültürel varlık” tanımı, neyin korunması gerektiği 

konusunda uluslararası bir uzlaşmaya varmak için yapılan ilk 

girişimdir. Bu sözleşme, savaş zamanlarında zarar görebilecek 

“kültürel varlıkların” korunmasını amaçladığından, tanım doğal olarak 

sadece bu zamanlarda risk altında olabilecek nesneleri içerecek şekilde 

sınırlandırılmıştır (Forrest, 2010).  
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İkinci Dünya Savaşı sırasında kültürel mirasın yok edilmesi; kültürel 

mirasın tüm halkların, özellikle sömürge yönetimi altındakilerin 

yaşamlarındaki önemi ve kentsel gelişim, küreselleşme yoluyla mevcut 

mirasa doğrudan tehdit konusunda artan farkındalık, kültürel mirasın 

korunmasına adanmış örgütlerin oluşumuyla sonuçlanmıştır. Özellikle, 

tarihi bina uzmanlarından ve mimarlardan oluşan uluslararası bir meclis 

olarak 1965 yılında Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin 

(International Council on Monuments and Sites) kurulması da kültürel 

mirasın kavramsallaştırılmasında ve bir dizi uluslararası yapının 

geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır (Forrest, 2010).  

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, özellikle, anıtların ve sitlerin 

korunmasına değinmiş ve bunların tanımlarını oluşturmuştur. “Sitler”, 

koruması kamu yararına olan, doğal veya insan yapımı bir grup unsur 

veya ikisinin birleşimi olan alanlar olarak tanımlanmıştır. Bu tanım 

kültürel mirasın uluslararası düzeyde kavramsallaştırılmasında önemli 

bir rol oynamıştır.  

Türkiye’de tarihi eserlerle ilgili ilk çalışmalar, 19. yüzyıl ortalarına 

doğru başlamıştır (Kejanlı ve diğerleri, 2007). 21. yy. öncesi, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda ekonomik işlevlerinin gerilediği, Osmanlı yönetim 

yapısındaki gelişmeler doğrultusunda kamu binaları ile askeri yapıların 

yapılmaya başlandığı, at arabası kullanımının yaygınlaştığı, savaş ve 

yangınlarla mekânların ve altyapının tahrip olduğu dönemi 

kapsamaktadır (Dinçer & Akın, 1994).  
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Dünyadaki örneklerde de görüldüğü gibi Tanzimat Dönemi’nde 

başlayan koruma düşüncesi ilk başlarda sadece “taşınır eser”i kapsamış 

ve sonra tarihi ve kültürel öneme sahip alanların bir bütün halinde 

korunması şeklinde gelişmiştir. Türkiye’de bu süreçte, kentsel ölçekte 

koruma düşüncesi henüz şekillenmemiştir. Bunun sonucunda kentsel 

dokuların korunamadığı ve tahrip olduğu belirtilmektedir (Kejanlı ve 

diğerleri, 2007).  

Batıda görülen modern kent planlamaları, Osmanlı kentlerinde 

yangınların engellenmesi, yolların genişletilmesi ve kent çevresinde 

yeni mahalleler kurulması şeklinde etkisini göstermiş ve Cumhuriyet 

Dönemi’ne aktarılan kavramların altlığını şekillendirmiştir (Dinçer & 

Akın, 1994).  

“Güzel kent ve Haussmann yaklaşımı” ile başlayan anlayışının 

şekillendirdiği kent planlamasının yaygınlaşması 1910’larda anıtların 

çevrelerinin açılarak tüm görkemleriyle ortaya çıkarılmalarını 

amaçlanmıştır (Kejanlı ve diğerleri, 2007).  

Ancak bu anlayış Türkiye’de tarihi dokuyu bozmuş ve bazı ikincil 

anıtların yok olmasına neden olmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde 

Cumhuriyetin kurulması sonucunda koruma ile ilgili yeni ve çağdaş 

ilkeler ortaya çıkmıştır. Bunlar, 1930 yılında çıkarılan ve her belediyeye 

plan yapma zorunluluğu getiren 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 1593 

sayılı “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” ile 2033 sayılı “Belediye Bankası 

Kuruluş Kanunu”dur. Bu kanunlarla, Anadolu’da kamu binalarının 

kurulduğu kentlerin ve diğer önemli yapıların Ankara’da ortaya 
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koyulan örneğe uygun olarak gelişmesi amaçlanmıştır (Kejanlı ve 

diğerleri, 2007).  

Bu çerçevede, kentlerin tarihi merkezi üzerinde açılan ana yol ve bu 

yolun bitiminde Cumhuriyet Meydanları, Hükümet Konağı ve Resmi 

Kurum binaları ile tarihi eserlerin bulunduğu bölgelerin etraflarının 

açılarak korunması düşüncesi ile 1/500 ölçekli uygulama planları 

yapılmıştır (Dinçer & Akın, 1994).  

21.06.1933 yılında yayınlanan 2290 sayılı “Belediye Yapı ve Yollar 

Kanunu” ile, yapıların çevreleri ile birlikte bir bütün olarak korunması 

gerektiğine değinilmiştir (Akozan, 1977) ve tarihi eserlerin fazla 

olduğu alanlarda özel bir planlama yaklaşımı olması gerekliliği 

vurgulanmıştır. Tarihi yapıların imar planları yoluyla korunması 

bilincinin yaygınlaşmasından sonra kentsel planlama yaklaşımında 

tarihi değerlere saygılı olma düşüncesi de önem kazanmıştır (Kejanlı ve 

diğerleri, 2007).  

Atatürk Dönemi’nde ise; anıtsal nitelikteki tarihi mimari eserlerin 

korunmasının önem kazandığı ve ilk defa eserlerin imar planları yapımı 

sırasında korunmalarının dile getirildiği görülmektedir. 1930 

yıllarından sonra kültürel değerlerin içine taşınmaz eserlerin de dahil 

edilmesiyle koruma anlayışı bütüncül bir yaklaşıma doğru ilerlemiştir 

(Kejanlı ve diğerleri, 2007). Bu süreçte Türkiye’de 3500 eser uzmanlar 

tarafından saptanmıştır (Tekeli, 1998).  
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Kentsel korumaya dair ilk adım 23 Temmuz 1932’de onaylanan H. 

Jansen’in hazırladığı Ankara İmar Planı’nda görülmüştür. İmar planı 

raporunda kalenin ulusal yaşamın simgesi sayılarak korunması ve 

etraftan kolaylıkla algılanabilmesinin gerekliliği vurgulanırken; 1937 

yılında kale ve çevresi ilk kez koruma kapsamına alınmıştır (Kejanlı ve 

diğerleri, 2007) (Şekil 1). 

Şekil 1. Ankara Kalesi (Ankara Kalesi ve Değişen Ankara, 2018) 

2 Temmuz 1951 tarihinde yürürlüğe giren 5805 sayılı “Gayrimenkul 

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair 

Kanun”la yurtiçinde korunması gereken mimari ve tarihi özelliklere 

sahip anıtların ve diğer taşınmaz tarihi eserlerin korunma, bakım, 

onarım, restorasyon işlerinde uygulanacak ilkeleri ve programları 

belirlemekle yükümlü olan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulu (GEEAYK) kurulmuştur. Cumhuriyet Dönemi’nde bu 

kurulun kurulması, korumaya dair atılan en önemli adımlardan birisidir. 
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Daha sonraki yasal iyileştirmeler ise kentsel sit kavramı üzerine 

odaklanmaktadır. Kurulun uyguladığı önemli kararlar; eski eserleri 

yaşatmak için bunlara bir işlev verilmesi (10.08.1953, No.155), eski 

eserlerin çökme tehlikesi olsa da yıkılmayıp onarılması (19.03.1956, 

No.466), korunmasına gerek olmayan yapıların kurul tarafından 

belirlenmesi ve yıkılmadan önce rölövelerinin kurula gönderilmesi 

(06.06.1956. No.506), İstanbul surlarının (06.01.1957, No.607) ve 

İstanbul sahil surlarının korunmasıdır (06.08.1957, No.707) (Şekil 2).  

 

Şekil 2. İstanbul Surları/Edirne Kapı -1950 (İstanbul'un Surları ve Sur Kapıları, 

2019). 

1955 yılında tarihi eserlerin turizmle ilişkisini kurmak ve mevcut 

örgütleri yeniden düzenlemek, geliştirmek için adımlar atılması önemli 

kararlar arasındadır (Zeren, 1981).  
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1960’lar dünyada koruma anlayışında önemli gelişimler kaydedilen bir 

dönem olurken, Türkiye’de bu süreç ülke genelinde kapsamlı 

yeniliklerin yapıldığı bir dönemdir ve bu süreçte koruma ile ilgili olarak 

yapılan en önemli çalışma 1961 Anayasası’dır (Kejanlı ve diğerleri, 

2007).  

Anayasa’nın 50. Maddesi’ne göre Devlet, tarihi ve kültürel değere sahip 

olan eser ve anıtları korumakla yükümlüdür. Bu Anayasa, devlet 

yapısında çeşitli gelişmelere yol açarken, önemli kurumsal yapıların 

oluşmasına da etki etmiştir. 1960’lı yılların ortalarına kadar Türkiye’de 

kent merkezi çeperinde üretici faaliyetlerin yığılması; trafik sorunları, 

çevre kirliliği ve yangın tehlikesi gibi birçok soruna da ön ayak 

olmuştur. 1969 tarihli “İmar ve Yol İstikamet Planlarının Tanzim 

Tarzları ile Teknik Şartlarına ve Bu İşleri Yapacak Uzmanlarda 

Aranacak Ehliyete Dair Yönetmelik” ile yöneticilerin planlama 

uygulamalarındaki sınırlarının ve koşullarının düzenlenmesi 

amaçlanmış ve 2. maddede yer alan “protokol bölgesi yapı düzeni 

korunacak mevcut konut alanları” olarak tanımlanan alanlar 

günümüzdeki karşılığı ile “kentsel sit” kavramının temellerini 

oluşturmuştur (Dinçer & Akın, 1994).  

1970’li yıllardan sonra kentsel ölçekte korumaya dair yasalar 

oluşturulmaya başlanmış ve bu yasalarda 1964 yılında yayınlanan 

Venedik Tüzüğü’nün Türkiye’deki ilk etkilerine de rastlanılmıştır 

(Kejanlı ve diğerleri, 2007).  
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Daha sonra tarihi anıtların çevreleri ile bir bütün olarak 

değerlendirilmesi ve “Sit” anlayışının oluşması aşamasına geçilmiştir 

(Salman, 1976). 11.07.1972 yılında 6785 sayılı yasaya ek 1605 sayılı 

imar yasasının 6. maddesi ile, tarihi değeri olan anıtsal ve sivil mimari 

eserlerin korunmasının yanı sıra, bunlar ile bütünlük teşkil eden çeşme, 

eski sokak ve meydanların da korunması ifadesi kullanılarak koruma 

bir bütün içinde değerlendirilmiştir (Dinçer & Akın, 1994).  

25.04.1973 ve 1710 sayılı “Eski Eserler” yasası ile tarihi eserlerin 

korunmasında ilk gerçekçi adım gerçekleştirilmiştir. Bu kanunla, taşınır 

ve taşınmaz tarihi eserlerin ayrıca, anıt, külliye, tarihi sit, arkeolojik sit, 

tabii sit kavramlarının ilk defa ayrıntılı tanımları ve kapsamları 

belirtilmiştir. Bu yasanın 15. maddesiyle tarihi yapı sahiplerine parasal 

ve teknik destek sağlanabileceğini ifadesine rağmen, destek için 

gereken kaynak işlerliğe kavuşturulamamıştır. 1710 sayılı Eski Eserler 

Kanunu ile getirilen “sit” kavramından sonra koruma, parsel ölçeğinden 

kent ölçeğine taşınmış, buna paralel olarak kurulun yetki, sorumluluk 

ve görev alanı genişlemiştir. Planlama, turizm, gelişme ve kalkınma 

konuları koruma ile ilişkilendirilmiştir (Avcı, 2001).  

GEEAYK 13.02.1976 tarih ve 8891 sayılı kararı ile tarihi kent 

merkezlerinin korunması konusunda tartışmalara yol açan “kentsel sit” 

söylemini 1710 sayılı yasada belirtilen “sit” tanımı içinde 

yorumlanmasını kabul etmiştir (Zeren, 1981).  

1978’li yılların sonlarına doğru GEEAYK yaklaşık 30 kadar kentte 

kentsel sit koruma alanı kararı ilan etmiş ve imar planı uygulamalarını 
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durdurmuştur. Plan uygulaması durdurulan alanlarda “Sit Koruma- 

Geliştirme Planları” yapılıncaya kadar tek tipte “Geçiş Dönemi 

Yapılanma Koşulları” adı altında bir tür geçici yönetmelik hazırlamaya 

başlamıştır (Kejanlı ve diğerleri, 2007).  

Dünyada kültürel ve tarihi değer taşıyan anıtsal değerlerin 

korunmasından kentsel sit ölçeğine geçiş, yerleşme dokusunu oluşturan 

öğelerin biçimsel ve tarihi değerlerin anlaşılmasından sonra 

gerçekleşirken, Türkiye’de ise gerekli yasal çerçeve ancak 1970’lerden 

sonra oluşturulabilmiştir (Kejanlı ve diğerleri, 2007).  

1974 yılında ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 

Türkiye ulusal komitesi kurulmuştur. Bunun yanı sıra Atina, Venedik, 

Amsterdam Sözleşmeleri TBMM kararları ile yasallaşmıştır (Tuncer, 

1985).  

1983 yılında 18113 sayılı Kültür ve Tabı̇at Varlıklarını Koruma 

Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı; “korunması gerekli taşınır 

ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, 

yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve 

uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit 

etmektir”. Kanunda yer alan ve kentsel sit alanlarında yayaları 

ilgilendiren önemli bir nokta sokak sağlıklılaştırma proje ve 

uygulamalarıdır. “Sağlıklılaştırma proje ve uygulamaları; kentsel sit 

alanları ve koruma alanlarında, korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlıkları ile sokaktaki diğer yapıların özgün sokak dokusunu 

tanımlayan tüm öğelerle birlikte korunması ve belgelenmesine yönelik 
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rölöve, restitüsyon, restorasyon, kentsel tasarım projeleri ile 

mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü proje ve bunların 

uygulamaları”nı içermektedir (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu, 1983).  

Buna ek olarak Kentsel Sit Alanları 2012 yılında yürürlüğe giren 28232 

sayılı Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin 

Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik ile belirlenmektedir. 

Yönetmeliğe göre; “Kentsel sitler; mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve 

sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları ve bir bütün olarak o 

yerleşmenin ait oldukları dönemin yaşam biçimini gelecek nesillere 

aktarmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla 

kıymeti olan kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, 

bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar, sokak ve meydanlar, vb.) 

birlikte bulundukları alanlardır”. “Kentsel sitlerin belirlenirken 

korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösteren tek yapıların 

yoğunluk, mimari, tarihi bütünlük göstermesi ya da geleneksel kentsel 

dokuyu bir bütün halinde yansıtması” (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

2012) göz önünde bulundurulmaktadır.  

Buna ek olarak kentsel sit alanlarındaki uygulamalar ve bu 

uygulamaların denetlenmesinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri 

de etkili olmaktadır. Bu yönetmelik; “21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescillenen 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının gruplarının 
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belirlenmesi, tadilat ve tamiratı, onarımı, yapı esasları ile yapıya ilişkin 

proje ve uygulamaların denetim esaslarını kapsar”. Yönetmelikte 

bulunan 9. maddeye göre “Esaslı onarımlarda, tescilli yapı için 

hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve diğer belgeler 

koruma bölge kuruluna sunulur. Koruma bölge kurulunun onayladığı 

proje ve koşullarda uygulama gerçekleştirilir” (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2005).  

Bunlara ek olarak Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke 

Kararları kentsel sit alanları ile ilgili karaları düzenlemektedir. Ancak 

Örnek Özden (2006) 1983 yılında yürürlüğe giren 2863 sayılı “Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ile sit ilan edilen alanlarda 

yürürlükteki imar planlarının geçersiz kabul edildiği ve bu alanlarda 

“Koruma Amaçlı İmar Planları”nın bir yıl içinde yapılmasının 

planlandığını belirtmektedir. Buna rağmen Türkiye genelinde bu tür 

planların zamanında yapılmadığı ve “Sit alanı” ilanından sonra, geçiş 

dönemi yapılaşma koşulları ile parsel ölçeğinde uygulamaların sürdüğü 

görülmektedir (Örnek Özden, 2006).  

Buna göre mevcut sistem koruma amaçlı imar planlarının yapılmasını 

teşvik etmemekte, aksine planların hazırlanması ve uygulamaya 

geçmesinin gecikmesinden yararlanmayı amaçlamaktadır (Örnek 

Özden, 2006). 

Türkiye’de koruma kavramının kültürel ve tarihi anıt korumasından 

başlayarak kentsel alan korumasına ulaşması uzun bir sürece 

yayılırken, günümüzde uluslararası koruma modellerine uygun bir 
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yapıya ulaşması 14.07.2004 yılında çıkarılan 5226 sayılı “Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun” ile hedeflenmiştir. Bu yasa ile, yönetim 

alanı, yönetim planı, bağlantı noktası gibi yeni tanımlamalar 

oluşturulmuş, koruma planlaması içinde eylem alanlarının ve 

önceliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır (Kejanlı ve diğerleri, 2007). 

3. KENTSEL SİT ALANI YAYA İLİŞKİSİ 

Koruma; felsefesinden planlamaya, uygulamadan kontrol sürecine 

kadar farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektiren kapsayıcı bir 

alandır (Koçan, 2010). Kentsel koruma, tarihi özeliklere sahip alanların 

müze objesi olarak görülmemesi ve aktif olarak kullanılması için 

geçmişi en iyi biçimde koruyup, günümüzle ilgisini kurarak, günümüz 

gereksinimlerine uygun kullanımlara yönelik korunmasını ifade 

etmektedir (Yazgan & Erdoğan, 1992).  

Dönemin şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tarihi merkezlerin 

günümüz koşullarına uyarlanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan en 

önemli sorunlardan biri ulaşım sistemiyle ilgili sorunlardır (Selçuk & 

Çubukçu, 2014). Çünkü sokaklar, toplumların işlevsel ve kültürel 

etkileşiminde bulundukları kamusal mekânlardır. Bu nedenle sokaklar 

tarihsel mekân kullanımları açısından en önemli unsurlardan birisidir. 

Tarihi çevrelerde yer yer daralan ve genişleyen kimi zaman da çıkmaz 

sokakların olması bu alanların geleneksel özelliklerindendir (Yaşlıca ve 

diğerleri, 2017).  
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Bazı durumlarda birkaç sokağın oluşturduğu birleşim noktası geniş bir 

meydana dönüşebilmektedir. Bu meydanların bir dükkânı, bir çeşmeyi 

veya bir mescidi tanımladıkları, tamamladıkları veya onlara erişim 

sağladıkları görülmektedir (Gülhan, 2018). Bu alanlar eski dönemlerde 

genellikle toplanma alanı olarak değerlendirilmiştir (Gülhan, 2018). 

Tarihi kentsel dokulardaki sokaklar yayalara veya atlılara göre 

düzenlenmiştir ve bu nedenle ulaşım ağı organiktir. Dolayısıyla, sokak, 

temel ulaşım unsuru olarak tarihi çevrelerin ulaşım dokusunu belirleyici 

konumdadır (Gülhan, 2018).  

Günümüzde ise raylı ve denizyolu toplu taşıma sistemlerinin yeterince 

gelişmediği, ulaşım sistemleri arasındaki etkileşimin planlanmadığı, 

yaya ulaşımın görmezden gelindiği günlük kent içi seyahatlerde 

otomobil, otobüs vb. araçların kullanımı yüksek değerlere çıkmaktadır. 

Ancak otomobil ile olan hareketlilik genellikle manzaranın 

izlenmediği, hızın yüksek olduğu ve geziden ziyade bir yere ulaşmak 

için yapılan hareketlilik tipidir. Araçların neden olduğu hızlı 

hareketlilik, egzoz gazı salınımı gibi etmenlerden dolayı da yayalar 

konfor ve güvenlik açısından rahatsız olmaktadır.  

Bu kapsamda kentler planlanırken yaya ve araç trafiği arasında yeşil bir 

şerit ile tampon bölge oluşturulması gerekmektedir. Ancak belirtildiği 

gibi kentsel sit alanlarında yollar, genellikle araç trafiği ve tampon 

bölge oluşturmak için uygun alanlar içermemektedir. Geleneksel sokak 

dokuları, yapıldıkları dönemin sosyal ve ekonomik gereksinimlerini 
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karşılamak amacıyla düzenlenmiş olup günümüz gereksinimlerini 

karşılamakta yetersiz kalmaktadır (Gülhan, 2018).  

Bu nedenle bu alanlarda yolları genişleterek hızlı bir trafik ağı 

oluşturmak, hem kültürel öneme sahip yapıların tahrip edilmesi hem de 

yaya hareketliğini kısıtlayacak bir etkiye sahip olacaktır. Bu ön 

görülebilir sonuçlara rağmen Türkiye’de 1970’li yıllar, kent içi 

ulaşımın hızlandığı ve yoğunlaştığı yıllardır. Bu yoğunlaşma tarihi kent 

merkezlerini tehdit ederek tahribine yol açmıştır. Bu süreçte tarihi 

çekirdeklerde yolların genişlemesi, merkezi iş alanı çevresindeki 

binaların yık- yap süreçleri ile kat sayılarının artması ve yeni kentsel 

baskılarla merkezlerin giderek bozulması süreci yaşanmıştır (Osmay, 

1998).  

Araç trafiğinin yaygınlaşmasıyla birlikte insanların yaya olarak 

ulaşabilecekleri maksimum mesafedeki artış; beraberinde yerleşme 

büyüklüklerinin de artışını getirmiş, eski yerleşmeler çoğu zaman ilk 

kuruldukları noktaları merkez alarak oluşan daha büyük yerleşmeler 

işlevselliğini kaybetmiş, yorulmuş, yıpranmış, eskimeye yüz tutmuş 

merkezler haline gelmiştir (Selçuk & Çubukçu, 2014). Bu durum tarihi 

kent merkezlerinde ciddi boyutta trafik, koruma, gürültü kirliliği, 

görsel, estetiğin bozulması gibi çevre sorunlarına neden olmakta, kentte 

baskıların yıpranma sürecini hızlandırmasına yol açmaktadır 

(Hamamcıoğlu & Yenen, 2009). Bununla birlikte kent merkezlerinde 

otopark sorunu da artmaktadır. Yapılan yeni yollar araç 
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sirkülasyonunda bir rahatlamaya neden olsa da bu sorunlar tamamen 

aşılamamıştır (Uzun, 2010).  

Türkiye’de birçok kentsel sit alanlarında otopark sorunu gündeme 

gelmektedir. Örneğin; Dönmez, Çabuk, Öztürk & Gökyer (2016) 

Safranbolu kentsel sit alanında otopark sorununu ele almışlardır. 

Dönmez ve diğerleri ’ne (2016) göre Çarşı bölgesi ve ilk 250 metrelik 

çember, özellikle hafta sonları kapasitelerinin üstünde ziyaretçi 

ağırlamakta, tarihi alanlar yollara park edilen araçlar nedeniyle 

gezilememekte veya yayalar için olumsuz şartlar oluşmaktadır. 

Şirince’de yapılan bir çalışmada da benzer sonuçlara varılmıştır 

(Gülhan, 2018).  

Şirince kentsel sit alanının merkezinde bulunan otopark, yaz 

mevsiminde alana yapılan ziyaretler nedeniyle yetersiz kalmaktadır 

(Semenderoğlu & Oban, 2007). Köy yolunun kapasitenin az olması 

nedeni ile yol kenarlarına park edilmektedir (Gülhan, 2018). Taşıt 

sahipliliğinin hızla artması ziyaretlerin özel araçlarla yapılmasını etkin 

kılmakta ve Şirince gibi otopark sorunu olan yerleşmelerde bu sorunu 

önemli ölçüde tetiklemektedir (Gülhan, 2018).  

İstanbul-Tarihi Yarımada UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer 

alan, buna ek olarak anıtsal ve sivil mimarlık yapıları ile arkeolojik 

izleri barındıran bir alandır (Hamamcıoğlu & Yenen, 2009).   

Yarımada’nın ulusal ve uluslararası kararlarla korunan tarihi bir çevre 

olmasına karşılık, ulaşım- arazi kullanım ilişkisi çerçevesinde 
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değerlendirildiğinde ülke ölçeğinde hizmet veren ticaret, eğitim, sağlık, 

yönetim gibi bir kısmı tarihi çevreyle ilişkisi olmayan, tarihi çevreyi 

yıpratan ve aynı zamanda, taşıt ve yaya hareketlerine neden olan kentsel 

hizmet- donatı alanlarını sınırları içerisinde barındırdığı görülmüştür 

(Hamamcıoğlu & Yenen, 2009).  

Tarihi Yarımada’da otomobil odaklı planlama yaklaşımı sonucunda 

otomobil sahipliliğinin artması ve metropoliten ölçekte kentsel hizmet 

ve donatı alanlarının oluşturulması otopark sorununun yaşanmasına yol 

açmaktadır (Hamamcıoğlu & Yenen, 2009).  

Tarihsel ve kültürel değerlerin tahrip edilmesi, yoğunluğun artarak 

devam etmesi, yeşil alanların yok olması, sosyal altyapıların yetersiz 

kalması da tarihi kentlerin sorunları arasındadır ve bu sorunlar koruma 

ölçeğinin genişlemesine neden olmuştur (Kejanlı & diğerleri, 2007). Bu 

alanlardaki geçmişte yaya odaklı olarak gelişen yolların korunması 

kültürel mirasın bir bütün şeklinde korunmasını hedefleyen kentsel sit 

alanlarının vazgeçilmez bir parçası olmaktadır. Yeni kentin 

çekirdeğinde bulunan ve geçmişe kurulmuş bir köprü olarak belirli bir 

tarihi ve kültürel birikimin günümüzdeki ifadesini oluşturan eski 

kentleri yeni gelişme alanlarına bağlayacak ulaşım ağlarıyla ilgili 

politikaların; eski kentin tüm kentsel alan içerisindeki varlığını 

sürdürmesi açısından iyi düşünülmesi gerekmektedir (Selçuk & 

Çubukçu, 2014). Bu bölgelerde erişilebilirliği sağlamak ve mekânsal 

etkileşimi tamamlamak için arazi kullanım türlerine göre şekillenmesi 

ve yönlenmesi söz konusudur. Böylece ulaşım ve arazi kullanımı 
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arasındaki organik etkileşim sokak ölçeğinde net olarak 

anlaşılabilmektedir (Gülhan, 2018). Ancak tarihi alanlar, kentsel ulaşım 

sisteminin bir parçası olarak değil, izole ve ulaşım açısından sorunlu 

alanlar olarak görülmektedir. Bu nedenle koruma olgusu zarar 

görmekte ve tarihi çevrede tahribatlar oluşmaktadır. Hava/ ses kirliliği, 

kent imgesinin bozulması ve taşıtlardan oluşan titreşimlerin tarihi 

dokuya zarar vermesi gibi sorunlar yeni planlama yaklaşımları 

geliştirmenin öneminin anlaşılmasını sağlamıştır. 

4. KENTSEL SİT ALANLARINA ERİŞİM 

Şehirlerde hareketlilik, bir zorunluluk ama aynı zamanda bir haktır. 

İletişim, ekonomik faaliyet ve mekânlar ile olayları bütünleştirmeye 

izin verirken, toplumda merkezi bir rol üstlenir; Tüm insanların onurlu 

bir yaşamın temel mal ve hizmetlerine erişmesi gereklidir (Colmenero 

Fonseca & Cruz Ramírez, 2020). Kentsel hareketliliğin amacı, yüksek 

ekonomik maliyet ve çevre kirliliği oluşturması nedeniyle özel ulaşımı 

azaltmak için günlük yaşamın ihtiyaç ve etkinliklerini karşılamaktır. 

İnsanların hareketliliğine müdahale eden temel faktörler ekonomik 

gelir, cinsiyet, yaş, meslek ve eğitim düzeyidir (Vasconcelos, 2010; 

Colmenero ve diğerleri, 2020). Sürdürülebilirlik veya sürdürülebilir 

hareketlilik, toplumun özgürce hareket etme, erişme, iletişim kurma, 

pazarlama veya ilişki kurma ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin refahından 

ödün vermeden, mevcut veya gelecekteki diğer temel insani veya 

ekolojik değerleri gözeterek karşılama yeteneğine sahiptir (ISTA, 2009; 

Colmenero ve diğerleri, 2020). Erişilebilirlik terimi, söz konusu alanın 
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herhangi bir özelliğine, cinsiyet, yaş veya diğer özelliklere (fizik, güç, 

algılama yeteneği vb.), dayalı ayrım yapılmaksızın herkes tarafından 

erişilebildiği durumu ifade eder. Herkes altyapıya bağımsız, güvenli ve 

rahat bir şekilde ulaşıp kullanabilir (Deffner ve diğerleri, 2015). Ancak 

“erişilebilirlik” sadece altyapıyı ifade etmez. Erişilebilirliğin diğer 

yönleri, hizmetlere, tesislere ve mallara erişim, faaliyetlerde bulunma 

ve deneyimlere katılma ile ilgilidir. Bütün bunlar etkileşim halindedir 

ve her zaman çevreyle ilgili olarak bireye makul derecede bir 

bağımsızlık ve güvenlik sağlayabilir (doğal, yerleşik veya sanal) 

(Tzanavara, 2013). Sonuç olarak, erişilebilirlik tüm alanlarda (örneğin 

kültür, çevre ve şehir planlaması, ulaşım, sağlık ve refah, araştırma ve 

teknolojik geliştirme, eğitim, iş gücü, sağlık ve güvenlik) ve genel 

etkinliğini sağlamak için tüm seviyelerde (yerel, bölgesel, ulusal, 

küresel) geçerli olmalıdır (Christofi, 2010). Avrupa’da Kültür ve 

Kültürel Mirasın Turizm Sürdürülebilirliği için Bölgesel Politikalara 

Katma Değeri projesi kapsamında yayınlanan rehber; kültür, miras ve 

turizmin sürdürülebilir yönetimi fikrini desteklemekte ve Evrensel 

Tasarım ilkelerinden ilham alarak tüm insanların fırsatlardan ve 

sunulan yüksek kaliteli hizmetlerden aynı şekilde yararlanmasını 

hedeflemektedir. Rehber, erişilebilirlik kavramına odaklanarak, tüm 

kültürel faaliyetlere erişilebilirliği sağlamak için politikalar önerir ve 

kültürel mirasa erişilebilirliğin stratejik yönetimi için planlama 

ilkelerini vermektedir (Deffner ve diğerleri, 2015).  
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Bunun için üç önemli başlık tanımlayarak tüm insanlar için “kültürel 

mirasa erişilebilirliğini” inceler. Bunlar (1) Fiziksel erişilebilirlik, (2) 

Algısal erişilebilirlik, (3) Benimsenebilir erişilebilirliktir. Bu çerçevede 

kentsel sit alanları nasıl erişilebilir olabilir? sorusu incelendiğinde 

fiziksel erişimle sınırlı olmadığı görülmektedir. Ancak bu çalışmada 

sadece fiziksel erişilebilirlik üzerinde durulmuştur. Fiziksel 

erişilebilirlik, kültürel bir eserin ziyaretçisi/ alıcısının, eserin orijinal 

maddi dışavurumunda hareket etmek veya onun somut veya soyut 

yeniden üretimlerini duyusal olarak deneyimlemek için vücut yapısını 

ve işlevlerini kullanma biçimini ifade etmektedir (Deffner ve diğerleri, 

2015).  

Kültürel kimliğe saygı göstermek ve korumak, kültürel mirasın 

erişilebilir ve kullanılabilir olmasının garanti altında olmasını 

gerektirmektedir (Eryazıcıoğlu & Cengiz, 2018). Kültürel mirasın 

erişilebilir ve kullanılabilir olmasının bir insan hakkı olduğunu göz 

önünde bulundurmak kültürel mirasın korunmasının gerekli ve 

tamamlayıcı bir parçasıdır (Shaheed, 2011).  

Fiziksel erişilebilirliğin sağlanması için bireyler kentsel sit alanına 

ulaşırken veya erişirken eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Kentin ulaşım 

planı ve ulaşım türü çeşitliliği ekonomik açıdan farklı sosyal grupların 

mekânı kullanmasına olanak sağlarken dezavantajlı grupların 

görmezden gelinmesine engel olmaktadır. Erişilebilirlik açısından 

etkilerle karşı karşıya kalan önemli bir alt grup, fiziksel engelli 

kişilerdir. Ayrıca kültür/ mirası (müzeler, ören yerleri, kültür 
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merkezleri) ziyaret etmek ve kendi bedeniyle deneyimlemekten 

bahsettiğimizde, ekonomik nedenlerle (bilet fiyatları) insanların kültür/ 

mirastan dışlanması söz konusudur. 1993 yılında Helsinki’de 

düzenlenen Avrupa’da İnsan Hakları ve Kültür Politikaları konulu 

Avrupa Yuvarlak Masası’nda bildirildiği gibi, herkesin üretme, kültürel 

yaşama katılma ve kültürel yaşama erişme hakkı vardır (Fisher ve 

diğerleri, 1993).  

Çok kültürlülük, çoğulculuk ve çeşitlilik, kültür ve mirasa erişilebilirlik 

konusundaki baskın söylemi özetleyen anahtar kelimelerdir. Hiç kimse 

kültür/ mirası üretmekten veya bunlara erişmekten dışlanamaz. Bu 

nedenle kentsel sit alanlarına erişim herkesin hakkıdır. 

Türkiye’de kentsel sit alanlarının korunmasına dair oluşturulan yasalar 

çerçevesinde belirlenmesine rağmen bu alanlara nasıl ulaşılacağı 

kentsel ulaşım planlamasının bir konusudur. Ulaşım planlamasında 

kentsel sit alanlarının erişilebilirliği kentsel sit alanlarının 

korunmasının bir parçası olarak değerlendirildiğinde, herkesin kültürel 

değerlere eşit fiziksel erişim hakkına sahip olduğu gözetildiğinde, 

fiziksel erişimin sağlanacağı ve toplumun yaşam kalitesinin 

geliştirilebileceği anlaşılmaktadır.  

Tüm dünyada ve Türkiye’de artan otomobil kullanımı ve buna 

odaklanan ulaşım planlama anlayışının kentsel sit alanlarının sınırlarına 

kadar ulaşması kentsel sit alanlarının içindeki ulaşımı kısır bir döngüye 

sokmuştur. Bu anlayış sonucunda yaya ağının raylı sistemler ve toplu 

ulaşım sistemleriyle bağlantısı tam olarak düzenlenmemekte ve 
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insanları otomobil kullanımına yöneltmektedir. Bu nedenle tarihi ve 

kültürel öneme sahip kentsel sit alanlarına ulaşım çoğu zaman tek bir 

ulaşım tipine (otomobil) bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu alanlar 

daha önce belirtildiği gibi araç yollarının yapımına uygun olmadığı için 

tüm bu araçlar kentsel sit alanlarının çeperinde oluşturulan otoparklara 

yönelmekte veya kentsel sit alanında araç yoğunluğu yaratarak bir baskı 

oluşturmaktadır. Buna ek olarak bu sorunun çözümüne dair 

çalışmalarda ortaya koyulan yeni otopark önerilerini ele alan 

yaklaşımlar yetersiz kalmaktadır. Çünkü otomobil odaklı bir ulaşım 

planlamasına sahip kentlerin içinde sıkışan kentsel sit alanlarının bu 

baskıyı sadece otopark önerileriyle aşması kısa süreli bir çözümden 

öteye geçmemektedir. Bu nedenle tüm kentte ulaşım planlamasının 

merkez kabul ettiği otomobille ulaşıma dayalı planlama yaklaşımın 

odağını yaya ulaşımına doğru kaydırması gerekliliği anlaşılmıştır.  

Bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. Colmenero ve diğerleri (2020) 

tarihi merkezi kullanılabilir, güvenli, hızlı, daha az çevresel etkiye sahip 

ve dost canlısı bir yer haline getirmek için şehrin yapısını değiştirmeyi 

amaçlayan bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmalarında Guanajuato’nun 

kurumsal toplu taşıma yol ağını, transfer merkezleri tarafından 

oluşturulan ve araç trafiğinden kaçınan sistemik bir yaklaşıma dayalı 

olarak yeniden yapılandırmayı amaçlamışlardır.  

19. yüzyıldan günümüze kadar şehrin aşırı büyümesi alternatif yolların 

oluşturulmasını engellemiştir. Bunun için transfer merkezlerinden 

oluşturulan bir master plan ile hareketlilik stratejileri önerilmektedir. 
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Çalışmanın amacı Guanajuato Belediyesi’ndeki toplu taşımanın genel 

durumunu açıklamak, toplumu kapsayıcı bir şehir olarak farklı 

erişilebilirlik türlerini anlamak, toplu taşıma sisteminde belediyenin 

durumuna uygun çeşitli ağlar için oluşturulan önerilerin yanı sıra 

erişilebilirliği ve sürdürülebilir hareketliliği mümkün kılmak için 

yapılması gereken gerekli değişiklikleri oluşturmaktır. Bunun için, 

çalışmada çok türlü sistemlerin kullanılması, hâlihazırda var olan 

ulaşım ve iyileştirilmesinin bilgisi ve yeni kontrol, yönetim, planlama 

ve güvenlik modellerinin oluşturulması gerekliliği belirtilmektedir.  

Buna ek olarak inşaatta çevresel etkiyi azaltmak için malzeme 

teknolojilerinin uygulanması ve şehirlerde küresel bir ortamda akıllı 

çok türlü/ entegre taşımacılığın geliştirilmesine izin veren metodolojiler 

oluşturulması (Colmenero ve diğerleri, 2020) üzerinde durulmuştur.  

Hamamcıoğlu & Yenen (2009), İstanbul Tarihi Yarımada ile ilgili 

çalışmalarında çözüm olarak “trafik sınırlı kent” modeli önermektedir. 

Tarihi yarımadaya ulaşımla ilgili sorunlar üzerinde durarak çok türlü/ 

entegre ulaşım sistemine geçilmesini, özellikle kent merkezinde toplu 

taşıma ve raylı sistemlerin kullanımının artırılmasını, çok şeritli araç 

yolarının ise kent çeperine alınmasını önermişlerdir.  

Gülhan (2018) tarihi çevre ve ulaşım sistemlerini kentsel ulaşım 

kurgusuna başarı ile entegre edecek uygulama ve yaklaşımlara ihtiyaç 

duyulduğunu belirtmektedir.  
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5. SONUÇ 

Anadolu coğrafyası sosyal, ekonomik, ekolojik ve politik konumu 

nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve medeniyetler arası 

geçiş noktası olarak kullanılmıştır (Gül, Aydemir, Gökal & Akın 2020).  

Bu nedenle Türkiye tüm Dünya için önemli kabul edilen birçok kültürel 

değere sahiptir. Ancak, Türkiye’de kentler, planlı/ plansız, kent 

kimliğinden soyutlanmış, hızlı ve düzensiz bir gelişim göstermiştir 

(Aydemir, Gül & Akın, 2020).  

Bu süreçte birçok kültürel değer yasal boyutun zamanla şekillenmesi ve 

planlamadaki sorunlar nedeniyle kaybedilmiştir. Kentsel sit alanlarının 

kültürel ve tarihi özellikleri nedeniyle turizm açısından önemli noktalar 

olduğu göz bulundurularak, ziyaretçilerin bu alanları görmeye gelmesi, 

konforlu bir şekilde bu alanları gezmesi ve gözlemlemesi için yaya 

hareketliliğine uygun mekanlar olarak korunması gerekmektedir.  

Bu çerçevede rekreasyon ve turizm fırsatlarının tespit edilmesi, insan 

kaynaklı kullanım ve etkileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, 

yönetim stratejilerinin ve sosyal şartların belirlenmesine yönelik olarak 

birçok yöntem geliştirilmiştir (Akten & Gül, 2014).  

Buna ek olarak geçmişte bu alanların çoğu organik bir şekilde yaya 

ulaşımına göre geliştiği için yaya odaklı koruma bu alanların tam 

anlamıyla korunabilmesi için gerekli bir yaklaşımdır.  

Türkiye’de kentsel sit alanlarında yaya odaklı koruma “kentsel sit” 

kavramının gelişmesi, korumanın alan ölçeğinde yapılması ile birlikte 
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gelişim göstermiştir. Ancak birçok kentsel sit alanı, içinde bulunduğu 

kentin otomobil odaklı ulaşım planlamasından kaynaklı olarak büyük 

bir baskı altındadır. Bu baskı otopark probleminden, kültürel mirasa 

fiziksel erişim eşitsizliğine kadar çeşitli sorunları gündeme 

getirmektedir.  

Kentlerde tek tip ulaşım planlamasından çok türlü ulaşım planlamasına 

geçiş ile birlikte yaya ve bisiklet yolarının toplu taşıma ve raylı 

sistemlere rahatça ulaştığı bir planlama yaklaşımı hem kentsel sit 

alanları üzerindeki bu otomobil baskısını azaltacak hem de ulaşımda 

ekonomik çeşitliliği sağlayarak dezavantajlı grupların kültürel mirasa 

fiziksel erişimi kolaylaştırılmış olacaktır. Buna ek olarak otomobil 

baskısının azaltılması kentsel sit alanlarının içinde de yaya odaklı 

koruma anlayışının gelişmesine olanak sunacaktır. Kültürel mirasın 

korunmasında toplumsal katılımın sağlandığı, katılım hakkının tam 

olarak anlam kazandığı bir ortamda toplumun tüm bireylerine tarihi 

çevreye erişme, anlama ve kullanma fırsatı sunulmuş olur (Eryazıcıoğlu 

& Cengiz, 2018).  

Toplumsal bilinç ve kalkınmayı destekleyecek şekilde dışlanmış 

grupların dahil edilmesi, kültürler arası, nesiller arası anlayış ve 

saygının geliştirilmesi, tarihi çevrenin bireylerin ve toplumların 

yaşamlarındaki olumlu değişimlere katkı yapması, toplumsal boyutta 

elde edilecek kazanımlardır (Eryazıcıoğlu & Cengiz, 2018).  

Dolayısıyla tarihi ve kültürel çevreye zarar vermeyecek uygulamaların 

düzenlenmesinde dayanak oluşturacak ulaşım politikalarının; koruma 



 
 

 
511 

 

 

CHAPTER-11 / BÖLÜM-11 

amaçlı imar planları hazırlık aşamasında belirlenmesi gerekmektedir. 

Korunması gerekli alanlarda çalışan ve yaşayan insanlarla diğer 

yerleşim bölgelerinden gelerek alanı ziyaret eden insanların ulaşım 

eğilimlerinin de incelemeler arasında yer alması gerektiği planlama 

sürecinde; her koruma altına alınacak alanın sahip olduğu kendine özgü 

koşullar; farklı ulaşım politikalarının geliştirilmesini gerektirmektedir 

(Selçuk & Çubukçu, 2014).  

Erişilebilirlik kavramına odaklanarak, tüm kültürel faaliyetlere 

erişilebilirliğin sağlanması için politikalar ve planlama ilkeleri üzerinde 

durulmalıdır. Kentsel sitlerdeki otomobil artışının yarattığı sorunlar 

toplu taşıma, yaya ve bisiklet erişimi, ulaşımda entegre sistemlerin 

kullanımı, denetleme, yönetim ve bilgilendirmeye dair çözümleri 

gerekli kılmaktadır. Bu çözümler, arazi kullanımı ve ulaşım arasındaki 

etkileşimi doğrudan etkileyecek ve tarihi çevrelerde mekânsal 

etkileşimin şiddetini ve niteliğini arttıracaktır (Gülhan, 2018).  

Diğer bir ifadeyle, yaya odaklı korunan ve erişilebilirliğin sağlandığı 

kentsel sit alanları, ziyaretçilerin alana eşit erişim hakkına sahip 

olmasına, alanı konforlu bir şekilde gezebilmesine ve kültürel 

değerlerin etkili bir şekilde korunmasına olanak sunacaktır. Tüm kentte 

kentsel mekân niteliğinin, korumanın ve estetiğin geliştirilmesi yoluyla 

yaşam kalitesinin, kent kimliğinin, toplumdaki aidiyet duygusunun, 

sürdürülebilir kentsel çevrenin, kolay erişim ve dolaşımın, kentsel 

canlılığın, güvenli ortamların ve ekonomik gelişmenin tetiklenmesi 

amaçlanmalıdır (Gül & Aydemir, 2018).  
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Tarihsel özelliğe sahip kentsel sit alanları, ancak bütüncül bir koruma 

anlayışıyla sürdürülebilecek ve günümüz koşullarına uyarlanabilecektir 

(Koçan, 2010). Bu nedenle sit alanlarının etkili bir şekilde korunması 

için doğru bir planlama yaklaşımı ve bu planlama yaklaşımının 

uygulanmasına olanak sağlayacak politik ortamın oluşturulması 

gerekmektedir. Tüm bunlar kentsel sit alanlarının kentlinin yaşamı 

içinde anlamını tekrar kazandığı, erişilebilirliği önemseyen bir koruma 

yaklaşımı ile mümkündür.  

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.   
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Access to the Urban Protected Areas and Pedestrian-

Oriented Protection  

SUMMARY   

Throughout history, the ethnic and cultural differences of societies have been reflected 

in architecture. As a result of this, important artifacts that make great contributions to 

the world cultural heritage have emerged (Öztürk, 2007). These cultural objects 

embody and preserve knowledge (Merryman, 1989). They reflect the common 

heritage of humanity and instill a sense of community and identity, not just to 

individual cultures, but to all humanity. In addition, historical environments help the 

legibility and identity of cities by transferring the feelings, thoughts, education, social 

life, experience and knowledge of the periods in which they were made within the 

physical and social structure of the city (Doratlı and Önal, 2000).  

In order to ensure the continuity of the urban identity, these historical areas should be 

protected, developed and harmonized with the whole of the city. However, due to 

factors such as modernization, rapid population growth, migration, increase in 

automobiles, unplanned urbanization and environmental problems in Turkey, the 

protection of natural and cultural heritage has become difficult. Although the Venice 

Charter was adopted by the High Council of Real Estate Antiquities and Monuments 

(HCREAM) in 1967 in Turkey, it was not possible to put its principles into practice 

immediately and fully.  

In addition, especially the increase in automobiles and urban transportation planning 

approaches depending on the one  transportation type affect the physical accessibility 

of the society to these areas. For this reason, our cities, which have a rich historical 

environment, have lost some of these values and are in danger of losing some of them 

(Örnek Özden, 2006).  

The term 'protection' is emotional and subjective; It refers to the process of ensuring 

that the value embodied in cultural heritage is recognized and treated accordingly. To 

maximize the archaeological and historical value of cultural heritage, it is important 

to similarly protect not only its continued physical integrity, but also its contextual 

integrity (Forrest, 2010). The most important step in protection in world history is the 

founding agreement of UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) signed on November 16, 1945 (UNESCO Turkish National 

Commission, 2021). The UNESCO Convention was ratified in Turkey by Law No. 

4895 dated 20 May 1946. The adoption of the five UNESCO Conventions on cultural 

heritage began with the adoption of the 1954 Hague Convention and was completed 

in 2003 with the fifth convention on Intangible Cultural Heritage (Forrest, 2010).  

As can be seen in the examples in the world, the protection thought that started with 

the Tanzimat initially only covered the "movable artifact", then it was understood that 

the monumental structure protection (Kejanlı et al., 2007) and then the necessity of 
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protecting the historical and cultural areas as a whole. During these periods in Turkey, 

an urban-scale protection idea has not yet emerged, and accordingly, it is stated that 

historical urban areas cannot be protected and destroyed (Kejanlı et al., 2007).  

With the Atatürk period; it is seen that the need to protect monumental historical 

architectural works has gained importance and for the first time, the protection of these 

works during the development of zoning plans has been discussed (Kejanlı et al., 

2007). The first real approach to urban protection was seen in the Ankara Zoning Plan 

prepared by H. Jansen, which was approved on 23 July 1932; In the zoning plan report, 

it is argued that the castle should be protected as a symbol of national life and that it 

should be easily perceived; In 1937, the castle and its surroundings were taken under 

protection for the first time (Kejanlı et al., 2007). Since the 1970s, the problem of 

protection on an urban scale has begun to take place in the relevant laws, and the first 

effects of the Venice Charter published in 1964 in Turkey were also encountered in 

these laws (Kejanlı et al., 2007).  

It has come to the stage where historical monuments are considered as a whole with 

their surroundings, not alone, and the concept of "site" is formed (Salman, 1976). With 

the entry into force of the “Historical Artifacts” Law No. 25.04.1973 and 1710, the 

detailed definitions and scopes of the movable and immovable artifacts, as well as the 

concepts of monuments, complexes, historical sites, archaeological sites, natural sites, 

were specified for the first time. Towards the end of 1978, HCREAM took site 

protection decisions in about 30 cities and stopped the implementation of zoning 

plans. In 1983, the Law No. 18113 on the Protection of Cultural and Natural Heritage 

came into force. The purpose of the law is to “determine the definitions of movable 

and immovable cultural and natural heritages to be protected, to regulate the actions 

and activities to be carried out, to determine the establishment and duties of the 

organization that will take the necessary principles and implementation decisions in 

this regard” (Cultural and Natural Assets Protection Law, 1983). An important point 

in the law that concerns pedestrians in urban protected areas is street rehabilitation 

projects and practices (Cultural and Natural Heritages Protection Law, 1983).  

Rehabilitation projects and applications; It includes surveying, restitution, restoration, 

urban design projects and all kinds of projects that need to be done in engineering 

branches for the preservation and documentation of the immovable cultural assets that 

need to be protected and other structures on the street, together with all the elements 

that define the original street texture, in urban protected areas (Cultural and Natural 

Heritages Protection Law, 1983). In addition, Urban Protected Areas are determined 

by the Regulation No. 28232 on the Detection and Registration of Immovable Cultural 

Heritage and Sites to be Protected, which entered into force in 2012 (Ministry of 

Culture and Tourism, 2012). According to the regulation; Urban sites are areas where 

cultural and natural environmental elements (structures, gardens, vegetation, 

residential areas, walls, streets and squares, etc.), which have architectural, local, 

historical, aesthetic and artistic features, are more valuable than the value they carry 

one by one, due to their coexistence and transferring the life style of the period to 
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which they belong to future generations (Ministry of Culture and Tourism, 2012). 

While the concept of protection in Turkey has spread over a long period of time, 

starting from the protection of cultural and historical monuments to the protection of 

urban areas, it has been aimed with the Law No. 5226 on the Protection of Cultural 

and Natural Heritages and Law on Amending Various Laws, which was enacted on 

14.07.2004. (Kejanlı et al., 2007).  

However, another important issue, the right of common access to cultural heritage, is 

often overlooked. The protection and accessibility of cultural heritage should be 

emphasized in terms of making an important contribution to the identity of the society. 

One of the most important problems related to the adaptation of the old settlements, 

which were built in accordance with the conditions of the period, to today's conditions 

is the problems related to the transportation system (Selçuk and Çubukçu, 2014). 

Because streets are public spaces where societies interact functionally and culturally. 

For this reason, streets are one of the most important elements in terms of the use of 

historical places.  

Today, it is seen that the rail and seaway public transportation systems are not 

developed enough, the integration between transportation systems cannot be 

established, and pedestrian transportation is ignored. In daily urban travel, the use of 

vehicles such as cars and buses rise to high values. For this reason, creating a fast 

traffic network by widening the roads in these areas will have the effect of both 

destroying culturally important structures and restricting pedestrian mobility. Despite 

these predictable results, the 1970s in Turkey were the years when urban 

transportation accelerated and intensified, especially when these concentrations 

threatened and destroyed historical city centers.  

In this process, the expansion of the roads in the historical cores, the increase in the 

number of floors with the demolition processes of the buildings around the central 

business area, and the deterioration of the centers with new urban pressures have been 

experienced (Osmay, 1998). The increase in the maximum distance people can reach 

on foot with the spread of vehicle traffic; brought with it an increase in the size of 

settlements; old settlements have lost their functionality, become tired, worn out and 

aging centers of larger settlements, which were mostly formed by centered on the 

points where they were first established (Selçuk and Çubukçu, 2014).  

This situation leads to environmental problems such as traffic, protection, noise 

pollution, visual and aesthetics, especially in the historical parts of the cities, and 

causes speculative pressures for different purposes as well as social, cultural and 

tourism activities to accelerate the attrition process (Hamamcıoğlu and Yenen, 2009). 

In addition, the parking problem for vehicles entering the city center is also an 

important problem. Although the new roads have created a relief in vehicle 

circulation, these problems have not been completely overcome (Uzun, 2010). 

Published within the scope of the Culture and Heritage Added Value to Regional 

Policies for Tourism Sustainability project in Europe, the Guide supports the idea of 

sustainable management of culture, heritage and tourism and aims to ensure that all 
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people benefit from opportunities and high-quality services in the same way, inspired 

by the principles of Universal Design.  

Focusing on the concept of accessibility, the guide proposes policies to ensure 

accessibility to all cultural activities and gives planning principles for the strategic 

management of accessibility to cultural heritage (Deffner et al., 2015). Physical 

accessibility refers to the way in which the visitor to / receiver of a cultural good uses 

his/her body structure and functions in order to move inside the product in its original 

material manifestation or experience sensorial its tangible or intangible reproductions 

(Deffner et al., 2015). Respecting and protecting cultural identity require that cultural 

heritage be accessible and usable (Eryazıcıoğlu and Cengiz, 2018).  

Considering that the accessibility and use of cultural heritage is a human right is a 

necessary and complementary part of the protection of cultural heritage (Shaheed, 

2011). With the transition from one type transportation planning to multi-modal 

transportation planning in cities, a planning approach in which pedestrian and bicycle 

paths easily reach public transportation and rail systems will both reduce this 

automobile pressure on urban protected areas and provide economic diversity in 

transportation, thus facilitating the physical access of disadvantaged groups to cultural 

heritage. The negative effects of rapid change and development in historical 

environments reveal the fact that these areas can be kept alive with a comprehensive 

protection planning. In addition, the difficulties experienced in accessing urban 

protected areas can be solved with a multimodal transportation planning at the city 

scale. 
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1. GİRİŞ 

Sivas kent merkezinde yer alan Osmanlı Dönemi camileri, inşa 

edildikleri döneme özgü özellikleri ve yerel mimariyi yansıtan mimari 

karakterleri ile anıtsal yapılar arasında farklı bir karakter 

sergilemektedir. Bu camilerin bir kısmı özgün özellikleri ile günümüze 

ulaşabilmekle birlikte, güncel konfor koşullarına uyum sağlamak 

amacıyla gerçekleştirilen onarımlar, yapılara en az zamanın etkileri 

kadar zarar vermiş, bilinçsizce ve izinsiz uygulanan birçok müdahale, 

yapıların özgün yapım teknikleri, malzemeleri ve mimari kurgularını 

zedelemiştir. Geçmişte yapılan onarımlar esnasında gerçekleştirilen 

müdahalelerin ve günümüzdeki bozulma durumlarının saptanması, 

gelecekte yapılacak olan onarımlarda dikkat edilmesi gereken 

hususların belirlenmesi açısından önemlidir. Tamamı vakıf eseri olan 

bu camilerin koruma çalışmaları esnasında, strüktürel ve mekânsal 

bozulmaların yapı özelinde ele alınması zorunludur. Ancak birçok 

yapıda ortak olarak problem haline kurumsal ve kurumlar arası 

problemlerin de ele alınmasıyla, gerek işgücü ve işleyiş açısından, 

gerekse ekonomik olarak tasarruf edilmesini sağlayacak veriler sunarak 

yapılara ve kurumlara alternatif bir kaynak oluşturmak kolaylaşacaktır. 

Çalışma kapsamında, öncelikle vakıf kurumu ve işleyiş ilkeleri ele 

alınmış, vakıf kurumu ile bağlantılı bir şekilde mülkiyeti Vakıflar Genel 

Müdürlüğü'ne ait olan, yerinde inceleme imkânı ve tescil kaydı bulunan 

26 adet Osmanlı Dönemi camisi incelenmiştir. Bu yapılar hakkında 

gerçekleştirilen literatür araştırmaları ve geçirmiş olduğu onarımlar 
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hakkında yapılan arşiv taramalarının yanı sıra yerindeki incelemelerle 

bozulma durumları değerlendirilmiş, özellikle birer vakıf eseri olarak 

bu yapıların korunması konusunda kurumsal ve kurumlar arası işleyiş 

ile ilgili koruma-onarım problemlerine yönelik çözüm önerileri 

geliştirilmiştir. 

2. VAKIF KURUMU VE VAKIF ESERLERİ 

2.1. Vakıf Kurumu ve Vakıf Türleri 

Anadolu mimarlığının oluşumu, biçimlenmesi ve özel mülkiyette olan 

birçok yapıya nazaran korunarak günümüze ulaşabilmesindeki en 

önemli etkenlerden birisi, imar-inşa ve onarım faaliyetlerinde aktif rol 

oynayan “vakıf” kurumudur (Kunter, 1969; Cezar, 1983).  

Vakıf sözcüğü farklı kaynaklarda; bir mülkün bir veya birkaç gayeye 

hizmet etmek amacıyla şahıs mülkiyetinden çıkarılarak, dini, insani, 

sosyal veya hayri amaçlarla amme hizmetine tahsis edilmesi olarak 

kullanılmaktadır (Berki, 1962; Yiğitgüden, 1984; Cansel, 1988).  

Vakıflar, toplumun üst gelir seviyesindeki kesimlerinden alt gelir 

seviyesindeki kesimlerine doğru maddi akışı önemli ölçüde sağlayarak 

sosyal dengelerin kurulmasında, bütünleşme sağlanmasında, sınıf 

çatışmalarının önlenmesinde, kamunun hizmet taleplerinin yerinde 

karşılanmasında, siyasi ve ekonomik düzenin sağlanmasında merkezi 

yönetimlere yardımcı olan kuruluşlardır. Vakfın özünde yardımlaşma 

ve dayanışma duygusu bulunmaktadır. Türklerin İslamiyet öncesindeki 

geleneklerinde de bu duygu hâkim bir sosyal özellik olduğundan 
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Türklerin Müslüman olmasından sonraki dönemde de vakıf ve 

yardımlaşma anlayışı dini inanışları gereği, “Allah rızasını kazanma 

isteği” ile çok daha büyüyerek genişlemiştir (Url-1). 

Sosyal bir yapı ve hayır kurumu olarak yüzyıllar boyunca süren bir 

geleneğin devamı olan vakıflar, Osmanlı Döneminde çok geniş bir 

sınıra ulaşmış, ülkenin en ücra köşelerine kadar yapılanarak 

faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Osmanlı Devleti vakıf altyapısını dil, 

din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan bütün halkının huzur ve 

mutluluğunu sağlayacak âdil devlet anlayışı üzerine kurmuştur  

(Gülsoy, Engin, İşbilir, Örenç, Aydıner, Tak & Kolay, 2014).  

Osmanlı Döneminde kamu ihtiyacı için yaptırılan cami, imarethane, 

medrese, hastane, han, hamam, köprü, çeşme gibi nitelikli yapıların 

neredeyse tamamı, padişahlar veya diğer yönetici kişiler ile bunların 

yakınlarınca hayrat olarak yaptırıldığı, bunların hizmetlerinde 

sürekliliği sağlamak üzere gelirlerini sağlayan bahçe, bağ, kervansaray, 

bedesten, dükkân gibi diğer mal ve mülklerin akar olarak vakfedildiği 

kayıtlarda yer almaktadır. Bu şekilde sadece hayır için kurulan vakıflar 

ve vakıfların topluma sunduğu hizmetler, kurumların da desteğiyle 

yıllar hatta yüzyıllar boyunca yaşatılabilmiştir (Url-1). 

Vakıfların oluşumunda; doğrudan hizmet sunan hayrat yapıları ve 

vakfın sürdürülebilmesi, topluma hizmet amacını devam ettirebilmesi 

amacıyla vakfedilen gelir kaynakları olan akarât yapıları, temel 

unsurlardır (Yediyıldız, 1999). Ancak bu sistem içerisinde vakıflar; 
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kuruluş amaçlarına, mülkiyetlerine ve yönetimlerine göre farklı 

gruplara ayrılırlar. 

Kuruluş amaçlarına göre vakıflar; hayri vakıflar ve aile vakıfları olmak 

üzere iki grupta toplanır. Hayri vakıfların temel amacı, hizmetlerden 

ihtiyaç sahibi insanların ve hatta hayvanların faydalanmasıdır. Aile 

vakıfları ise bir aile tarafından kurulan, vakfın kendi çocukları veya 

soyundan gelen diğer aile üyelerinin yararının amaçlandığı vakıflardır. 

Vakfın kapsamı her ne kadar aile vakfı olsa da özellikle ihtiyaç 

sahiplerine hizmet edilmesi de temel amaçlarındandır (Url-1)  

Mülkiyet durumlarına göre ise vakıflar; sahih ve sahih olmayan vakıflar 

olmak üzere ikiye ayrılır. Sahih vakıflar, her çeşit maddi varlıklarının 

mülkiyeti, vakfın hükmü şahsiyetine ait olan vakıflardır. Sahih olmayan 

vakıflar ise devlet başkanı veya onun izniyle, devlet arazisi üzerinde 

meydana getirilen vakıflardır (Url-1). 

Yönetimlerine göre vakıflar; mazbut, mülhak ve müstesna olmak üzere 

üç gruba ayrılırlar. Mazbut vakıflar, devlet tarafından doğrudan 

doğruya idare edilen vakıflardır. Mülhak vakıflar, vakfiyelerde yazan 

usule göre atanan yöneticiler tarafından yönetilmekte olup denetim ve 

teftişler devlete aittir (Gülsoy & diğerleri, 2014). Müstesna vakıflar ise 

idareleri yöneticileri tarafından yürütülen, devletin denetimi ve 

müdahalesi olmayan vakıflardır (Ergin, 2014). 

2.2. Kültürel Mirasın Korunmasında Vakıf Kurumunun Rolü 
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Anadolu topraklarında bilinen ilk vakfın kuruluşu 1048 yılındadır. (Url-

1) Selçuklu Devleti döneminde vakıflar, dayanışma ve yardımlaşma 

kurumları olarak ortaya çıkmışlardır. Özellikle 13. yüzyıldan sonra 

Anadolu topraklarındaki mimari eserlerin inşası ve korunmasında vakıf 

kurumunun dini, sosyal, idari ve hukuki yapılanması önemli bir etken 

haline gelmiş, vakıf hizmetlerinin yürütüldüğü yapıların korunması 

kurumun başlıca önceliği olmuştur (Bakırer, 1973).  

Vakıf mülkü olarak ve kamu yararı gözetilerek inşa edilen bu yapılar, 

yasal açıdan değiştirilemez hükümlerle korunmuş, bakım ve onarım 

çalışmalarında süreklilik esasıyla uzun yıllar varlıklarını 

sürdürmüşlerdir (Madran, 1985; Madran, 2004).  

Hatta harap veya yıkılma durumunda olan vakıf mülklerinin onarımı, 

herhangi bir şarta bağlanmaksızın tek başına mütevellinin tasarrufuna 

bırakılmış, bu yapıların tamirinin bütün hayır işlerinden önce geldiği 

vurgulanmıştır (Akgündüz, 1994). Örneğin, Sivas ilindeki en eski 

vakıflardan birisi olan Gök Medrese’nin 1279 tarihli vakfiye 

belgelerinde, elde edilen gelirlerin mütevelli tarafından toplandıktan 

sonra öncelikle vakıf yapılarının bakım ve onarım çalışmalarının 

yapılacağı, kalan parayla diğer işlerin yapılacağı açıkça belirtilmiştir 

(Bayram & Karabacak, 1981).  

Yine Sivas ilinde 18. yüzyılda mevcut olan vakfiyeler incelendiğinde; 

cami. mescit, mektep ve çeşmelerin onarıma ihtiyaçları olduğu, hatta 

yer döşemelerinin bile kalmadığı halde, vakıf mütevellilerinin vakıf 

gelirlerini kendilerine ayırdıkları belirtilmektedir. Şer’iye sicillerinde 
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mütevellilerin, bu menfi hareketlerinden vazgeçmeleri için vali ve 

kadılar tarafından uyarıldıkları görülmektedir (Demirel, 1988).  

Osmanlı Devleti döneminde Orhan Gazi'nin Bursa'da yaptırdığı 

medrese, cami ve diğer kurumları vakıf olarak düzenlemesi ve 1359 

yılında sadrazamlarından Sinan Paşa’yı Evkaf nazırı olarak ataması ile 

birlikte vakıfların kurumsallaşma süreci başlamıştır (Ergin, 2014).  

Yapım-onarım sistemi içerisinde Hassa Mimarlar Ocağı gibi önemli bir 

kurumla birlikte, vakıf eserlerinin keşif, bakım ve onarımından sorumlu 

olan “Vakıf Mimarları”nın da anılması, kurumsallaşmanın önemli 

göstergelerindendir (Turan, 1963; Durukan, 2004).  

Bu kurumsallaşma içerisinde maddi kaynak sağlanması konusu da yine 

kurum içerisinde halledilmiş, vakıf yapılarının bakım-onarım 

çalışmalarına ayrılan kaynaklar genellikle vakıf gelirlerinden 

karşılanmış, istisnai durumlarda veya vakfın kaynağının kalmaması 

durumunda hazine kaynakları veya nadiren bireysel kaynaklar 

kullanılmıştır (Madran, 1996). 

Vakıfların idare biçimleri genel olarak Haremeyn Nezareti, Vezir 

Nezareti, Şeyhülislam Nezareti, Tophane Umerası Nezareti, İstanbul 

Kadıları Nezareti olarak adlandırılmışlardır. 1826 yılında ise Evkaf 

Nezareti kurularak vakıfların denetimi ve teftişi bu nezarete verilmiştir 

(Ergin, 2014).  

1847 yılında vakıf mülklerinin bakım ve onarımlarını yürütmek üzere 

Evkaf-ı Hümayun Nezaretine bağlı olarak Bina Eminliği Müdürlüğü 
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kurulmuştur (Madran, 2002). 2 Mayıs 1920' de Türkiye Büyük Millet 

Meclisince; vakıf eserleri ile ilgili tüm sorumluluk, Şer'iyye ve Evkaf 

Nezareti’ne aktarılmış 1924'te bu kurum kaldırılarak yetkileri 

Başbakanlığa bağlı, özel bütçeli, özerk, kamuda ilk meclisli yapıya 

sahip olan Vakıflar Umum Müdürlüğü'ne devredilmiştir (VGM, 2015).  

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ülke genelinde kültür varlıklarının 

korunması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sonra en etkin 

kurumdur. İslami anlayışa dayalı vakıf kurumu en parlak dönemini 

klasik Osmanlı Döneminde yaşamış, yapılı çevrenin inşasında ve 

korunmasında ana kurum olmuştur. (Akar, 2009).  

Cumhuriyet Döneminde vakıf eserlerinin bakım ve onarımları 

konusunda aktif olarak görev yapan bu kurum, toplumda kamusal 

kullanımları ile göz önünde olan ve vakıf mülkü olarak kati kurallarla 

korunan anıtsal yapıların geleceğe aktarılmasında önemli bir rol 

oynamıştır.  

Tevhid-i Tedrisat Kanunundan sonra medreseler ile ilgili sorumluluğun 

Maarif Vekâletine geçmesi ile birlikte, Vakıfların sorumluluğunda 

sadece ibadet yapıları kalmıştır. Bu dönemlerde korumadan sorumlu iki 

kurum olan Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Vakıflar 

Genel Müdürlüğü, farklı yapı türleri üzerine onarımlar yürütseler de 

aynı hedefe hizmet eden bir çalışma ile 1936 yılında “Camilerin ve 

Bunlara Şumuli Olan Binaların Tamir ve İnşalarına ait Fenni 

Şartname”yi hazırlamışlardır. Dönemin koruma anlayışını ve 

restorasyon tekniklerini gösteren önemli bir kaynak olan bu 
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şartnamede, tarihi camilerin şeriat dairesi tarafından onarılması 

gerektiği ve onarım sürecinin işleyişi ile ilgili hükümler belirlenmiş, bu 

belge, vakıfların çalışma sistemi hakkında bilgi veren önemli 

belgelerden biri olmuştur (Madran, 2002; İnan Ocak & Tanyeli, 2019).  

5 Haziran 1935 tarihinde yürürlüğe giren 2762 sayılı Vakıflar Kanunu 

ile vakıfların idaresi ile ilgili asıl düzenleme yapılmış, 27 Haziran 1956 

tarih ve 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı 

Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. 21 Mayıs 1970 tarih ve 1262 

sayılı kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün zirai, sınai, ticari 

yatırımlara girmesi sağlanmıştır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 

3.maddesinde vakıflara ilişkin maddelere yer verilmektedir. 08 Haziran 

1984'te çıkan 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü' ne ait düzenlemeler 

yapılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bugünkü yapısına ilişkin 

esaslar 20 Şubat 2008 tarihli 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile 

belirlenmiştir (VGM, 2015). 

Vakıflar Kanunu’na göre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevleri 

içerisinde kültürel mirasın korunmasına yönelik sorumluluklar da 

bulunmaktadır. Görev tanımları içerisinde; “yurt içi ve yurt dışındaki 

vakıflara ait vakıf kültür varlıklarını ihya etmek” ve “vakıf kültür 

varlıklarından oluşan koleksiyonları meydana getirerek müze, kültür 

merkezi ve kütüphane kurmak” maddeleri, kültürel miras ile doğrudan 

ilgisi olan görevlerdir (Url 2).  

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yasal olarak vakıf eserlerine yönelik 

hizmet yükümlülükleri ve ülkemizdeki anıtsal yapıların büyük 
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çoğunluğunun kurum mülkiyetinde bulunması göz önünde 

bulundurulduğunda, kurumun kültürel mirasın korunması yönündeki 

katkı ve sorumluluklarının büyük olduğu açıktır.  

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vakıf eserlerine yönelik hizmetleri; 

taşınır vakıf eserlerinin açılan vakıf müzelerinde sergilenmesi ve 

korunmasını sağlamak, kültür varlıklarının tespit, tescil, envanter 

işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak, eserlerin hukuki statülerinin 

belirlenmesi, projelendirilmesi, korunması, restorasyonu, kiralanması 

konusundaki süreçleri yürütmek, gerekirse bu konularda mülhak ve 

mazbut vakıflara danışmanlık hizmeti vermek olarak özetlenebilir (Url 

2).  

Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bu taşınmaz kültür 

varlıkları; bedestenler– çarşılar, çeşmeler, kiliseler, manastır, 

kervansaraylar, han, hamam, külliye, medreseler, kümbet, türbe, 

tekkeler, dergâhlar, zaviyeler, camiler, mescitler, köprülerdir (Url-3).  

Bu yapılar içerisinde, ülkenin bütün bölgelerinde farklı dönemlerde 

inşa edilmiş olan tarihi camilerin ciddi bir yere sahip olduğu 

görülmektedir. 

3. CAMİLERDE GÖZLEMLENEN GENEL PROBLEMLER VE 

BOZULMA NEDENLERİ  

Vakıfların kuruluş yıllarından beri camiler, her yerleşimdeki kullanım 

yaygınlığı ve kutsiyet değeri açısından bakım ve onarımlarının 

sağlanmasında en önemli yapı türlerinden olmuştur. Günümüzde 
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ülkenin birçok yerleşiminde bulunan camilerin mülkiyetleri farklı 

vakıflarda olsa da bu yapıların bakım ve onarım sorumlulukları, 

denetim yetkileri Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndedir. 

Sivas’ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda, 27 adedi Osmanlı 

Döneminde inşa edilenler olmak üzere toplam 57 adet cami 

bulunmaktadır. Bu yapılar, özgününde bölgenin mimari 

karakteristiğine uygun olarak yığma yapım sisteminde taş malzemeyle 

veya ahşap karkas yapım sisteminde kerpiç dolgu yapı malzemesiyle 

inşa edilmişlerdir (Şekil 1). Minarelerde ise farklı yapı malzemeleri 

tercih edilmiş, kesme taş, ahşap veya taş kaide üzerine ateş tuğlasından 

inşa edilmişlerdir (Şekil 2). 27 adet Osmanlı Dönemi camisinden birisi 

olan Çukurpınar Camii ve minaresi yıkılıp yakın zamanda yeniden 

yapıldığı ve Osmanlı dönemini yansıtmadığı için çalışma kapsamına 

alınmamıştır. 

  
Şekil 1. Ali Ağa Camii ve Pulur Cami 
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Şekil 2. Tarhana Camii ve Osman Paşa Camii minareleri 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sivas Bölge Müdürlüğü arşivleri 

incelendiğinde, bu yapıların inşa edildikleri dönemlerden sonra farklı 

tarihlerde çeşitli onarımlar gördükleri, gerek ait oldukları vakıf veya 

kurum, gerekse cemaati tarafından bakım ve onarımları için özen 

gösterildikleri görülmektedir. Demirel (1988), 1788-1808 yılları 

arasında Sivas’ta yer alan vakıfların vakıfnamelerinde, yeni bir eser 

oluşturmaktan çok, eskinin muhafazası ve devamının sağlanmasının 

için çaba gösterildiğinden bahsetmektedir. Bu süre içerisinde kurulan 

vakıflar tarafından yeni bir yapı inşa edilmemiş, mevcut olanların belli 

başlı eksikleri giderilmeye çalışılmıştır. Bu vakfiyelerde, giderlerin 

çoğu ahiret hayatına yatırım gayesiyle dini ve hayri harcamalara 

ayrılmış, gelirler Müslümanların ibadetlerini yaptıkları camilere ve 

cami görevlilerine tahsis edilmiştir. Vakıf harcamalarının %75’i cami 

onarımı ve aydınlatması, ayrıca imam, müezzin ve kayyuma belli 
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hizmetler karşılığı verilmek üzere ayrılmıştır. Ayrıca, vakfedilen 

binaların tamir ve korunması da vakıf harcamalarında hemen hemen ilk 

şart olarak konulmuştur. Gelir kaynaklarının sürekliliği 

düşünüldüğünde, konulan bu şartın önemi büyüktür (Demirel, 1988).  

Camilerin ihyası noktasında, vakfiyelerde en fazla yer verilen konuların 

başında iç mekânlardaki ve minarelerdeki kandillerin aydınlatmasıyla 

ilgili ibareler dikkati çekmektedir. Sivas’ta kurulan vakıfların 

vakfiyelerinde, camilerde kullanılan aydınlatma ile ilgili konulara 

oldukça fazla yer verilmiştir. Camilerdeki şamdan ve kandillerde 

kullanılmak üzere balmumu, dinî gün ve gecelerde minarelerde bulunan 

kandillerin aydınlatılması için gerekli yağ alımı gibi konular da vakfiye 

kayıtlarında görülmektedir (Yücel, 2018). 

Çalışma kapsamında ele alınan Sivas ili vakıf camileri, Osmanlı 

Dönemi’nin farklı tarihlerinde inşa edilmiş yapılardır. İnşa edildikleri 

dönemlerde farklı vakıflara ait olan bu yapıların mülkiyeti, farklı 

sebeplerle zaman içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine 

geçmiştir. Döneminin özelliklerini yansıtacak şekilde yerel mimari 

karaktere uygun olarak inşa edilen bu yapıların, bakım ve onarımından 

ise Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumludur.  

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce farklı 

tarihlerde tescillenen bu yapıların bir kısmı 1. Grup, bir kısmı ise 2. 

Grup korunacak yapı statüsündedir (Tablo 1). 660 sayılı ilke kararı ile 

1. Grup (toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde 

tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu 
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yapılar) olarak tescillenen yapılarda her türlü müdahale ve değişiklik 

koruma bölge kurulu kararıyla yapılabilirken,  

2. Grup (kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı 

niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan) yapılarda ruhsat 

gerektirmeyen basit bakım ve onarımlar, Koruma Uygulama Denetim 

Bürosu Müdürlüğü tarafından verilen izne bağlı olarak 

gerçekleştirilebilmektedir.  
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Tablo 1. İncelenen camilerin yapım tarihleri ve tescil grupları 

Yapı İnşa Tarihi Tescil grubu 

İmaret (Dar’ür Raha) Camii 1320 II. Grup 

Yeni Cami Minaresi 1444 II. Grup 

Uzunhacıoğlu Camii 1462 II. Grup 

Hacı Zahit Camii Minaresi 1495 / 1786 II. Grup 

Alibaba Camii 1547/ 1714 I. Grup 

Meydan Camii 1564 I. Grup 

Kale Camii 1580 I. Grup 

Ali Ağa Camii 1589 I. Grup 

Osman Paşa Camii Minaresi 1592 I. Grup 

Büyük Kazancılar Camii Minaresi 1700 II. Grup 

Çatalpınar Camii 1721 II. Grup 

Zincirli Minare Camii 1724 II. Grup 

Kerim Çavuş Camii Bilinmiyor, ilk onarım 1787 I. Grup 

Fertellizade Camii Bilinmiyor, ilk onarım 1794 II. Grup 

Sarızade Mehmet Paşa Camii 182 II. Grup 

Kabalı Kırtıl Camii Minaresi 1803 II. Grup 

Hoca İmam Camii Bilinmiyor, ilk onarım 1816 II. Grup 

Sait Paşa Camii Bilinmiyor, ilk onarım 1820 II. Grup 

Ahşap/Tahtalı/Aydoğan Camii 1825 / 1868 II. Grup 

Serçeli Camii 1834 II. Grup 

Örtmeli Cami Bilinmiyor, ilk onarım 1836 I. Grup 

Pulur Camii 1844 II. Grup 

Şems Camii 1860 II. Grup 

Hacı Mehmet Ağa Camii Bilinmiyor, ilk onarım 1893 I. Grup 

Abadan Camii 1905 II. Grup 

Tarhana Camii Minaresi Bilinmiyor II. Grup 

Sivas kent merkezinde incelenmek üzere ele alınan camiler, Osmanlı 

Dönemi yapıları olarak değerlendirilmekle birlikte, bazı camilerin 

yapım tarihleri konusunda farklı kaynaklarda, birbirinden farklı 

bilgilerle karşılaşılmaktadır. (Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi; Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivi; Yurdakul Erol Arşivi; 

Denizli, 1998; Ünsal, 2006; Pürlü, 2011). Örneğin, günümüze sadece 

minaresi özgün haliyle ulaşabilen Hacı Zahit Camii, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Arşivine göre 1495, Yurdakul Erol Arşivine göre 1786 

yılında inşa edilmiştir (Ünsal, 2006). Bu tarihin, onarım tarihi olduğu 
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tahmin edilmektedir. Yine Alibaba Camii’nin yapım tarihi Rüstem Paşa 

Vakfiye Belgelerinde 1547; Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Arşivinde 1714 olarak belirtilmektedir. Aydoğan Tahtalı (Ahşap) 

Camii’nin yapım tarihi ise Yurdakul Erol Arşivine göre 1825, Vakıflar 

Genel Müdürlüğü Arşivi’ne göre 1868 yılında inşa edilmiştir (Pürlü, 

2011). 

İncelenen camilerdeki koruma-onarım problemlerinin tespiti ve 

bozulma durumlarına yönelik olarak yapılan gözlemler sonucunda, 

camilerin birçoğunda, özellikle hava şartlarından kaynaklanan 

nedenlerden ve malzeme ömürlerinin tükenmesinden dolayı; 

ahşaplarda renk kaybı, demir malzemelerde paslanma, taş 

malzemelerde kararmalar, çatlaklar ve kayıplar gibi malzeme 

bozulmaları olduğu görülmüştür (Şekil 3 ve Şekil 4). Tarihi yapılardaki 

bozulma nedenleri incelendiğinde, yapının kendi özelliklerinden, 

konumundan, ilk tasarımdan, malzemelerinden kaynaklanan sorunları 

içeren iç nedenler ve yapının zaman içinde karşı karşıya kaldığı doğal 

etkenler ve insanlardan kaynaklanan sorunları içeren dış nedenler 

olmak üzere iki grupta toplandığı görülmektedir (D’Ossat, 1972; Zakar 

& Eyüpgiller, 2015; Ahunbay, 2019). Tüm tarihi yapılarda olduğu gibi 

incelenen camilerde de bu bozulma nedenlerine bağlı olarak oluşan 

hasarlar çeşitli tür ve derecelerde karşımıza çıkmaktadır. Yerinde 

yapılan gözlemlere dayanarak belirlenen bu bozulmalar sadece bir ön 

çalışma niteliğinde olup, statik bozulmaların ve malzeme 

bozulmalarının tespiti için yapı özelinde disiplinler arası bir çalışma ile 
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analitik rölöve ve bozulma analizlerinin yapılması gerekmektedir. Yine 

mekânsal değişimler için de yapı özelinde restitüsyon araştırmalarının 

yapılması zorunludur. Bu nedenle mekânsal değişimler, statik 

bozulmalar ve malzeme bozulmaları çalışma kapsamına dâhil 

edilmemiştir. 

 
Şekil 3. Aliağa Camii taşlarındaki bozulmalar 

 
Şekil 4. Sait Paşa Camii kitabesindeki taşlarda kararmalar 

3.1. Altyapı Problemleri 
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Kurumlar tarafından yapılmış olan su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz 

gibi altyapı sistemlerinin büyük çoğunluğunun, yer altı ile bağlantılı 

güncel projelerine ulaşılamamıştır. Çok katmanlı bir kent olan Sivas’ta 

yer altında da devam eden tarihi doku tespit edilmeden yapılan her 

altyapı kazısı yeni bir soruna yol açabilmektedir. Kalıntıların üzerinde 

yükselen kentte yapılan kanalizasyon hattı çalışmasında, kanalizasyon 

kotunun istenilen derinlikte olmaması nedeniyle gider kotlarında 

problemler gözlenmektedir. Doğal akış kullanılamadığı için 

kullanılacak malzemeler değişmekte, mekanik ve daha pahalı 

malzemeler kullanılmak zorunda kalınmakta, ayrıca havalandırma 

problemleri de ortaya çıkmaktadır. Bu durum, kentteki diğer tarihi 

yapılarda olduğu gibi camilerde de altyapı problemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yine farklı dönemlerde yol düzenlemeleri yapılması 

nedeniyle yol / zemin kotunun değişmesi ve giriş kotunun yol kotunun 

altında kalması da birçok tarihi yapıda olduğu gibi camilerde de altyapı 

problemlerine yol açmaktadır. Örneğin Ali Ağa Camii’nin orijinal 

girişinin değiştirilmesi ve girişin yol kotunun altında kalması nedeniyle 

zeminden gelen su miktarının artması, özellikle hazire bölümündeki taş 

bozulmalarında ciddi artışlara yol açmıştır.  

Camilerde özgününde bulunmayan ancak günümüz koşullarında 

zorunlu hale gelen elektrik tesisatı ve mekanik tesisat uygulamaları da 

yapılarda altyapıdan kaynaklanan bozulma nedenlerindendir. Elektrik 

tesisatı çekilirken özellikle sıvasız yüzeylerde estetik görünüm çoğu 

zaman bozulmaktadır (Şekil 5). Kullanılan malzemelerin montajı 
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esnasında dikkatli davranılmadığı durumlarda yapıda malzeme kaybı 

olabilmektedir. Bazı durumlarda elektrik tesisatı kaynaklı yangınlar 

çıkabilmektedir. Yine mekanik tesisat uygulamalarında da yapı 

özelinde, tarihi binalara uygun çözümler geliştirilmemesi nedeniyle 

özellikle su ve nem problemleri ciddi bozulmalara neden 

olabilmektedir. İncelenen yapıların tamamında, güncel konfor 

koşullarının sağlanabilmesi amacıyla elektrik ve mekanik tesisat 

elemanlarının monte edildiği gözlemlenmektedir.  

 
Şekil 5. Meydan Camii kitabesinin önünden geçirilen elektrik kabloları 

3.2. Kullanımdan Kaynaklı Problemler 

Yapılar, restorasyonun tamamlanmasının ardından kullanıcılara teslim 

edildikten sonra, camiye faydalı olacağı düşünülerek yapılan bilinçli 

veya bilinçsiz müdahaleler ve hatalı eklemeler, gerek yapısal gerekse 

estetik olarak ciddi problemler yaratmaktadır. Örneğin duvarlar veya 

tavanda malzeme kaybı veya sıva dökülmeleri gözlemlendiğinde, ilgili 

kurumlara haber vermeksizin kullanıcılar tarafından bilinçsiz şekilde 

çimento esaslı sıva kullanılması veya eserden izinsiz baca, ısıtma 
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sistemi gibi mekanik aksamın sökülmesi ya da boru hattı geçirmek için 

duvarların izinsiz delinmesi gibi uygulamalarla karşılaşılabilmektedir. 

Yine restorasyon sonrası kullanıcılara teslim edilen eserde sonradan 

bilinçsizce yapılan, aydınlatmalı, ölçeksiz, uyumsuz renkli tabelalar 

eserin özgünlüğünü gölgelemekte ve estetik görünümünü 

zedelemektedir. 

Mekânsal olarak en sık rastlanılan müdahale ise; yapı içerinde veya 

dışarısında konumlandırılan, imam odası, rüzgârlık gibi kullanıcı 

ihtiyaçları ve hava şartlarına göre yapılması zorunluluk arz eden 

muhdes eklerin, yapının özgün plan kurgusuna ve yapı elemanlarına 

aykırı olmasıdır. Örneğin Aydoğan, Fertellizade ve Hacı Mehmet Ağa 

camilerinin giriş kapılarını üzerine, hava koşullarından korunabilmesi 

amacıyla saçaklar eklenmiştir (Şekil 6)  

   
Şekil 6. Aydoğan, Fertellizade ve Hacı Mehmet Ağa Camilerinin giriş kapılarına 

eklenen saçaklar 

Yine hava koşulları ve kullanıcı konforu gözetilerek, özgününde yarı 

açık olarak planlanan son cemaat mahallerinin kapatılması veya 

muhdes olarak eklenmesi, mekânsal olarak yapıları zedeleyen önemli 

müdahalelerdir. Örneğin Şems Camii ve Yeni Cami Son Cemaat 

Mahalleri kapatılan mekânlardandır (Şekil 7). Son cemaat mahalleri, 
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rekonstrüksiyonu yapılan camiler dışındaki yapılarda çoğunlukla özgün 

iken, Sarızade Mehmet Paşa, Kale ve Meydan Camii’ne betonarme son 

cemaat mahalleri eklenmiştir. 

  

 

Şekil 7. Çatalpınar, Şems ve Yeni Cami son cemaat mahallerine yapılan müdahaleler 

Yapısal müdahalelerde sıklıkla karşılaşılan problemlerden birisi de 

özgün strüktür ve üst örtü sisteminin değiştirilmesidir. Örneğin Büyük 

Kazancılar, Osman Paşa, Hacı Zahit, Kabalı Kırtıl, Tarhana camileri ve 

Yeni Cami, minareleri özgün haliyle korunurken, ana binaları yıkılarak 

tamamen yeni bir kurgu ile ve betonarme olarak yeniden inşa 

edilmişlerdir. Ahşap direkli camilerin tamamının ve kubbeli camilerin 

bir kısmının ise günümüzde kırma çatı ile örtüldüğü görülmektedir. 

Kubbeli camilerden Ali Ağa Camii ve Kale Camii dışındaki tüm 

camilerin üst örtüleri tamamen yenilenmiş, kubbeli sistem ile korunarak 

sadece kaplama malzemeleri yenilenmiştir. Abadan, Alibaba ve Pulur 
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Camileri, harim içi tek kubbeli olarak kurgulanmakla birlikte 

günümüzde kırma çatı ile örtülmüştür.  
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3.3. Kurumsal ve Kurumlar Arası Problemler 

Yapılarda restorasyon çalışmalarına başlamadan önce ya da çalışmalar 

devam ederken, kurumsal anlamda birçok sorunla karşılaşılmaktadır. 

3.3.1. Projelendirme problemleri 

Bir vakıf eserinin restorasyon programı oluşturulmadan önce, ilk olarak 

yerinde detaylı incelemeler yapılarak, yapının sorunları ve gerçek 

ihtiyacının tespit edilmesi amaçlanır. Bu incelemelere göre yapıda basit 

onarım mı kapsamlı onarım mı gerektiği analiz edilir. Hazırlanan bu 

çalışmayla oluşturulan ön etüt, projenin temelini oluşturur. 

Ön etüdü yapılıp basit veya kapsamlı onarımına karar verilen eser için 

çizilmesi gereken projelerin analizi yapılır ve proje yaklaşık maliyet 

hesabı hazırlanır. Bu çalışma, hem işin ekonomik boyutu hem de zaman 

programlanması ve işin niteliği açısından çok önemli bir adımdır. 

Yaklaşık maliyet çalışmalarının ardından başlayan ihale sürecinde, 

proje ihalesi yapılmakta ve ardından proje hazırlatılmaktadır. Bu 

süreçte proje müellifinin nitelikli bir çalışma sunması ve yapıda 

müdahale edilmesi gereken tüm noktaları detaylı olarak 

projelendirmesi gerekmektedir. Ancak her eser için bu mümkün 

olamamaktadır. Projelerin veya onay sürecinin gecikmesi, koruma 

uygulamasını da geciktirmektedir.  

Kamusal yapılarda kullanım ve tasarım zorunluluklarından olan engelli 

ulaşımı, tarihi yapılarda çoğunlukla yeterince uygulanamamakta, 

müdahale sınırlılıkları projelendirme ve onay aşamasında da 

problemler yaratmaktadır. Çevre düzenlemesinde engellilere yönelik 
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çözümler üretilse dahi yapı bünyesindeki mekânlara çok fazla teknik 

müdahale edilemediğinden bu konudaki çözümler yeterli 

olamamaktadır. Bu nedenle projelendirme aşamasında engelli 

kullanımına yönelik tarihi yapılara özel detaylar geliştirilmesi, 

uygulama ve kullanım sürecindeki konfor koşulları açısından 

önemlidir. 

Projeler hazırlanırken, veri toplama aşamasının en önemli 

zorunluluklarından olan belgelere ulaşma hususunda, kurumlarda iyi 

tasnif edilmemiş belgelerin olması, araştırmaların sağlıklı şekilde 

yürütülememesine neden olabilmektedir.  Dijital dokümanların günden 

güne gelişen yeni teknolojiye adapte olması, işin daha hızlı ilerlemesini 

sağlayacaktır.  

Yine proje aşamasında yapılması zorunlu olan malzeme analizleri, ülke 

genelinde nitelikli ve uygulamaya yönelik direkt çözümler içeren 

analizleri gerçekleştirebilecek laboratuvarlarda gerçekleştirilmelidir. 

Bu tür laboratuvarların az sayıda olması nedeniyle analizler ve raporlar 

çoğu zaman gecikmekte veya uygulamaya yönelik somut öneriler 

gerçekleştirecek nitelikte olmamaktadır. Bu durum proje sürecine de 

direkt olarak yansımakta, hem projelendirme hem de uygulama 

aşamasında duraksamalara veya yanlış uygulamalara neden olmaktadır. 

Bu nedenle mevcut laboratuvarların teknik donanım ve ekiplerinin 

genişletilmesi ve yeni laboratuvarlar kurulması, koruma alanında 

önemli bir gerekliliktir. 
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3.3.2. İhale/uygulama süreci ve ekonomik kaygılar 

Vakıf eserlerinin projelendirme, uygulama ve teşhir-tanzim üzerine 

yapılacak ihaleler, işin hem ekonomik hem de niteliksel yönü ile 

doğrudan ilgilidir. Mevzuata uygun olarak yapılan ihalelerde; 

katılımcıların hesap hatalarından, belge eksikliklerinden ve 

yanlışlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı ihaleler iptal 

olabilmekte ve yeniden ihale sürecinin başlaması gerekmektedir. Bu 

duruma istinaden restorasyon süreci de uzamaktadır.  

İhale ve uygulama sürecinin her aşamasında, yüklenici firmanın iş 

programına uyması gerekmektedir. İklim koşulları, zorunlu yazışmalar 

veya mücbir sebepler olmadığı takdirde bu programın aksaması yapıya 

müdahaleleri de geciktirmekte ve işin tamamlanma sürecini de 

uzatmaktadır. Örneğin iklim şartları açısından havanın fen ve sanat 

şartlarına elverişli olduğu mevsimler belli olup, ihale tarihleri bu zaman 

aralığı da hesaplanarak ayarlanmaktadır. Ancak restorasyonların uzun 

soluklu olması ve bu tarih aralığı dışında karşılaşılan yağmur, kar, 

rüzgâr gibi iklim koşulları, iş teslim sürecinin olumsuz etkilenmesine 

sebep olmaktadır.   

Bu tür gecikmeler kamuoyu tarafından çoğunlukla anlaşılamamakta, 

restorasyon konusunda bilinç ve eğitim yeterliliğinin istenilen nitelikte 

olmaması nedeniyle özellikle kullanıcılar veya kent halkı tarafından, 

eserlerin restorasyonunun bir an önce bitmesi, hızlandırılması üzerine 

taleplerinin ve müdahalelerinin olması da; eserin titizlikle 

incelenememesine ve çalışanların veriminin düşmesine neden 
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olmaktadır. Restorasyon sürecinin sağlıklı olabilmesi için 

projelendirme ve uygulama aşamalarının titizlikle yürütülmesi, bu 

alanda yetkin uzmanlarca çalışmaların gerçekleştirilmesi ve sürecin 

aceleye getirilmemesi çok önemlidir. Bu nedenle kullanıcılar ve 

kamuoyuna restorasyon süreci konusunda bilgi verilmesi ve halkın bu 

konuda bilinçlenmesinin sağlanması son derece önemli bir husustur. 

Uygulama sürecinde karşılaşılan problemlerin birisi de standartlar 

konusunda yaşanmaktadır. Proje ve raporlarda faydalanılması gereken 

standartların, bazı kalemlerde hala karşılığını bulamaması nedeniyle 

yoruma açık kararlar alınabilmektedir. Restorasyon uygulamalarında 

yurt dışında uygulanan standartların birçoğu dilimize tercüme 

edilememesi, uygulamalarda karar verme sürecini uzatmaktadır. 

Yine teknik ekip sayısının yetersizliği de uygulama alanında probleme 

yol açan etmenler birisidir. Günümüzde onarıma yönelik proje ve 

uygulama çalışmaları genellikle ihale, doğrudan temin gibi yöntemlerle 

hizmet alımı ile sağlanmakta, bu konuların denetimi ise bölge 

müdürlüklerince yürütülen uzman personelce gerçekleştirilmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan çalışmaları 

yürütmek ve denetlemek amacıyla merkez teşkilatında 1967’de 13, 

1974’de 15, 1980’de 19, 1990’da yaklaşık 50 teknik eleman bulunduğu 

ve birçok toplantıda bu problemin dile getirildiği, 2007 yılında ise 

kültür varlıklarının onarımına yönelik işleri yerine getirecek, merkez ve 

bölge teşkilatlarında toplamda sadece 68 mimar ve 124 mühendis 

bulunduğu görülmektedir (Önge, 1985; Çal, 1990; Işık, 1990; Işık, 
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1991; Akar 2009). 2020’de teknik hizmetler alanında çalışan personel 

sayısı toplam 584 kişi olması, (VGM; 2020 faaliyet raporu) uzman 

personel sayısının artırılması, sorumluluğun ve iş yükünün bölge 

müdürlüklerince paylaştırılması geçmiş dönemlere göre sürecin daha 

sağlıklı yürütülmesini sağlamış olsa da teknik personel sayısında hala 

sıkıntı yaşanmaktadır.  

3.3.3. Bayındırlık düzenlemeleri ve kamulaştırma problemleri 

Restorasyonu yapılacak eserlerin etrafında yapılan imar planı 

tadilatlarının uygulamasında zaman zaman kurumsal, bireysel ve 

yapısal problemler ortaya çıkmaktadır. Kamu yararının gerektirdiği 

durumlarda taşınmazların mülkiyet sahipleriyle belirli esaslar 

çerçevesinde anlaşma yoluyla veya anlaşma durumu aranmadan yargı 

yoluyla, bedelinin peşin veya taksitle ödenerek alınması söz konusu 

olabilmektedir (Boztoprak, Demir & Çoruhlu, 2016).  

Restorasyon kararlarının uygulanmasında yapılar bir bütün olarak ele 

alındığından, kamulaştırma yapılmadan herhangi bir müdahalede 

bulunulamamakta, yargı yoluna gidilebilmekte, bu durum da 

restorasyon sürecini uzatmaktadır.  

Tarihi eserler etrafında gerçekleştirilen kamulaştırma faaliyetlerinden 

kaynaklanan sorunlar yargıya taşındığında, bu davalar ile idari yargı 

ilgilenmektedir. Örneğin kamulaştırma bedelinin mülk sahibi 

tarafından kabul edilmediği durumlarda mülk sahiplerince kurumlara 

davalar açılmakta ve bu bağlamda yargı süreci başlamaktadır. Yasalar 

gereği yazışmalar, bilirkişi atanması gibi sürelerden dolayı davaların 
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görüşülmesi ve sonuçlanması zaman almaktadır. Ayrıca kiracılardan 

kaynaklanan, tarihi eserlere zarar verme gibi durumlardan yargılama 

durumları da olabilmektedir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çok katmanlı ve disiplinler arası bir uzmanlık alanı olan restorasyon, 

proje aşamasından uygulama ve bakım aşamasına kadar, özenle ele 

alınması gereken bir bilim dalıdır. Doğru bir restorasyon uygulamasının 

yapılabilmesinin en temel aşamalarından birisi, bozulma nedenlerinin 

ve koruma problemlerinin tespitidir. Bu aşamanın detaylı olarak 

yürütülmesi, anıtsal eserlerin korunması ve onarımı konusunda alınacak 

kararların sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır.   

Günümüzde devlet eliyle yapılan restorasyon çalışmalarının büyük bir 

kısmını Vakıflar Genel Müdürlüğü ve kuruma bağlı Bölge 

Müdürlükleri yürütmekte ve denetlemektedir. Ülkemizdeki anıtsal yapı 

sayısı ve her yapının düzenli bakım ve onarım ihtiyacı duyması, kurum 

üzerindeki sorumluluk ve yükümlülükleri artırmakta, bazı 

uygulamalarda çeşitli nedenlerle problemler yaşanmaktadır. Bu 

problemlerin nedenlerinin araştırılabilmesi amacıyla incelenen Sivas 

kent merkezinde yer alan Osmanlı Dönemi camilerinin büyük 

çoğunluğu geçmişte ve yakın dönemde onarım görmüş olup 

günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır. Yapıların onarım aşamaları, 

günümüzdeki durumu ve kurumsal /kurumlar arası işleyişteki sürecin 

birebir gözlemiyle oluşturulan bu çalışmada, özellikle kurumsal 

işleyişte iyileştirmeler oluşturulmasının, eserlerin daha sağlıklı bir 
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şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rolü olduğu tespit 

edilmiştir. 

Bu kapsamda,  proje çizimlerinin eksik yapılması veya yeterince yetkin 

olmayan kişilerce gerçekleştirilmesi, dijital arşiv sisteminin nitelikli 

olmaması, kurumlar arası koordinasyonun yeterince sağlanamaması, 

bayındırlık düzenlemeleri, kamulaştırma faaliyetleri ve yargı 

süreçlerinin uzaması gibi problemlerin ciddi bir etkisi olduğu 

gözlenmiştir. Bu problemlerin asgari seviyeye indirilmesi, kurum 

içerisinde ve kurumlar arası daha düzenli bir sistem kurulması için 

gerek Sivas özelinde gerekse diğer şehirlerdeki vakıf eserlerinde 

uygulanmak üzere geliştirilen öneriler aşağıda belirtilmektedir: 

Projelendirme ve ihale aşamalarında; 

*Projelerin nitelikli olması, uygulama ilgili her türlü detayın doğru 

çözülmesi ve dolayısıyla daha kaliteli bir uygulama ile eserin en 

doğru korumasının sağlanabilmesi için, rölöve- restitüsyon- 

restorasyon projelerinin koruma konusunda uzman ekipler 

tarafından, statik ve tesisat projelerinin ise tarihi yapılar konusunda 

deneyimli uzman mühendisler tarafından çizilmesi, uygulama 

aşamasına yönelik konservasyon projelerinin ve raporlarının 

hazırlanmasının yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu hale getirilmesi,  

*Proje çalışmasının ardından yaklaşık maliyet çalışmasının titizlikle 

ve gerekli sürede yapılması, 
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*İhale yöntemlerinin proje bazında ele alınarak, uygun olanın 

seçilmesi, iş programlarına azami seviyede uyulmasının 

sağlanmasını,   

Uygulama aşamasında; 

*Uygulama aşamasında her yapı için, farklı disiplinlerden 

uzmanların yer aldığı bilim kurullarının oluşturulması,  

*Restorasyon uygulama aşamasında işçilik hatalarının olmaması 

veya minimize edilmesi için restorasyon şantiyelerinde uzman 

restorasyon erbap işçi ve ilgili uzmanlık alanlarından meslek 

gruplarının çalıştırılması,  

*Üniversitelerle birlikte yapılan çalışmaların daha aktif ve etkin 

şekilde AR-GE çalışmalarının arttırılarak devam ettirilmesi, 

özellikle farklı branşlardaki uzman öğretim üyelerinden bilgi 

alışverişinde bulunulması ve üniversite laboratuvarlarının aktif 

olarak kullanılması 

*Uygulama esnasında, yapılan imalatların, iş güvenliği ve çalışma 

düzeninin, şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol 

edilmesi açısından farklı kurumlarda yer alan sürveyan (formen) 

çalıştırma sisteminin Vakıflar bünyesinde de uygulanması,  

Kurum içi ve kurumlar arası düzenlemelerde; 

*Teknik personellerin proje çalışmasına başlamasından önce 

yaptıkları ön etüt çalışmasının nitelikli ve kapsamlı olması,  

*Yeni göreve başlayan teknik personellere hâlihazırda verilen 

eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması  
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*Uygulamanın yapılabilmesi için yaklaşık maliyet çalışmalarının 

faydalanıldığı birim fiyat kitaplarının görselleştirilerek çalışanların 

hızlıca faydalanacağı kitapçıkların oluşturulması 

*Kurumsal veya kurumlar arası iletişim kopukluklarının olmaması 

için koordinasyonun sağlanacağı aktif kullanılan haberleşme 

programlarının oluşturulması,   

*Restorasyon konusunda ortak iş yürüten kurumların bilgi 

alışverişinin hızlanması için dijital veri havuzunun oluşturulması, 

dolayısıyla resmi yazışmalarda bekleme sürelerinin azalmasının 

sağlanması,   

*Bayındırlık faaliyetleri yapılırken, uygulayıcı ve denetleyici 

kurumlarda tarihi eserlerle ilgili uzman birimlerin olması,  

*Yargı süreci devam eden işlerde, tarihi eserin durumu da göz 

önünde bulundurularak ilgili koruma kurulu kararı doğrultusunda 

acil önlem gerektiren müdahalelerin yapılması,  

*Malzeme ve bozulma analizlerinin hızlandırılması ve daha sağlıklı 

yapılabilmesi için bölge bazında kurum bünyelerinde konservasyon 

laboratuvarları kurulması,  

*Kurumsal olarak taş, ahşap, kalem işi, hat ustaları yetiştirilmesi,   

*Yapıların korunması için eksik standartların tamamlanması ve yurt 

dışında oluşturulan koruma standartlarından ülkemizdeki tarihi 

eserlere uygulanabilir olanlarının tercüme edilmesi, uygulamanın 

işleyişinin hızlandırılması,  
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*Çalışan personellerin stres faktörlerinin minimize edilmesi ve iş 

verimliliklerinin artırılması için eğitimlerin düzenlenmesi 

önerilmektedir. 

Gerek projelendirme gerekse uygulama ve kullanım sürecinde vakıf 

eseri statüsünü sürdüren; niteliği yüksek anıtsal eserlerin 

restorasyonlarında zaman zaman problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu 

durum, çoğunlukla, uygulama aşamasında yüklenici firmaların 

deneyimsizliğinden kaynaklanmakta, uygulamayı yürüten kurumların 

denetim yeterliliğinin istenilen nitelikte olmaması gibi birçok farklı 

etken de bu tabloyu güçlendirmektedir. Yine uygulama sonrasında 

kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen izinsiz müdahaleler de yapılara 

ciddi oranda zarar vermektedir. Bu nedenle kültürel mirasımızın önemli 

bir kısmını oluşturan ve büyük çoğunluğu kullanımda olan vakıf 

eserlerinin sürekli gözetim ve denetim altında tutularak, bu konu ile 

ilgilenebilecek olan uzman ekiplerinin genişletilmesi büyük önem arz 

etmektedir. 
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Conservation Problems and Solution Suggestions in 

Foundation Mosques Built in the Ottoman Period - 

The Case of Sivas  

SUMMARY   

Restoration, which is a multi-layered and interdisciplinary area of expertise, is a 

discipline that needs to be handled with care from the project stage to the 

implementation and maintenance stage. One of the most basic stages of a correct 

restoration application is the determination of the causes of deterioration and 

preservation problems. Execution of this stage in detail will help to make sound 

decisions about the preservation and restoration of the monumental buildings. 

In order to determine the conservation problems, in-situ examinations of the 

monumental building during the survey and restitution stages, supporting this 

information with typology studies and archive/literature researches by a team from 

different fields of expertise during the project design process are important steps in 

determining restoration techniques. The correct execution of this process also 

provides an advantage in terms of detailing the decisions to be taken in the restoration 

project. 

The Ottoman period mosques located in Sivas city center display a different character 

among monumental buildings with their period-specific features and architectural 

characters reflecting the local architecture. Although some of these mosques have 

survived to the present day with their original features, the repairs carried out in order 

to adapt to the current comfort conditions have damaged the buildings at least as much 

as the effects of time, and many unconsciously applied interventions have damaged 

the original construction techniques, materials and architectural fictions of the 

buildings. It is important to determine the interventions made during the repairs made 

in the past and the current deterioration conditions, in terms of determining the points 

that should be considered in the repairs to be made in the future. It is aimed to create 

an alternative source for buildings and institutions by providing data that will provide 

savings both in terms of labor and operation, and economically, by addressing 

institutional and inter-institutional problems as well as structural problems during the 

preservation works of these mosques, all of which are buildings of foundations. 

According to the Law on Foundations, the duties of the General Directorate of 

Foundations include responsibilities for the protection of cultural heritage. Within the 

job descriptions; the items "revitalizing the foundation cultural assets belonging to 

foundations in Turkey and abroad" and "establishing a museum, cultural center and 

library by creating collections of foundation cultural assets" are duties that are 

directly related to cultural heritage (URL 2). Considering the legal service obligations 

of the General Directorate of Foundations for foundation buildings and the fact that 

most of the monumental buildings in our country are owned by the institution, it is 
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clear that the institution's contribution and responsibilities for the protection of 

cultural heritage are great. 

Services of the General Directorate of Foundations for foundation buildings; to ensure 

that movable foundation works are exhibited and protected in foundation museums, 

to carry out the necessary studies for the identification, registration, inventory 

processes of cultural assets, to determine the legal status of the works, to carry out the 

processes regarding the design, protection, restoration, rental, if necessary, it can be 

summarized as providing consultancy services to annexed and fused foundations on 

these issues (URL 2). These immovable cultural assets under the responsibility of the 

General Directorate of Foundations; covered bazaars – bazaars, fountains, churches, 

monasteries, caravanserais, inns, baths, complexes, madrasas, cupolas, tombs, lodges, 

dervish lodges, zawiyas, mosques, masjids, bridges (URL-3). Among these structures, 

it is seen that historical mosques built in different periods in all regions of the country 

have a serious place. 

Within the scope of the study, 26 Ottoman Period mosques, which are owned by the 

General Directorate of Foundations, have the possibility of on-site inspection and 

registration records, were selected. The ownership of these buildings, which were 

built in accordance with the local architectural character to reflect the characteristics 

of the period, belongs to the General Directorate of Foundations, and Sivas Regional 

Directorate of Foundations is responsible for their maintenance and repair.  

The deteriorations, which are determined based on on-site observations, are only a 

preliminary study, and analytical survey and deterioration analyzes should be 

performed with an interdisciplinary study specific to the buildings in order to detect 

static and material deteriorations. Again, for spatial changes, it is obligatory to 

conduct restitution researches specific to the building. For this reason, spatial changes, 

static distortions and material deteriorations are not included in the scope of the study. 

In this context, infrastructure problems, usage problems and institutional and inter-

institutional problems are considered among the causes of deterioration. In particular, 

institutional problems were detailed, project planning problems, tender / 

implementation process and economic concerns, public works arrangements and 

expropriation problems and judicial process were evaluated. 

In addition to the literature research on these buildings and the archive researches 

about the repairs they have undergone, their deterioration status has been evaluated 

with on-site investigations, and solutions have been developed for the protection-

repair problems related to the institutional and inter-institutional functioning, 

especially in the protection of these buildings as a foundation artifact. 

The majority of these buildings have been repaired in the past and recently and are 

actively used today. In this study, which was created by observing the repair stages of 

the buildings, their current situation and the process in the institutional / inter-

institutional functioning, it was determined that the creation of improvements in the 
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institutional functioning had an important role in the transfer of the buildings to the 

next generations in a healthier way. 

In this context, it has been observed that problems such as incomplete project 

drawings or being carried out by people who are not competent enough, the 

inadequacy of the digital archive system, insufficient coordination between 

institutions, public works regulations, expropriation activities and prolongation of 

judicial processes have a serious impact. Recommendations for minimizing these 

problems and establishing a more regular system within and between institutions are 

given below: 

*Quality and comprehensiveness of the preliminary study work done by the technical 

personnel before starting the project work, 

*Survey-restitution-restoration projects should be drawn by experts in conservation, 

and static and installation projects should be drawn by expert engineers experienced 

in historical buildings, in order to ensure that the projects are qualified, every detail 

about the application is resolved correctly, and therefore the most accurate protection 

of the work with a better quality application, making the preparation of conservation 

projects and reports for the implementation phase mandatory by laws and regulations, 

*After the project work, the approximate cost study is carried out meticulously and in 

the required time, 

*By considering the tender methods on a project basis, choosing the appropriate one, 

ensuring that the work schedules are complied with at the maximum level, 

*Ensuring the continuity of the trainings already given to the newly appointed 

technical personnel 

*Creating booklets that employees can quickly benefit from by visualizing unit price 

books, where approximate cost studies are used, in order to carry out the application. 

*Establishing scientific committees with experts from different disciplines for each 

structure during the implementation phase, 

*Employing specialist restoration workers and professional groups from related fields 

of expertise at restoration sites in order to avoid or minimize workmanship errors 

during the restoration implementation phase, 

*Establishing actively used communication programs to ensure coordination in order 

to avoid communication breakdowns between institutions or institutions, 

*Establishing a digital data repository in order to accelerate the information exchange 

of institutions that carry out joint work on restoration, thus reducing waiting times in 

official correspondence, 

*While the public works activities are carried out, there should be specialized units 

related to historical artifacts in the implementing and supervisory institutions, 
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*In the works whose judicial process is ongoing, taking into account the status of the 

historical monument, interventions that require urgent measures in line with the 

decision of the relevant conservation board, 

*Continuing the studies with universities by increasing R&D studies more actively 

and effectively, exchanging information especially from expert faculty members in 

different branches and active use of university laboratories 

*Establishing conservation laboratories within the institution on a regional basis in 

order to accelerate material and deterioration analyzes and to make them healthier, 

*Institutionally training stone, wood, pencil work, calligraphy masters, 

*Implementation of the surveillance (former) working system in different institutions 

within the Foundations in order to control whether the productions, occupational 

safety and working order are carried out in accordance with the specifications during 

the application, 

*Establishing standards for the protection of historical artifacts in our country and 

translating the ones applicable to historical artifacts in our country from the 

conservation standards established abroad, accelerating the operation of the 

application, 

*It is recommended to organize trainings in order to minimize the stress factors of the 

working personnel and increase their work efficiency. 

Although a high quality and comprehensive product can be obtained during the project 

phase of these buildings, which maintain the status of foundation works and are under 

the control of the General Directorate of Foundations, both in the project design, 

implementation and use process, the same quality cannot be achieved from time to 

time in the implementation phase. While this situation mostly stems from the 

inexperience of the contractor companies during the implementation phase or the lack 

of supervision of the institutions that carry out the implementation, many different 

factors also strengthen this situation. Again, unauthorized interventions by users after 

the application also seriously damage the buildings.  

For this reason, it is of great importance to enlarge the expert teams who can deal with 

this issue by keeping the foundation buildings, which constitute an important part of 

our cultural heritage and the majority of them in use, under constant surveillance and 

control. 
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bulunmaktadır 
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1. GİRİŞ 

Kırsal ve kentsel olmak üzere iki farklı yerleşim kavramı 

bulunmaktadır. Kırsal yerleşimler kendine özgü doğal, çevresel 

ekonomik özellikleri, tarım alanları, kültürel ve sosyal faaliyetleri ile 

kent kavramından ayrılmaktadır.   

Kırsal alanlar genellikle; nüfusun kente göre düşük, temel gelir 

kaynağı ve ekonominin tarıma dayalı olduğu, doğal şartların ve özgün 

geleneksel değerlerin yaşamı şekillendirdiği; eğitim, ulaşım, iletişim 

gibi sosyal ihtiyaçların kente göre daha az geliştiği ve yararlanmanın 

daha az olduğu yerleşim birimleri olarak düşünülmektedir (Can & 

Esengün, 2007).  

Köy, sosyal, ekonomik, coğrafi ve beşerî özellikleri ile kentten ayrılan 

nüfus yoğunluğu az olan ekonomisi genellikle tarıma dayalı kırsal 

birim olarak tanımlanmaktadır (Torun, 2012). 

Kent ise, toplumsal anlamda gelişme halinde olan, toplumun barınma, 

çalışma, eğlenme gibi sosyal ve ekonomik ihtiyaçların söz konusu 

olduğu kırsal alanlarla kıyaslandığında nüfus yoğunluğunun fazla 

olduğu, demografik özellikleri ve idari yapısı açısından köy 

kavramından ayrılan, kapsamlı, çok katmanlı, yerleşim birimidir 

(Sürmeli, 2017). TDK’ya göre kent “Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, 

hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal 

etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site.” olarak tanımlanmıştır 

(TDK, 2021).  
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Genel olarak kırsal alanlar tarımsal üretimin merkezleri olarak 

görülmektedir. Geçmişte, tarımsal üretim ülke ekonomisinde ön 

planda iken makineleşme ve sanayileşmenin artışı ile ekonomideki 

önemini zamanla yitirmeye başlamıştır. Kırsal alanlardan kente göçün 

sebepleri arasında sayılan sanayileşme süreci, bu alanlarda yaşanan 

sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların kent bölgelerinde de 

görülmesine neden olmuştur (Yenigul, 2017).  

Tarım, hayvancılık, zanaat gibi katma değeri düşük geçim kaynakları 

ile hayatlarını devam ettiren kırsal alandaki nüfusun genellikle gelir 

düzeyleri ve yaşam standartları kentte yaşayan nüfusa oranla daha 

düşüktür (Ellis & Biggs, 2001; Işık & Baysal, 2011).  

Kırsal kalkınma genel anlamda, kırsal alanda yaşayan bireylerin 

ekonomik ve sosyal refahı ile hayat kalitesini iyileştirme süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Kırsal kalkınma; kırsal alanlara ilişkin sorunların 

doğru tespit edildiği ve probleme yönelik çözümlerin arandığı küresel 

bir çözüm sürecidir. Bu süreç çok katmanlı yaklaşımlar ve politikalar 

gerektirmektedir (Çobanoğlu ve diğerleri, 2017). 

Köy ve kent alanları yukarıda söz edildiği gibi beşerî, sosyal ve 

ekonomik açılardan farlılıklar göstermekte ve iki yerleşim biriminin 

birbirinden ayrı gereksinimleri olduğu bilinmektedir. Kent ve köy 

arasındaki sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel farklılıkların 

bilinmesi ve bu bağlamda iki yerleşim birimindeki gelişmişlik 

düzeylerinin dengelenmesi ve kırdan kente göçün azalması için 
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yapılacak çalışmalar ve yaklaşımlar kırsal kalkınmanın hedeflerinden 

birini oluşturmaktadır.  

Geçmişten günümüze kırsal alanların gelişimi ile ilgili politikalar ve 

yaklaşımlar göç ile artan hızlı kentleşmenin yarattığı sorunlara çözüm 

bulmayı amaçlamaktadır. Ancak problemlerin doğru tespit edilmemesi 

ve sözü edilen politika ve yaklaşımların probleme yönelik 

uygulanmaması, kırsal alanların iyileşmesinden çok kırsal alan-kent 

arasındaki dengenin daha da bozulmasına sebep olmaktadır. Kırsal 

bölgelerde artan ekonomik sıkıntılar, kırsal ve kentsel alanlar arasında 

oluşan dengesizlik ve kırsal alandaki doğal kaynakların hızla 

tükenmesi gibi sorunlar (Yenigul, 2017) dünyada birçok ülkede 

sosyoekonomik, çevresel ve kültürel açılardan kırsal kalkınma 

yaklaşımlarının farklılaşmasını gerekli kılmıştır (Işık & Baysal, 2011). 

Gelir düzeyi ve hayat kalitesinin artması, sürdürülebilir yaşam 

biçiminin gerçekleşmesi, doğal kaynaklara sürdürülebilir yaklaşılması 

açısından fonksiyonel ve bütünleşik iyileşme aracı olarak tanımlanan 

kırsal kalkınma tarihsel ekonomik süreçte farklılık göstermektedir 

(Erdoğan & Şahin, 2018). Kırsal kalkınma yaklaşımları teknolojik 

gelişmeler, eğitim seviyesi ve gereksinimler sonucu değişiklik 

göstermektedir (Ellis & Biggs, 2001; Giray, Akın & Gün, 2004) 

Kırsal kalkınma yaklaşımları, 1950’li yıllarda teknolojik ve 

sosyoekonomik farklılaşmanın başlaması ile 1960’lı yıllarda 

“modernizasyon”, 1970’li yıllarda “devlet müdahaleleri”, 1980’li 

yıllarda “serbest Pazar” ve 1990’larda “katılım ve yetkilendirme” 
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olmak üzere değişiklik göstermiştir. Ele alınan kırsal kalkınma 

sorunsalı için AB’de “Kırsal Kalkınma Politikaları”, Dünya 

Bankası’nın (DB) “Yeni Kırsal Kalkınma Stratejisi”, Birleşmiş 

Milletler ’in (BM) “Milenyum Hedefleri” ve son Dünya Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi tarafından çeşitli yaklaşımlar oluşturulmuştur (Giray 

ve diğerleri, 2004). Örneğin, Dünya Bankası yeni kalkınma stratejisi 

kapsamında, kırsal bölgeler için sosyoekonomik, sosyokültürel, 

çevresel, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, kent seviyesinde 

bir hayat kalitesine ulaşabilmiş, eşit ve dengeli ekonomik fırsatların 

sunulduğu alanları amaçlamıştır (Erdoğan & Şahin, 2018).  

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal kalkınma yaklaşımları 

bazı yasal çerçeveler ile oluşmaya başlamıştır. Bu yasal çerçevelerin 

ilki olan ve 1924 tarihinde yürürlüğe giren 442 sayılı Köy Kanunu 

günümüzde de halen uygulanması sebebiyle önem taşımaktadır. Köy 

kanunun ardından yapılan birinci iktisat kongresi, birinci köy 

kongresi, iskân kanunun çıkarılması ve kırsal bölgelerde eğitimin 

yürütülmesi amacı ile kurulan Köy Enstitüleri kırsal alanlar için 

yapılan temel politikalardır (Yenigul, 2017).  

1950’li yıllarda sanayileşme sonucu oluşan hızlı kentleşme süreci 

kırsal bölgeler için yeni yaklaşımları gerektirmiştir. Yaşanan kırdan 

kente göçe rağmen tarım alanında ekonomik kazanç önemini 

yitirmemiş, 1960’lı yıllarda planlı dönemle birlikte kırsal kalkınma 

sürecine devam etmiştir. Beşer yıllık kalkınma planları ile, çeşitli 

alanlarda, kırsal bölgeler için belirlenen problemlere yönelik çözüm 
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arayışlarına girilmiş, politika ve yaklaşımlar geliştirilmiştir (Yenigul, 

2017).  

Birinci beş yıllık kalkınma planında “toplum kalkınması” modeli 

önerilmiş, bu modelde eğitim ve örgütlenme süreci olarak BM 

tarafından geliştirilmiş, kırsal bölgelerde yaşayan insanların bir arada 

olmasını, dayanışmasını, belli amaçlar etrafında birlikte hareket 

etmesini, yönetim ile iş birliği içinde olmasını, gelen hizmetlere 

katılımını veya benimsemesini ve korumasını hedeflemiştir. 

Türkiye’de toplum kalkınması yaklaşımı ilk olarak Birinci beş yıllık 

kalkınma planında söz edilmiş, amaç, ilke ve esasları belirtilmiş 

ancak, bu yaklaşım başarılı olamamıştır. Yerel halkın yeterince 

katılım gösterememesi ve bunun için gerekli girişimlerin sağlanmamış 

olması, gerekli denetim ve plan kurgusunun yapılmamış olması 

yaklaşımın başarısız olmasının nedenleri arasında sayılmaktadır 

(Torun, 2012)  

Üçüncü beş yıllık kalkınma planında kırsal kalkınma merkez köy 

yaklaşımı önerilmiştir. Merkez köy yaklaşımı hizmet odaklı bir 

yaklaşım olup, belirlenen bir merkez köyde toplanan hizmetlerin bu 

köyün çevresindeki diğer köylere ulaştırılmasını hedeflemektedir. 

Merkez köy kanalı ile çevre köylere ulaştırılacak hizmetler içinde 

sağlık, eğitim, sosyal içerikli programlar yer almaktadır. Çeşitli 

çalışmalarda da belirtildiği gibi kırsal kalkınmanın önemli 

amaçlarından biri köy ve kent bölgesi arasındaki dengesizliğin en aza 

indirilmesidir. Bu dengesizlik sadece hizmet yetersizliğinden 
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kaynaklanmadığı için merkez köy yaklaşımı başarılı ve uzun soluklu 

olamamıştır (Torun, 2012). Dördüncü beş yıllık kalkınma planında 

başarılı olamayan merkez köy modeli yerine köykent modeli ortaya 

atılmıştır. Köy kent modeli merkez köy modeline benzer bir 

yaklaşımdır. Köykentler belirlenen uygun bölgelerde yapılanan hizmet 

merkezleri, çevre köylere kamu hizmeti sunarak, bu hizmetlerin 

gelişmesini ve üretilmesini hedefler niteliktedir (Koç & Aykut, 2004).  

Beşinci beş yıllık kalkınma planında yeni bir düzenleme ya da 

yaklaşım önerisi yapılmamış, merkez köylere referans gösterilmiştir. 

Altıncı beş yıllık kalkınma planında merkez özelliği gösteren kırsal 

alanların belirlenmesi ve bu alanların gelişmesi/iyileşmesi için 

gereken yöntemlerin oluşturulması hedeflenmiştir (Yenigul, 2017).  

Yedinci beş yıllık kalkınma planında kırsal altyapının önemi 

vurgulanmış, bu alanda iyileştirme çalışmaları amaçlanmıştır. Çağdaş 

gereksinimlere yönelik kırsal bölgelere hizmet ve bilginin 

ulaştırılması, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması için danışmanlık 

faaliyetleri planlanmıştır. Köye özgü yerel üretimleri de kapsayan 

çeşitli ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi gerekliliği vurgulanmıştır 

(Yenigul, 2017) 

Sekizinci beş yıllık kalkınma planında katılımcılık vurgulanmış, kırsal 

alandaki hayat kalitesinin geliştirilmesi, örgütlenmenin ve 

katılımcılığın önemli olduğu bir sosyal, ekonomik yapı oluşturulması 

hedeflenmiştir. Kırsal nüfusu oluşturan köy insanının aile içi ve köy 

içi ekonomik kazançlarının desteklenmesi, istihdamın arttırılması 
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amaçlanmıştır. Ayrıca kırsal altyapı, kaynak kullanımında 

sürdürülebilirlik gibi amaçlar bu planda kalkınma ilkesi olarak 

vurgulanmıştır. Dokuzuncu ve onuncu kalkınma planında AB’ye 

uyum süreci kapsamında Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) ne 

yönelik politikalar geliştirilmiştir (Yenigul, 2017).  

1963 yılında planlı döneme geçen Türkiye’de ülke çapında kalkınma 

planları oluşturulmuş, oluşan bu planlarda kırsal alanlar ile ilgili çeşitli 

yaklaşımlar ve stratejiler belirlenmiştir. Farklı yönetim dönemlerinde 

Türkiye’de 1963 sonrası köy yaşamı bağlamında örnek köy yaklaşımı, 

toplum kalkınması yaklaşımı, köykent yaklaşımı, merkez-köy 

yaklaşımı, tarım-kent yaklaşımı kırsal bölgeye yönelik kalkınma 

modellerinden bazılarını oluşturmaktadır. Ancak çalışmalara göre, 

köyler hakkında yapılan modernist ve yapısalcı yaklaşımlar 80’lerden 

sonra hızlanan göç hareketlerinin kentlerde yarattığı problemlere 

odaklanılması sonucu ile arka planda kalmıştır. Kırsal bölgelerdeki 

sorunlar henüz çözülmemişken, Türkiye’de 1980’lerde başlayan 

kentsel planlama hareketlerinin ivmelenmesi kırsal alan çalışmalarına 

verilen önemin azalmasına yol açmıştır. Bu durum kırsal alanlardaki 

sorunları çözümsüz bırakmakla kalmamış, 2012 yılında yürürlüğe 

giren Büyükşehir Kanunu ile köyler mahallelere dönüştürülmüş, kent 

bölgesi sınırlarında kalan ve ihtiyaçları kentten farklı olan kırsal 

bölgelere kent düzeni anlayışı ile yaklaşılmış ve bu bölgelerde kente 

özgü İmar Planları ile çözüm aranmıştır (Çakıroğlu & Öztürk, 2020). 
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Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar geçen sürede, köy insanının 

kırsal alandaki mevcudiyetini sürdürmesi, geleneklerini koruması ve 

devam ettirmesi, kent ve kırsal arasındaki sosyal, ekonomik ve 

toplumsal farkların en aza indirgenmesi, kırsal kalkınma amacı ile 

farklı politikalar, yaklaşımlar ve projeler hayata geçirilmiştir; 

Çalışmalarda, kırsal kalkınma amacıyla yapılan proje ve uygulamalar, 

kır yaşamını daha medeni hale getirmek, kırsalda yaşayan köy 

kalkının gelir, refah ve verimliliğini arttırarak, ekonomik, sosyal ve 

kültürel yapılarını çağdaşlaştırmak, özgün değerlerini sürdürmesi 

olarak ele alınmıştır. Ancak konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde 

izlenen bu girişimlerin sonuçlarında amaçlananlara ulaşılamadığı ve 

kırsal alandaki sorunların çözülemediği ortaya çıkmaktadır. 

Problemlerin sebebinin seçilen ve/ya da uygulanan politika ve 

projelerin amaca yönelik olmaması, daha sonraki adımlarda yapılan 

hatalar ya da kırsal alan ve kent kavramlarının yeterince 

anlaşılamamasından, sosyolojik ve demografik gerçeklerin göz ardı 

edilmesinden kaynaklandığı söylenebilir (Çolakoğlu, 2007). 

Türkiye’de köy ve kent arasında sözü edilen dengenin bozulması, 

gelişmişlik farkının artması, kırsal bölgelerdeki yerleşimlerin 

çoğalması ve düzensizleşmesi, istihdam ve tarımsal verimliliğin 

azalması, kooperatifleşme eksikliği, kırsal bölge insanının gelir 

seviyesinin ülke ortalamasının altında kalması ve bu problemlerin 

kırdan kente göçün artmasına neden olması gibi sorunlar kırsal 
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kalkınma planlarına olan ihtiyacı hala zorunlu kılmaktadır (Torun, 

2012). 

Kırsal kalkınmada önemli bir noktada olan köy okulları Türkiye’de 

taşımalı eğitime geçilmesi ile terk edilmeye başlanmış, okul yapılarına 

farklı fonksiyonlar yüklenmiş ve/veya okullar terk edilerek 

kullanılmamaya başlanmıştır. Eğitim işlevini yitirmiş terk edilmiş 

okulların, sürdürülebilir bir kırsal kalkınma için önemli bir rolü vardır. 

Yıllardır çeşitli yasalar çerçevesinde ve kimi politika ve yaklaşımlarla 

kırsal kalkınma ülke gündeminde yer almaktadır. Ancak kırsal 

kalkınma konusunda genellikle tarıma dayalı bir ekonomi 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Taşımalı eğitime 

geçilmesiyle temel fonksiyonunu kaybeden okulların köyün 

kalkınmasında bir rolü olup olmadığına yönelik kapsamlı bir model 

kurgulanmamış, genelde projeler, yaklaşımlar, modeller ve rehberler 

tek bir bölge ile sınırlı kalmıştır. Hâlbuki bu köy okulları ortak 

ihtiyaçlar belirlenerek köy hayatına dâhil edilebilir ve kırsal kalkınma 

sorunsalının çözümü için önemli bir basamağı oluşturabilir.  

Dünyada da örneklerine rastladığımız tasarım rehberleri ve modelleri 

toplum odaklı ve katılımcı özelliktedir. İrlanda ve İngiltere gibi 

ülkelerin köy tasarım rehberlerinde “karakter, yer, toplum” gibi 

kavramlar ile bölge insanı merkezde tutulmuştur (Öğdül, Gül, Olgun, 

Kap & Çalışkan, 2018).  
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Türkiye’de de kırsal kalkınma konusu yukarıdaki kavramlar 

doğrultusunda ele alınarak, bütüncül bir model ile kırsal alanlar 

ülkenin kimliğinin bir parçası olmaya devam edecektir.  

Terk edilmiş köy okulları sürdürülebilir bir yaklaşımla köy hayatına 

dâhil edilerek, köyün ortak ihtiyacı olan doğru kırsal sürdürülebilirliği 

destekleyecek, kırsal kalkınma için bir rehber olacak ve ülke çapında 

uygulanabilecek bir model oluşturulabilir. Bu çalışma kapsamında 

Bilecik ili Tongurlar köyü alanı pilot bölge olarak seçilmiş, modelin 

sınanması bu köyde bulunan terk edilmiş köy okulunda yapılmıştır.   

2. KIRSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN OLUŞTURULAN 

DÖNÜŞÜM PERFORMANS MODELİ VE YÖNTEMİ 

Odak grup toplantısında belirlenen ana kriterler (ekonomik, 

sosyokültürel ve çevresel performans kriterleri), literatür taramasıyla 

alt kategorilere ayrılmıştır. Her bir alt kategori kırsal alana özgü 

özellikler bağlamında tekrar düşünülerek yeni alt başlıklar altında 

sistematik odak sorular oluşturulmuştur. Bu sorular kategorilere göre 

ekonomik, sosyokültürel ve çevresel performans kriterler kapsamında 

incelenmiş, kimi sorular ise yapı odaklı düşünülmüştür. Dönüşüm ile 

ilgili hazırlanan soruları sorarak elde edilen Likert ölçeği AHP 

yönteminde ikili matris sitemiyle ortaya çıkan k değeriyle çarpılmış ve 

ilgili dönüşümün performans puanı elde edilmiştir. SWOT 

yönteminde güçlü, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler başlıklarında her 

bir dönüşüm kategorisi (zanaat, tarım, peyzaj, sanat, eğitim, turizm ve 

spor) Tongurlar Köyü özelinde, terk edilmiş okul binası üzerinde 
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sınanmıştır. Her bir soru Likert yöntemi ile ölçeklendirilmiş, çıkan 

sonuçlar grafiklerle anlatılmıştır. SWOT analizi sonucunda her bir 

kategoride her bir dönüşüm için farklı cevaplara ulaşılmaktadır. Bu da 

ortaya çıkan grafiklerin birbirinden farklı olmasına yol açmıştır. 

Belirlenen dönüşüm kategorilerine göre köyün ve terk edilmiş okul 

binalarının dönüşümünde farklı ihtiyaçlar vardır.  

3. DÖNÜŞÜM MODELİNİN ANA DÖNÜŞÜM 

KATEGORİLERİNE GÖRE TONGURLAR ÖRNEĞİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

2009 ve 2012 yıllarında yapılan kırsal projelerin sentezi olan Köyünü 

Yaşat Projesi doğrultusunda, lisans ve yüksek lisans öğrencileri 

tarafından terk edilmiş okul binası spor işlevi ile bisiklet kulübüne 

dönüştürülmüştür. Bu kapsamlı projenin bir parçası olan ve Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği ve 

Malzeme Bilim Dalı Doktora programında geliştirilen dönüşüm 

modeli kapsamında performans kriterleri oluşturulmuştur. Bu kriterler 

üst ölçekte çevresel, sosyokültürel ve ekonomik performans kriterleri 

olarak belirlenmiştir. Ana dönüşüm kategorileri (eğitim, sanat, zanaat, 

turizm, tarım, spor, peyzaj); çevresel, sosyokültürel ve ekonomik 

performans kriterlerinin farklı alt başlıkları için sorular oluşturularak 

çatı projenin pilot bölgesi olan Tongurlar Köyü için Likert ölçeğinde 

ayrı ayrı sınanmıştır. Likert ölçeğinde 1-5 arası değerlendirme 

yapılmış ve her soru için ortalama değerler verilmiştir. Sonuçlar her 

kriter için ortalamalar alınarak grafik dilinde sunulmuştur.  
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Çalışma kapsamında dönüşüm kategorilerinden spor ve turizm 

anlatılmaktadır.  

3.1. Kırsal Alanların Dönüşüm Performans Modelinde Turizm 

Turizm dönüşüm kategorisinin ekonomik performans kriterlerine göre 

SWOT analizinin Likert ölçeği ile Tongurlar örneğinde ana dönüşüm 

kategorisinin turizm olması durumunun sınanması Şekil 1’deki 

gibidir.   

Ekonomik performans kriterleri makroekonomi ve mikroekonomi 

olarak 2 ana kategori altında incelenmiştir. Dönüşüm, aile ve köy 

içinde istihdamın artması, yeni mesleklerin oluşması, köy kadının 

bireysel ekonomisinin artması ve üretime dâhil olmasını 

desteklemektedir. Turizmin ekonomik getirisi, köy içindeki geliri 

artırarak mikroekonomiye destek olsa da köy dışında makroekonomik 

olarak destek sağlamadığı gözlenmektedir. 

 

Şekil 1. Turizm dönüşüm kategorisinin ekonomik performans kriterleri grafiği 

Güçlü
Yönler

Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

Makroekonomi 3,80 3,50 3,00 3,67

Mikroekonomi aile içi 4,33 1,67 4,00 2,67

Mikroekonomi köy içi 4,33 2,50 3,88 3,80

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

Ekonomik Yararlanma
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Turizm dönüşümü, ürün ve faaliyetlerin köy dışına pazarlanmasına ve 

köyün bilinirliğini artırarak ekonominin canlanmasına fırsat 

tanımaktadır. Turizm dönüşümünde bölgeye gelen mevsimsel işgücü 

hareketi köy insanının ekonomisinde tehdit oluşturabilir. Ayrıca 

dönüşüm ile elde edilen gelirin, zincir şirketler ve tekeller aracılığıyla 

köyün dışına çıkabilme ve rant bölgesi olma tehdidi vardır. Bu tehdit 

dikkate alınarak önlemler alınmalıdır.  

Dönüşüm, köy kümelerinde doğacak ekonomik ihtiyaca yönelik yeni 

yatırımcı ve yatırımlara fırsat tanırken ekonomisi canlanan köyün 

fazla göç alması tehdit oluşturmaktadır. 

Sosyokültürel performans kriterlerine göre SWOT analizinin likert 

ölçeği ile ana dönüşüm kategorisinin turizm olması durumu Şekil 

2’deki gibidir.  

 

Şekil 2. Turizm ana dönüşüm kategorisinin ekonomik performans kriterleri grafiği 
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Bilgiye ulaşım alt kriteri ile köydeki ya da kentteki bilgiye ulaşım 

değerlendirilmektedir. Dönüşüm, köyde bulunan sosyal ve kültürel 

bilginin aktarılmasını, kentteki bilginin de köye gelmesini 

desteklemektedir. Turizm dönüşümü, köy ve yakın çevresindeki 

bilginin kayıt altına alınmasına da olanak sağlamaktadır (Şekil 3). 

Bilinirlik alt kriteri ise dönüşümün bilinirliği ve bölgenin 

bilinirliğinden yararlanılması ya da bölgenin bilinirliğine destek 

olunması olarak değerlendirilmiştir. Turizm dönüşümü sonrasında 

köyde bilinirliğin artması ve rant bölgesi haline gelmesi ile köyün 

kontrolsüz ziyaretçi tehdidi ile karşılaşabileceği görülmektedir. Köyün 

bilinirliği dönüşüme; köyün çevresindeki değerler (arkeolojik alan 

vb.) de köyün bilinirliğine destek olmaktadır. İleride dönüşüm yapılan 

köydeki yatırımların artmasına ve köyün kalkınmasına destek 

olacaktır.  

 

Şekil 3. Ana dönüşüm kategorisinin sosyokültürel performans alt kriterleri grafiği 
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Güçlü
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Zayıf
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Fırsatlar Tehditler

Sosyokültürel Performans Kriterleri
Bilgiye ulaşım Kentteki Bilginin Köye Ulaşımı

Bilgiye ulaşım Köydeki Bilgiye Ulaşım

Bilinirlik Bölgenin bilinirliğinden yararlanılması ya da
bölgenin bilinirliğine destek olunması
Bilinirlik Dönüşüme Özel Bilinirlik

Yapısal Kimlik - Özgün Değerin Korunumu Kimliğe Uygun
Yeni Yapılaşmanın Desteklenmesi
Yapısal Kimlik - Özgün Değerin Korunumu Kimliğin
Korunumunun Desteklemesi
Kültürel Sürdürülebilirlik Dönüşümün Yeni bir Kültür
Oluşturması
Kültürel Sürdürülebilirlik Kültürel Birikimin Devamı ya da
Modernizasyonunun Sağlanması
Sosyal Yararlanma Bireysel Gelişim

Sosyal Yararlanma Köy ve Çevresi Arasındaki Sosyal İlişki

Sosyal Yararlanma Köy içi Sosyal İlişki
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Yapısal kimlik-özgün değerin korunumu alt kriteri, kimliğin 

korunumunun ve kimliğe uygun yeni yapılaşmanın desteklenmesi 

olarak değerlendirilmektedir. Turizm dönüşümü, yerel kimliğin 

korunmasına destek olurken dönüşüm ile bilinirliği artan köy, yerel 

olmayan yapı malzemesi ve tekniklerinin kullanılması tehdidi ile karşı 

karşıyadır. 

Kültürel sürdürülebilirlik alt kriteri köydeki kültürel birikimin devamı 

ya da modernizasyonunun sağlanması veya bu birikimin köyde yeni 

bir kültür oluşumuna destek olup olmadığı değerlendirmektedir. 

Grafiğe göre turizm dönüşümünün mevcut kültürün korunmasına 

katkı sağlamasının yanında, orada yeni bir kültür oluşturarak köy 

halkının kentli ya da çevre köyler ile buluşmasına da olanak 

vermektedir. Dönüşüm sonrasında zaman içinde küresel kültürün 

baskın olması durumu ön görülerek yerel kültürün yitirilmesine 

yönelik tehditlere karşı önlemler alınması gerekmektedir. 

Sosyal yararlanma alt kriteri, köy içi sosyal ilişki, köy ve çevresi 

arasındaki sosyal ilişki olarak 2 alt kriterde değerlendirilmiştir. 

Turizm dönüşümü, bireysel gelişimi ve köy içindeki sosyal ilişkileri 

güçlendirmektedir. Köy kadınının sosyal yaşama dâhil olmasını 

destekler ve kadınlar arasındaki dayanışmayı arttıracak dernek ve 

organizasyonların kurulmasına fırsat tanımaktadır. Turizm dönüşümü 

çeşitli kültürleri bir araya getirerek sosyal ilişkilerin güçlenmesine 

destek olmaktadır.  
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Şekil 4. Turizm ana dönüşüm kategorisinin çevresel performans kriterleri grafiği 

Çevresel performans kriterlerine göre SWOT analizinin Likert ölçeği 

ile ana dönüşüm kategorisinin turizm olması durumu Şekil 4 ve Şekil 

5’teki gibidir.  

 

Şekil 5. Turizm ana dönüşüm kategorisinin çevresel performans kriterleri grafiği 
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Çevresel etkiler alt kriteri, dönüşüm işlevinin doğayla etkileşimi, 

çevreyle dolaylı etkileşim ve çevresel değerlerle etkileşim olmak 

üzere üç kriterde incelenmiştir. Turizm dönüşümü, bölgede bulunan su 

kaynaklarının kullanımını, atık yönetimi için sürdürülebilir 

yöntemlerin kullanımını destekleyerek minimum düzeyde kaynak 

tüketimine olanak sağlamaktadır. Bölgede bulunan tarihi ve kültürel 

alanlar, turizm dönüşümü yapılan köy için sosyal, ekonomik ve 

kültürel açıdan katma değer kazandırmaktadır. Çevre köy ve çevresel 

değerler yapılan dönüşüme destek olmakta, kültürel mirasın 

korunması ve gelişmesine olanak sağlamaktadır. 

Lojistik ve ulaşım alt kategorisinde erişilebilirlik, ulaşım altyapısı, 

güvenlik ve yapısal altyapı kriterleri dikkate alınmıştır. Grafiğe göre 

turizm dönüşümü fiziksel erişimi ve ulaşılabilirliği desteklemektedir. 

Bu dönüşüm sonrası ulaşım ağlarındaki kalitenin artması, bu ağlar 

çevresinde yeni yerleşimlerin oluşmasına fırsat verir. Turizm, mevcut 

yollarının iyileştirilmesini ve yeni ulaşım ağlarının oluşumunu, kamu 

hizmetlerinin artışı sağlanarak köyün temel ihtiyaçlara 

ulaşılabilirliğini destekler. Ulaşım altyapısı kırsal doku esas alınarak 

uygun bölgelere otopark düzenlemesine fırsat tanımaktadır.  

3.2. Kırsal Alanların Dönüşüm Performans Modelinde Spor 

Spor dönüşüm kategorisinin ekonomik performans kriterlerine göre 

SWOT analizinin Likert ölçeği ile değerlendirilmesi Şekil 6’daki 

gibidir.  
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Şekil 6. Spor ana dönüşüm kategorisinin ekonomik performans kriterleri grafiği 

Ekonomik performans kriterlerine bakıldığında makroekonomi ve 

mikroekonomi olarak 2 ana kategori belirlenmiştir. Terk edilmiş 

okulun bisiklet kulübü olarak işlevlendirilmesi sosyal olarak fayda 

sağlasa da ekonomik olarak köy ve köy insanına önemli bir getirisinin 

olmadığı görülmektedir. Dolaylı olarak ekonomik fayda sağlasa da 

doğrudan ekonomik bir kazanç yoktur. Mikroekonominin alt kriterleri 

olan aile içi ve köy içi ekonomiye bakıldığında ise spor dönüşümü aile 

içi ekonomiye destek olmamaktadır. Ayrıca dönüşüm ile elde edilen 

gelirin, zincir şirketler ve tekeller aracılığıyla köyün dışına çıkabilme 

ve bölgenin rant bölgesi olma tehdidi vardır. Bu tehdit dikkate 

alınarak önlemler alınmalıdır. Dönüşüm, köy kümelerinde yeni 

doğacak ekonomik ihtiyaca yönelik yeni yatırımcı ve yatırımlara fırsat 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

Makroekonomi 2,25 3,00 3,00 3,00

Mikroekonomi aile içi 2,67 3,33 2,67 2,50

Mikroekonomi köy içi 2,50 3,50 3,00 3,00
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Ekonomik Yararlanma
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tanırken ekonomisi canlanan köyün fazla göç alması tehdit 

oluşturmaktadır. 

Spor ana dönüşüm kategorisinin sosyokültürel performans kriterlerine 

göre SWOT analizinin likert ölçeği ile değerlendirilmesi Şekil 7’deki 

gibidir.  

 

Şekil 7. Spor ana dönüşüm kategorisinin sosyokültürel performans kriterleri grafiği 

Sosyokültürel performans kriterleri bilgiye ulaşım, bilinirlik, yapısal 

kimlik-özgün değerin korunumu, kültürel sürdürülebilirlik ve sosyal 

yararlanma olarak 5 ana başlıkta değerlendirilmeye alınmıştır.  
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Şekil 8. Spor ana dönüşüm kategorisinin sosyokültürel performans alt kriterleri 

grafiği 

Bilgiye ulaşım alt kriteri ile köydeki ya da kentteki bilgiye ulaşım 

değerlendirilmektedir. Dönüşüm, köyde bulunan sosyokültürel 

bilginin aktarılmasını doğrudan desteklerken, kentteki bilginin köye 

ulaşımı konusunda dolaylı bir ilişki vardır.  

Bilinirlik alt kriteri ise dönüşümün bilinirliği ve bölgenin 

bilinirliğinden yararlanılması ya da bölgenin bilinirliğine destek 

olunması olarak değerlendirilmiştir. Spor dönüşümü sonrasında köyde 

bilinirliğin artması ve köyün rant bölgesi haline gelmesi ile kontrolsüz 

ziyaretçi tehdidi ile karşılaşabileceği görülmektedir. Aynı zamanda 

köyün bilinirliğinin olması dönüşüme destek olmaktadır. Dönüşüm 
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sonrasında köy okulunun bisiklet kulübü olarak kullanılması bölgenin 

bilinirliğine olumlu etki yaparak ileride köye yapılacak yatırımların 

artmasına ve köyün kalkınmasına destek olacaktır. Köyün çevresi ve 

doğal güzellikleri dönüşümün bilinirliğini olumlu yönde 

desteklemektedir. 

Yapısal kimlik-özgün değerin korunumu alt kriteri, kimliğin 

korunumunun ve kimliğe uygun yeni yapılaşmanın desteklenmesi 

olarak değerlendirilmektedir. Köy okulunun mimari kimliğinin 

bozulmadan sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak gerekmektedir. 

Okul binasının spor dönüşümünde mimari kimliği korunmuştur.  

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans öğrencileri ile pilot 

dönüşüm tasarım çalışmaları ve uygulaması sonucunda terk edilen 

okul binası spor kulübüne dönüştürülmüştür. Spor kulübünün 

mekansal ihtiyaçlarından dolayı binaya yapılan ek müdahaleler, 

binanın işlevinin değişmesi halinde eski haline dönebilecek ve yapının 

kimliğine zarar vermeyecek şekildedir.  

Kültürel sürdürülebilirlik alt kriteri ile köydeki kültürel birikimin 

devamı ya da modernizasyonunun sağlanması veya köyde yeni bir 

kültür oluşumuna destek olup olmadığı değerlendirmektedir.  

Şekil 8’de verilen grafiğe göre spor dönüşümü mevcut kültürün 

korunmasına katkı sağlamazken, bölgede yeni bir kültür oluşturarak 

köy halkının kent insanı ya da çevre köyler ile buluşmasına olanak 

verdiği görülmektedir. Dönüşüm sonrasında zaman içinde küresel 
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kültürün baskın olması durumu ön görülerek yerel kültürün 

yitirilmesine karşı oluşacak tehditlere karşı önlemler alınması 

gerekmektedir. 

Sosyal yararlanma alt kriteri, köy içi sosyal ilişki, köy ve çevresi 

arasındaki sosyal ilişki olarak 2 alt kriterde değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmeye göre sosyal yararlanma güçlü yönlerde yüksek 

puanlanmıştır.  

Spor, bireysel ve toplumsal gelişmeyi ve sosyal ilişkileri 

desteklemektedir. Bisiklet kulübü ile köy içindeki sosyal ilişkilerin 

artması ve çevreden gelen ziyaretçiler sayesinde köy halkının 

çevresiyle sosyal ilişkiler kurması fırsat olarak değerlendirilmektedir. 

Aynı zamanda spor dönüşümü bireysel sağlıkta iyileşme ve 

bilinçlenmeye fırsat tanır.  

 

Şekil 9. Spor ana dönüşüm kategorisinin çevresel performans kriterleri grafiği 
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Spor ana dönüşüm kategorisinin çevresel performans kriterlerine göre 

SWOT analizinin Likert ölçeği ile değerlendirilmesi Şekil 9 ve 

10’daki gibidir.  

Çevresel performans kriterleri için lojistik ve ulaşım, çevresel etkiler, 

güvenlik ve yapısal altyapı olarak 4 kategori belirlenmiştir.  

 

Şekil 10. Spor ana dönüşüm kategorisinin çevresel performans alt kriterleri grafiği 

Lojistik ve ulaşım kategorisinde erişilebilirlik alt kriteri dikkate 

alınmıştır. Okulun bisiklet kulübü olarak dönüşümü fiziksel erişimi ve 

ulaşılabilirliği desteklemektedir.  
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Spor dönüşümü engelsiz tasarım yaklaşımını, yaşlı ve engelli bireyler 

için bölgenin geneline yansıtarak bu yaklaşımı tüm köy insanının 

benimsemesi için fırsat oluşturmaktadır.  

Bisiklet kulübünün, dönüşüm sonrası insanları bisiklet kullanımına 

teşvik ederek ulaşıma destek olacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

dönüşüm sonrası ulaşım ağlarındaki kalitenin artması, bu ağlar 

çevresinde yeni yerleşimlere fırsat verir. Lojistik alt kriterinin, spor 

dönüşümünde diğer alt kriterler kadar etkili olmadığı görülmektedir. 

Ulaşım altyapısı alt kriterinde bisiklet kulübü dönüşümü, ilçe ve köy 

içi ulaşımı için yeni yollar yapılmasını veya mevcut yolların 

iyileştirilmesini desteklemektedir. 

Bisiklet, doğa ile iç içe bir aktivite aracı olduğu için spor dönüşümü 

çevresel etkiler alt kriterindeki Likert ölçeğinde ortalama değerin 

üzerinde sonuç vermiştir. Bisiklet kullanımı sağlıklı yaşamı teşvik 

ederek ihtiyaçlar için minimum kaynak tüketimi ve atık oluşumu ile 

sürdürülebilirliği destekler.  

Güvenlik kriteri başlığı altında; dönüşümün; yapısal güvenliği, 

kullanıcı güvenliğini, doğal afet güvenliğini ve yangın güvenliğini 

destekleyip desteklemediği üzerinde durulmuştur. Yapının kullanımı 

sırasında yangın vb. riski düşüktür.  

Mevcut binanın durumu bazı küçük müdahaleler ile deprem ve doğal 

afetlerden korunmak için yeterlidir. Aynı zamanda yapıda kullanıcı 

güvenliğini riske atacak bir durum olmadığı için spor dönüşümünde 
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güvenlik kriteri Likert ölçeğinde ortalama değerin üzerinde sonuç 

vermiştir.  

Yapısal altyapıda ise düşünülmesi gereken kullanıcı konforu ile 

yapının dönüşüme olan fiziksel uygunluğudur. Yapının mevcut 

malzemeleri, yapısal elemanları, taşıyıcı sistemi ve mevcut 

planlamasına bağlı kapasite artışı dönüşüm için yeterli olmaktadır. 

Kullanıcı konforu için görsel, işitsel ve ısısal konfor sağlanmalıdır. 

Mevcut konfor koşulları bisiklet kulübü için yeterlidir. 

Okul binasının bisiklet kulübü olarak kullanıldığı durumda çevresel 

performans kriterlerinin sosyokültürel ve ekonomik kriterlere oranla 

dönüşüm için daha etkili olduğu sonucuna varılmaktadır. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de kırsal kalkınma sorunu için uygulanan politika, yaklaşım 

ve projeler birtakım kırsal problemler için çözüm oluşturmakta ancak 

ülke genelindeki kırsal alanlar için yetersiz kalmaktadır. Taşımalı 

eğitim sistemine geçilmesiyle köy için önemli olan okul binaları 

işlevsiz kalmış, bunlara rastgele işlevler yüklenmiş ya da bu okullar 

âtıl bırakılmıştır. Kırsal kalkınma için önemli bir rol oynayabileceği 

düşünülen köy okulları köy halkı ihtiyaçlarına yönelik uygun bir 

dönüşüm ile bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı 

sağlayacaktır. Bu çalışmada terk edilmiş köy okulları ortak ihtiyaç 

doğrultusunda sanat, zanaat, eğitim, turizm, tarım, spor ve peyzaj 

kategorilerindeki dönüşümleriyle yeniden işlevlendirilerek, köyün, 

sosyokültürel ve ekonomik hayat kalitesini arttırabilecek oluşturulan 

çok katmanlı modelin bazı analizleri değerlendirilmiştir. Çalışma 

kapsamında turizm ve spor ana dönüşüm kategorileri ve bunların 

değerlendirme sonuçları açıklanmıştır. Turizm dönüşümü kendi içinde 

değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyokültürel performans kriterleri 

puanlamasının çevresel kriterlere göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Spor dönüşümünde ise çevresel ve sosyokültürel 

performans kriterleri puanlaması ekonomik kriterlere göre daha 

yüksektir. Spor dönüşümü kendi içinde değerlendirildiğinde sosyal 

yararlanma ve yapısal altyapı kriterleri diğerlerine göre ön planda 

olmaktadır. 
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TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Çalışmada ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine 

uyulmuştur. Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir. Çalışma, Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 

tarafından desteklenen BAP2018-44 numaralı ‘’Kırsal Alanlarda Terk 

Edilmiş̧ Okul Binaları İçin Uygulamalı Sürdürülebilir Rehabilitasyon 

Modeli’’ isimli proje kapsamında yapılmıştır.  
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An Evaluation Model for Abandoned Rural School 

Buildings in Rural Development 

SUMMARY 

There are two different settlement concepts: rural and urban. Rural settlements differ 

from the concept of the city with their unique natural, environmental, economic 

features agricultural areas, cultural and social activities. Rural areas are generally 

accepted as; the population is lower, the main income source and the economy are 

mostly based on agriculture, natural conditions and unique traditional values shape 

life, social needs such as education, transportation and communication are 

considered to be less developed and less utilized than the city.  

A village is defined as a rural unit which is based on agriculture that differs from a 

city with social, economic, geographical and human characteristics. A city, on the 

other hand, is a socially developing, which has higher demographic density if you 

consider if housing, labour, entertainment. According to the TDK (Turkish 

Language Dictionary), the city is “a residential area where most of the population is 

engaged in commerce, industry, service, or administrative work, usually without 

agricultural activities. 

Generally, rural areas are seen as centers of agricultural production. In the past, 

while agricultural production was at the forefront of the country's economy, it 

started to lose its importance in the economy over time with the increase in 

mechanization and industrialization.  

The industrialization process, which is considered as one of the reasons for 

migration from rural areas to the city, has caused the social, economic, and 

environmental problems experienced in these areas to be seen in urban areas as well. 

The income levels and living standards of the rural population, who continue their 

lives with low value-added livelihoods such as agriculture, animal husbandry and 

crafts; generally, has lower income than the population living in the city.  

Rural development is generally defined as the process of improving the economic 

and social welfare and quality of life of individuals living in rural areas. Rural 

development is a global solution process in which the problems related to rural areas 

are correctly identified and solutions are sought for the problem. This process 

requires multi-layered approaches and policies. 

As mentioned above, rural and urban areas differ in terms of human, social and 

economic aspects, and it is known that the two settlements have separate needs. One 

of the objectives of rural development is to know the social, economic, cultural, and 

environmental differences between the city and the rural area, and in this context, 

studies and approaches to balance the development levels in the two settlements and 

to reduce migration from rural to urban areas. 
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Policies and approaches related to the development of rural areas from past to 

present aim to find solutions to the problems created by immigration and rapid 

urbanization.  

However, not identifying the problems correctly and not applying the 

aforementioned policies and approaches to the problem cause further deterioration 

of the balance between the rural area and the city, rather than the improvement of 

rural areas.  

Problems such as increasing economic difficulties in rural areas, the imbalance 

between rural and urban areas and the rapid depletion of natural resources in rural 

areas have required the differentiation of rural development approaches in 

socioeconomic, environmental, and cultural aspects in many countries in the world.  

Rural development, which is defined as a functional and integrated recovery tool in 

terms of increasing the income level and quality of life, realizing a sustainable 

lifestyle, and approaching natural resources in a sustainable way, differs in the 

historical economic process. Rural development approaches vary as a result of 

technological developments, education level and needs. 

Rural schools, which are at an important point in rural development, started to be 

abandoned with the transition to bussed education in Turkey, different functions 

were assigned to school structures and/or schools were abandoned and not used. 

Abandoned schools that have lost their educational function have an important role 

for a sustainable rural development.   

For years, rural development has been on the country's agenda within the framework 

of various laws and some policies and approaches. For example in the first years of 

the Republic in Turkey, rural development approaches began to emerge with some 

legal frameworks.  

The Village Law No. 442, which is the first of these legal frameworks and entered 

into force in 1924, is important because it is still applied today. The first economic 

congress held after the village law, the first village congress, the enactment of the 

settlement law and the Village Institutes, which were established for the purpose of 

conducting education in rural areas, are the basic policies for rural areas.  

These approaches, policies and studies have continued until today and still remain. 

However, in rural development, studies are generally carried out to improve an 

agriculture-based economy.  

A comprehensive model has not been designed to determine whether schools, which 

lost their basic function with the transition to bussed education, have a role in the 

development of the rural area, generally, projects, approaches, models and guides 

were limited to a single region.  
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However, these rural schools can be included in rural life by identifying common 

needs and can constitute an important step for the solution of the rural development 

problem. 

Design guides and models, which are seen in the world, are society-oriented and 

participatory. In the rural design guides of countries such as Ireland and England, 

the people of the region are kept in the center with concepts such as "character, 

place, society".  

Rural development in Turkey will continue to be a part of the country's identity with 

a holistic model by considering the issue of rural development in line with the above 

concepts.  

By including abandoned rural schools in rural sites life with a sustainable approach, 

a model can be created that will support the village's common need for proper rural 

sustainability, be a guide for rural development, and be applied throughout the 

country. Within the scope of this study, Bilecik province Tongurlar village was 

chosen as the pilot area, and the model was tested in an abandoned rural school in 

this region. 

The main criteria (economic, sociocultural, and environmental performance criteria) 

determined in the focus group meeting were divided into subcategories by literature 

review. By reconsidering each sub-category in the context of rural-specific features, 

systematic focus questions were created under new sub-headings. These questions 

were examined according to categories within the scope of economic, socio-cultural 

and environmental performance criteria, and some questions were considered 

structure oriented.  

The Likert scale obtained by asking questions about the transformation was 

multiplied by the “k” value obtained by the binary matrix system in the AHP method 

and the performance score of the relevant transformation was obtained.  

In the SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) method, each 

transformation category (craft, agriculture, landscape, art, education, tourism, and 

sports) under the headings of strengths, weaknesses, opportunities and threats was 

tested on the abandoned school building in Tongurlar Village. Each question was 

scaled with the Likert method, and the results were explained with graphics.  

As a result of the SWOT analysis, different answers are obtained for each 

transformation in each category. This caused the resulting graphics to be different 

from each other. There are different needs in the transformation of the village and 

abandoned school buildings according to the determined transformation categories. 

In line with the "Köyünü Yaşat" Project, which is the synthesis of rural projects 

carried out in 2009 and 2012, the abandoned school building, was transformed into a 

bicycle club with a sports function by undergraduate and graduate students. 

Performance criteria have been established within the scope of the transformation 

model developed in the Ph.D. program of Mimar Sinan Fine Arts University, 
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Faculty of Architecture, Department of Building Physics and Materials, which is a 

part of this comprehensive project.  

These criteria have been determined as environmental, sociocultural, and economic 

performance criteria at the upper scale. Main categories of transformation 

(education, arts, crafts, tourism, agriculture, sports, landscape); questions were 

formed for different sub-headings of environmental, socio-cultural and economic 

performance criteria and were tested separately on a Likert scale for Tongurlar 

Village, which is the pilot area of the roof project.  

Evaluation was made between 1-5 on the Likert scale and average values were given 

for each question. The results are presented in graphic language by averaging for 

each criterion. Within the scope of the study, sports and tourism, which are 

transformation categories, are explained.  

The policies, approach and projects applied for developmental issues solve some 

problems but remains limited for rural areas in the country. As bussed-education 

system had been applied, rural school buildings have remained dysfunctional, inert, 

or obsoletely used.  

Rural schools, which are thought to play an important role for rural development, 

will contribute to the economic and social life of the region with an appropriate 

transformation for the needs of the rural people.  

In this study, some of the analyses of multi-layered model created that can increase 

the socio-cultural and economic quality of life of the village by re-functioning the 

abandoned rural schools with their transformations in the categories of art, craft, 

education, tourism, agriculture, sports and landscape in line with common needs 

were evaluated. Within the scope of the study, the main transformation categories 

are tourism, sports and their evaluation results are explained.  

When tourism transformation is evaluated in itself, the scoring of economic and 

sociocultural performance criteria is higher than environmental criteria. In sports 

transformation, environmental and sociocultural performance criteria score is higher 

than economic criteria. When sports transformation is evaluated in itself, social 

benefit and structural infrastructure criteria are at the forefront compared to others. 
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1. GİRİŞ 

Kentlerde hızlı nüfus artışı birlikte insan-doğa ilişkileri zenginleşmiş ve 

neticesinde düzensiz kentleşme ve çevre sorunları gibi etmenler ortaya 

çıkmıştır. Bu olumsuz etmenler de yaşam alanlarını olumsuz yönde 

etkilemiştir (Tuğluer & Çakır, 2019). Kentlerdeki nüfus artışı ve 

bundan dolayı daha karmaşık hale gelen kentsel sorunların 

iyileştirilmesi için kentsel tarım önemli bir araç sunmaktadır. Türker & 

Akten (2020) kentsel tarımı, üretken bir arazi kullanımı olarak 

tanımlamaktadır. Kentsel tarım, kentsel alanının sınırları içerisinde 

kente ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık boyutunda önemli 

hizmet ve katkılar sunan alternatif bir gıda sistemidir. Kentsel tarımın 

kente çok yönlü hizmet, katkı ve yarar sağlamaktadır. Fakat kentsel 

tarım sürekli büyüme eğiliminde olan kentlerin sahip olduğu kentsel 

sorunları çözümü için sihirli bir değnek olduğu anlamına 

gelmemektedir. Bryld (2003), kentsel tarım için gösterildiği gibi 

kusursuz olmadığına ve kentsel tarımın birçok probleminin 

bulunduğuna dikkat çekmektedir. Kentsel tarımın problemler ve riskleri 

kentsel tarım alanlarının sürdürülebilirliğini ve korunması konusunda 

problem oluşturmaktadır. Kentsel tarım alanlarının sürdürülebilirliği ve 

korunması sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanması ve kentsel 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından önemlidir. Kentsel 

tarım alanlarının sürdürülebilirliği ve korunması için kentsel tarım 

problemlerinin ve risklerinin ortadan kaldırılması veya en aza 

indirgenmesi gerekmektedir.  
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Bu araştırmada kentsel tarım alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması 

ve korunması konusundaki problemlerin ve risklerinin neler olduğunun 

ortaya konulması amaçlanmıştır ve kentsel tarım alanların 

sürdürülebilirliğinin ve korunmasının sağlanması için çözüm önerileri 

getirilmiştir.  

1.1. Kentsel Tarımın Problemleri ve Riskleri  

Tablo 1’de The Urban Agriculture Network tarafından tespit edilen 

kentsel tarım problemleri ve riskleri verilmiştir. Tablo 1’de 

görülebileceği üzere kentsel tarımın genel olarak sağlık, çevresel, 

sosyal ve kentsel yönetim konularında sorunları bulunmaktadır. UNDP 

(1996) ise kentsel tarımın problemlerini genel olarak sağlık ve hijyen 

etkileri, çevresel etkiler, verimsizlikler ve estetik etkileri olduğuna 

dikkat çekmiştir. Bryld, (2003) ise kentsel tarımın potansiyeli sağlık 

tehlikesi, yapılaşma için yer işgal etmesi, güvenlik, sürdürülebilir 

olmayan arazi kullanımı ve politika ile ilgili problemlerinin olduğunu 

belirtmiştir. Van den Berg (2000) ise kentsel tarım konusundaki 

problemleri tarımsal ürünlerde kentsel kirleticiler, çevredeki zirai 

kimyasallar, kentsel yeşillendirme ve doğa kaynaklı hastalıklar, kentsel 

arazi kullanım sistemlerinden rekabet, vandalizm ve güvenlik sorunu 

ve olumsuz algı olarak sınıflandırmıştır.   
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Tablo 1. Kentsel tarımın problemleri ve riskleri (UNDP, 1996) 

Sağlık  Çevresel  Sosyal Kentsel 

yönetim  

Diğer  

Kirlenmiş gıdalardan 

bağırsak 

enfeksiyonları  

Atık ve 

kimyasallardan 

dolayı kirlenen su 

kirliliği 

Kadınların 

daha fazla 

çalışmasına 

neden 

olabilir 

Vergi 

sorunları 

Nasıl 

uygulandığı

na bağlı 

olarak çekici 

olmayabilir.  

Böcek öldürücülerden 

kaynaklanan bronşiyal 

enfeksiyonlar 

Böcek ilacından 

dolayı meydana 

gelen hava kirliliği 

Kentsel 

tarım 

Çocukların 

ilgisini 

çekebilir ve 

bu durumda 

fazla 

çalışmaları 

söz konusu 

olabilir  

Bazı 

durumlarda, 

başka bir 

kullanım için 

daha yüksek 

bir kira talep 

edebilecek bir 

alanı işgal 

etmesi 

- 

Sivrisineklerden sıtma Aşırı otlatmadan 

dolayı otlaklardaki 

hasarlar  

 Güvenli 

olabilmesi için 

diğer kentsel 

üretim 

süreçlerinden 

daha fazla 

izleme 

gerekmesi  

- 

İneklerden tüberküloz Bazen orman 

örtüsünün tarla 

bitkileri ile 

değiştirilmesi  

- - - 

Domuzlarda trikinoz 

ve domuz gribi 

Tüm kentsel arazi 

kullanımlarında 

olduğu gibi sulak 

alanların 

boşaltılması ve 

biyoçeşitliliğin 

azalması 

- - - 

Kompostların fareleri 

çekmesi 

Nehir 

kenarlarındaki ve 

dik yamaçlardaki 

bazı tarım 

uygulamalarından 

dolayı sel ve taşkın 

riskinin artması  

- - - 

Kentsel çevrede 

yetiştirilen balıklar 

hepatit ve ağır 

metaller taşıyabilir 

 -   
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Sebzeler ağır 

metallerle kirlenebilir  

- - - - 

Sebze ve meyvelerde 

için kullanılan böcek 

ilacı mide 

zehirlenmesine neden 

olabilir  

- - - - 

Sakatatlar suyu 

kirletir, bu da ishale 

neden olabilir 

- - - - 

Resmi olmayan 

topluluk pazarları 

sağlıksız pişmiş 

yiyecekler satması  

- - - - 

Şehirde hayvan 

yetiştirmek, kayıt dışı, 

denetimsiz kesimlere 

yol açıyor 

- - - - 

Sanayiye yakın olarak 

yapılan kentsel tarım 

üretimi tehlikeli 

toksinlerle kirlenebilir 

- - - - 

1.2. Kentsel Tarımın Sürdürülebilirliği ve Korunmasının 

Önündeki Problemler ve Riskler  

1.2.1. Potansiyel sağlık tehlikesi 

Kentsel tarım faaliyetleri insan sağlığı için doğrudan ve dolaylı olarak 

tehlike oluşturabilir. Tablo 1’de kentsel tarımın sağlık konusunda 

yaratabileceği sağlık problemleri görülmektedir. Bağırsak 

enfeksiyonları, bronşiyal enfeksiyonlar, sıtma, tüberküloz, trikinoz, 

domuz gribi, ağır metallerin nedeniyle oluşabilecek hastalıklar, ilaç 

zehirlenmeleri, ishal vb. birçok hastalık kentsel tarım nedeniyle 

potansiyel sağlık tehlikesi doğurma ihtimali vardır. Potansiyeli sağlık 

tehlikesi kentsel tarımın çevreyi kirletmesi ve kentsel çevrede yapılan 

üretim sonucunda insanların hayatları için risk teşkil etmektedir. 

Kentsel çevre çeşitli nedenlerden dolayı hava kirliliği, su kirliliği, 
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toprak kirliliği vb. sorunlara sahip alanlardır. Bu alanlarda yapılacak 

tarımsal üretimin ne kadar sağlıklı ve besin değerinin yeterli olabileceği 

önemli tartışmalara neden olmaktadır. Bu konu kentsel tarım için bir 

sorun teşkil ederken aynı zamanda kentsel tarımın çevreyi kirletmesi, 

kaynaklara zarar vermesi ve bundan dolayı insan sağlığı için sorun 

teşkil etmesi ayrı bir konudur. Ayrıca kentsel tarım çiftçilerinin kentsel 

tarım üretimi konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması ve bilinçsiz 

şekilde pestisit, böcek ilacı, kimyasal gübre kullanımı nedeniyle kentsel 

çevrenin kirlenmesine neden olmaktadır. Ayrıca UNDP (1996) kentsel 

tarımı alanlarında arıtılmamış atık su kullanımı çoğu kentsel tarım 

çiftçisi sorunun veya sağlık tehlikelerini önlemenin yollarının farkında 

olmadığı için potansiyel bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. 

Kentsel tarım faaliyetleri sağlık ve hijyen sorunlarına neden olabilir. 

Kentsel hava, su, toprak ve atıklar daha kirli ve tehlikeli 

olabileceğinden, kentsel tarım kırsal alanda yapılan tarıma göre daha 

yüksek sağlık riskleri taşıyabilir. Kentsel tarım alanlarının daha yoğun 

nüfus yerleşimlerine yakınlığı nedeniyle hem bulaşıcı hem de bulaşıcı 

olmayan hastalıkların yayılma riskini artırmaktadır. Kentsel tarım, zirai 

kimyasalların kullanımı ve hayvan dışkılarının sızması yoluyla çevreyi 

kirletebilir ve ayrıca belirli hastalık taşıyan vektörlerin yaşam alanını 

artırabilir. Kentsel tarım faaliyetleriyle potansiyel olarak ilişkili bulaşıcı 

olmayan sağlık tehlikelerinin örnekleri arasında çiftçilikte kullanılan 

pestisitlerden ve mahsullerde kurşundan kaynaklanan nörolojik hasarlar 

ve sulama için kullanılan atık sudaki nitratlardan kaynaklanan solunum 

bozuklukları yer alır. Endüstriyel, ticari, konut ve diğer kentsel 
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faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik, kentsel tarımın kullandığı toprağı, 

havayı ve suyu etkiler. Kentsel alanlardaki kirliliğe endüstriyel katı ve 

sıvı atıklar, endüstriyel hava egzozu, yetersiz atık bertarafı ve otomobil 

egzozu neden olabilir. Bu kirleticiler toprakta, havada, suda ve 

bitkilerde ağır metaller biriktirebilir. Ağır metaller ve patojenler 

insanlar tarafından tüketilirse zararlı olabilir çünkü şehirlerde yetişen 

bitkiler onları topraktan, havadan veya sudan alıp tüketicilere iletebilir. 

Bununla birlikte, iletilen seviyeler bir dizi faktöre bağlıdır. Kirleticiler 

ve patojenler, çiftçilik sırasında toprak, su veya atık su ile doğrudan 

temas eden bireylere ve ayrıca işleyicilere ve tüketicilere aktarılabilir. 

Bu durum özellikle sürekli dış ortamla temas halinde olan çocuklar için 

tehlike arz etmektedir (UNDP, 1996). Kentsel tarımın gelişmesinin 

önündeki en büyük engel ve şehirlerin çevresinde sentetik kimyasal 

pestisitlerin kullanımıdır. Sebze, süs ve çiçek mahsulü için için olarak 

sık pestisit uygulamasını önerilmektedir. Tüm temel kimyasal 

ailelerden (organofosfatlar, karbamatlar, piretroidler ve 

organoklorinler) çeşitli aktif maddeler, kentsel sebze üretiminde yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Tallaki, 2005; Mai Anh & diğerleri, 2004; 

Cissé ve diğerleri, 2002).  

1.2.2. Çevresel problemler  

Tablo 1’de kentsel tarımın çevresel problemleri yer almaktadır. Bu 

problemler şunlardır: Atık ve kimyasallardan dolayı kirlenen su 

kirliliği, böcek ilacından dolayı meydana gelen hava kirliliği, aşırı 

otlatma sorunu, orman örtüsünün kaybolası ve yerine tarla bitkilerinin 
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değiştirilmesi, sulak alanların boşaltılması ve biyoçeşitliliğin olumsuz 

olarak etkilenmesi, nehir kenarlarında ve dik yamaçlarda yapılan 

kentsel tarımın sel ve taşkın riski artırmasıdır. Kentsel tarımın 

gelişmesinin önündeki en büyük engel ve şehirlerin çevresinde sentetik 

kimyasal pestisitlerin kullanımıdır. Sebze, süs ve çiçek mahsulü için 

için olarak sık pestisit uygulamasını önerilmektedir. Tüm temel 

kimyasal ailelerden (organofosfatlar, karbamatlar, piretroidler ve 

organoklorinler) çeşitli aktif maddeler, kentsel sebze üretiminde yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Tallaki, 2005; Anh & diğerleri, 2004; Cissé ve 

diğerleri, 2002). Bu kullanılan pestisitler kentsel çevrenin kirlenmesine 

neden olmaktadır. Ayrıca doğru bir kentsel tarımda atık yönetimi 

konusu kentsel çevre için diğer önemli sorundur. Mvena ve diğerleri, 

(1991) kentsel tarımın özellikle kurak veya yarı kurak kentsel 

ortamlarda su kıtlığı oluşturabileceğine dikkat çekmektedir.  

1.2.3. Güvenlik 

Kentsel tarım alanlarının en önemli sorunlarından bir diğeri güvenlik 

sorunudur. Hırsızlık, vandalizm kentsel tarım alanlarındaki öne çıkan 

güvelik sorunlarındandır.  

1.2.4. Arazi kullanımı sorunu  

Kentin içerisindeki araziler gayrimenkul değeri yüksek arazilerdir. Bu 

durum kentin içerisindeki ve çeperinde yer alan arazilerin özellikle kent 

merkezindeki arazilerin kentsel tarım için kullanılması konusunda 

problem yaratmaktadır. Kentsel alandaki yüksek ranttan dolayı arazi 

sahipleri kullanım tercihlerini daha fazla kar elde edebilecekleri 
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yatırımlara yönelmesine neden olmaktadır. Bu durumda kent 

içerisindeki arazilerin kentsel tarım için daha az tercih edilmesine ve 

mevcut durumda kentsel tarım alanı bulunan bir arazinin başka bir 

yatırma dönüşmesi riskiyle karşı karşıya gelmesi anlamına gelmektedir 

ve bu durum kentsel tarım alanlarının korunmasını ve 

sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Bryld (2013), gelişmekte olan ülkelerde kentsel tarım alanlarının 

sadece %20'si, kendi sahip olduğu arazilerde kentsel tarım faaliyeti 

yapmaktadır. Çoğunluk, kamu arazisinde veya yerel arazi sahibinden 

kiralanan arazide kentsel tarım faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

Kente devam eden sürekli göç, mevcut arsalar üzerinde yoğun bir baskı 

oluşturmaktadır. Bu nedenle kentsel tarım ile uğraşmak isteyenler 

yeterli arazi bulamama sorunuyla karşılaşmaktadır.   

1.2.5. Estetik sorunu  

Kentsel tarım alanları birer kentsel mekândır. Bu nedenle kentsel 

kimliği doğrudan ve dolaylı olarak olumlu veya olumsuz olarak 

etkilemektedir. Kentsel tarım alanları içerisindeki bulunan öğeler 

(seralar, yetiştirme yatakları, kompost alanları vb.) kentsel estetik 

açıdan olumsuz görüntülere yol açabilmektedir. Kentsel tarım alanların 

temel amacı ürün yetiştirmektir ve çoğu zaman estetik kaygı göz ardı 

edilir. Bu durum kentsel tarım alanlarının kent kimliğine ve kentsel 

estetik üzerinde olumsuzluk yaratmaktadır ve çevre sakinleri için görsel 

açıdan rahatsızlık oluşturabilmektedir. Özellikle gelişigüzel olarak 

tasarlanan kentsel tarım alanları, bakımsız ihmal edilmiş olan kentsel 
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tarım alanları ve gerilla bahçeleri gibi illegal olarak yapılan kentsel 

tarım faaliyetleri kentsel çevre için olumsuz görüntü oluşturabilir (Şekil 

1).  

 

Şekil 1. Bakımsız bir kentsel tarım alanı (Olivia Ivey, 2021) 

 

Şekil 2. The Michigan Urban Farming Initiative, (2021) 
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Şekil 2’de düzenli ve bakımlı bir topluluk bahçesi yer almaktadır. 

Türker & Akten (2021) bu topluluk bahçesi fotoğrafını çalışmasında 

kullanarak Uşak kent halkının kentsel tarımına olan bakış açısı 

incelenmiştir. Araştırmalarında Uşak kent halkının %92,1’inin 

mahallesinde kentsel tarım alanlarını istediğini ve katılımcıların % 

86’sı kentsel tarım alanlarının Uşak kentini daha güzelleştireceğini 

düşündüğü sonucuna ulaşmışlardır. Türker & Akten (2021)’in yaptığı 

bu çalışmada katılımcıların büyük çoğunluğu bu fotoğraftaki gibi bir 

kentsel tarım alanının bulunduğu mekânın estetik değerinin pozitif 

olarak katkısının olduğunu düşünmektedir. Bu bulgular düzenli 

yerleşime sahip, bakımlı, çevresiyle uyumlu olarak tasarlanan bir 

kentsel tarım alanının kent halkı tarafından estetik açıdan olumlu olarak 

algılandığı sonucunu vermektedir.  
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1.2.6. Kentsel tarımın yasal çerçevesi  

Arazi kullanımı ve belediyelerin düzenleyici zorluklarının yanı sıra 

gıda güvenliğine ilişkin endişeler, kentsel tarımı kentsel planlamanın 

önemli bir bileşeni haline getiriyor (Meenar ve diğerleri, 2017). Kentsel 

tarım üretimi düzensiz bir şekilde ortaya çıktı ve bu konudaki politika 

boşluğu, arazi kullanım zorlukları da dâhil olmak üzere kentsel tarımın 

uygulanabilirliği konusunda sorun teşkil etmeye başladı (Brown & 

Jameton, 2000). Kentsel tarım faaliyetleri, yasaklayıcı veya 

destekleyici, arazi kullanımı veya kentsel tarım politikalarının eksikliği 

veya tutarsız uygulanmasından zarar görebilir. Kentsel tarımın yasa dışı 

olduğu ve yasağın uygulandığı yerlerde, kentsel tarım kesintiye ve 

belirsizliğe maruz kalabilir. Ancak, kentsel tarımın yasa dışı olduğu 

ancak politika ihlallerini izleyecek kaynakların veya personelin eksik 

olduğu durumlarda, kentsel tarım gevşek ve gelişigüzel 

uygulamalardan yararlanabilir (Helmore & Ratta, 1995). Bazı 

kentlerde, kentsel büyüme hızı o kadar hızlıdır ki, arazi gelişimi 

planlamacılar tarafından takip edilmesi ve kontrol edilmesi güçtür. Bu 

kontrol eksikliği, yasadışı kentsel tarımın gelişmesi için fırsatlar 

sağlayabilir, fakat aynı zamanda kentsel tarım alanları için bir tehdit 

oluşturabilir (Sawio, 1998). Kentin yasal ve düzenleyici çerçevesi, 

kentsel tarım için en önemli kısıtlamayı oluşturmaktadır (Maxwell & 

Armar-Klemesu, 1998). 

Kentsel tarımın plansız olarak yapılması sağlık tehlikelerine ve çeşitli 

sorunlara neden olabilir (Bryld, 2003). Atıkların kirlenmesini 
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azaltabilecek, tarımsal uygulamaları değiştirebilecek, kompostu 

izleyebilecek, besin maddelerini geri dönüştürebilecek ve yetiştiricileri 

sürdürülebilir arazi kullanımı konusunda eğitimini sağlayacak 

programlar ve mevzuat önemlidir. Zambiya ve Uganda gibi ülkeler 

kentsel tarımı yasallaştırmaya yönelik olumlu adımlar atmış olsalar da, 

birçok gelişmekte olan ülke kentinde kentsel tarım yine de yasa dışıdır 

(Bryld, 2003). Bryld (2003) ayrıca kentsel tarımı yasallaştırarak, 

politikalar formüle ederek ve kentsel tarımın düzenli yönetimini 

kurumsallaştırarak yönetim boşluğunu doldurmaya yönelik genel bir 

ihtiyacın olduğuna ve sürdürülebilirliğin güvence altına alınması için 

tüm paydaşların politika oluşturma sürecine dâhil edilmesi gerektiğine 

dikkat çekmektedir.    

Birçok planlamacı ve karar vericiler, kentsel tarımın yararları ve 

zorlukları ya da kentsel tarım uygulamalarının planlama ve politika 

sonuçları hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip değildir. Bundan dolayı 

planlamacıların ve karar vericilerin operasyonel ve sosyo-ekonomik ve 

çevresel zorlukları ele almak için kentsel tarımı nasıl düzenlediğini 

anlaması oldukça önemlidir (Meenar & diğerleri, 2017). Mouget (2000) 

kentsel tarımın politika stratejisinin gelişmesi için şunlara dikkat 

çekmektedir: 

• Ulusal ve yerel siyasi liderlerin gıda konusunda kendi kendine 

yeterlilik halka çağrıları 

• Kentin Master planlarında kentsel tarımın entegre edilmesi 

• Revize edilmiş kentsel yönetmelikler/tüzükler/mevzuat 
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• Kentsel tarım için yeni kurumsal mekanizmalar 

• Belediyeye ait açık alan tahsisi 

• Resmi olarak tanıtılan kentsel tarım projeleri 

• Kentsel tarım üretiminde doğrudan halkın katılımı 

• Kamusal kentsel tarım müdahalelerine uluslararası ajans desteği 

Ülkemizde kentsel tarımın ilgili mevzuatta herhangi bir tanımlaması ve 

yasal çerçevesi bulunmamaktadır. Kent planlamacılarının ve karar 

vericilerin kentsel tarıma olan olumsuz bakış açısı ve kentsel tarımın 

ülkemizde son zamanlarda tanınırlığının artmasından dolayı kentsel 

tarım mevzuatta henüz yer bulmamıştır. Kentsel tarımın mevzuatta yer 

almaması beraberinde kentsel tarımın planlanması ve uygulanabilirliği 

ve yönetimi konusunda sorunlar oluşturmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki 

5216 ve 6360 sayılı yasalar ile tarım alanlarının kentleşme riski 

bulunmaktadır (Yenigül, 2016).  Bu yasalar özellikle kent çeperine 

konumlanmış kentsel tarım alanları içinde önemli tehdit 

oluşturmaktadır.  
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2. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu araştırmada kentsel tarım alanların korunması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için kentsel tarımın problemlerin ve 

risklerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu araştırmada genel olarak 

kentsel tarım problemleri ve riskleri 6 boyutta belirlenmiştir ve ele 

alınmıştır:   

• Potansiyel sağlık tehlikesi 

• Çevresel problemler  

• Güvenlik 

• Arazi kullanım sorunu  

• Estetik sorunu  

• Yasal çerçeve  

Kentsel tarımın yukarıda belirtilen problemleri ve riskleri kentsel tarım 

alanlarının sürdürülebilirliği ve korunması açısından sorun teşkil 

etmektedir. Bu problemleri ve risklerin ortadan kaldırmaya yönelik 

politikalar, çözüm önerileri ve stratejilerin uygulanması oldukça önem 

teşkil etmektedir. Ülkemizdeki kentsel tarım alanlarının 

sürdürülebilirliği ve korunması için şu öneriler getirilmiştir:   

2.1. İlgili Yasal Mevzuatın Düzenlenmesi  

Kentsel tarım alanları birer kentsel yeşil alanlardır. Kentsel tarım 

alanlarının bir yeşil alan tipolojisi olarak kabul edilerek ilgili mevzuata 

eklenmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  
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Türker (2020), kentsel tarımın arazi kullanımı olarak 3194 sayılı İmar 

Kanununa, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine, Plan Yapımına Ait 

Esaslara Dair Yönetmeliğine dâhil edilmesini ve yeşil alan tipolojisi 

olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Türker 

çalışmasında kentsel tarımın 1/25.000 Çevre Düzeni Planına, 1/5000 

Nazım İmar Planlarına ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına da dahil 

edilmesine ve 5393 sayılı Belediye Kanununda, 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanununda, 442 sayılı Köy Kanununda, 5403 sayılı Toprak 

Koruma Kanununda, 4342 sayılı Mera Kanununda, 6831 sayılı Orman 

Kanununda kentleşme etkisiyle kent çeperinde kalacak tarım arazileri, 

mera alanları, orman ve fundalıkların korunmasıyla ilgili gerekli 

düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtmiştir.  

2.2. Kentsel Tarım Yönetmeliğinin Hazırlanması   

Kentlerde insan, toplum sağlığı ve çevrenin korunması temel alınarak 

koruma-kullanım dengesi esas alan, kentsel tarım faaliyetleri, kentsel 

tarım üretimi, pazarlaması, dağıtımı, uygulanması, organizasyonu, 

yönetimi, kullanımı, denetimine ilişkin usul ve esasların yer aldığı 

“Kentsel Tarım Yönetmeliği” hazırlanmalıdır. Bu yönetmelikte amaç, 

kapsam, hukuki dayanaklar oluşturulmalı, kentsel tarım tanımlanmalı, 

kentsel tarım tipolojileri belirlenmeli ve kentsel tarım ile ilgili terimler 

ve kullanım esasları kentsel tarım yönetmeliğinde detaylı olarak 

belirtilmeli ve kentsel tarım standartları oluşturulmalıdır.  

2.3. Kentsel Tarım Alanlarının Planlanması   
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Kentsel tarım alanlarının planlamaya entegre edilmesi kentsel tarım 

alanlarının korunması ve sürdürülebilirliği için en önemli konulardan 

biridir. Saha & Eckelman (2017), yerel gıda sistemini planlamaya dâhil 

etmenin en önemli adımlarından biri, kentsel alanlarda kentsel tarım 

potansiyelinin belirlenmek olduğu belirtmiştir. Kentsel tarım 

potansiyeli her kentin doğal ve kentsel olanakları doğrultusunda 

değişkenlik göstermektedir.  Literatürde kentsel tarım potansiyelinin 

tespit edilmesi ile ilgili birçok çalışma yer almaktadır. Bu 

araştırmalarda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) sıklıkla başvurulan 

yöntemlerden biridir. CBS karar vericiler ve planlamacılar için birçok 

konuda olduğu gibi kentsel tarım potansiyelinin tespit edilmesi için 

kullanılabilir.  

Kentsel tarım alanlarının planlanması 2 temel aşamadan oluşur.  

1. Kentteki mevcut kentsel tarım alanlarının ve üretim 

kapasitelerinin tespit edilmesi  

2. Kentin doğal ve kentsel olanakları doğrultusunda kentsel tarım 

potansiyelinin belirlenmesidir.   

• Kentsel tarım alanlarının planlamasının ilk aşamasında kentin 

içerisindeki ve çeperinde yer alan mevcut kentsel tarım 

alanlarının saptanmalıdır. Mevcut kentsel tarım alanları tespit 

edildikten sonra, kentin doğal ve kentsel olanakları 

doğrultusunda kentsel tarım potansiyeli belirlenmelidir. Mevcut 

ve potansiyel kentsel tarım alanları ile kentsel tarım envanteri 

ve raporu hazırlanmalı ve belediyenin planlama bölümüne 
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sunulmalıdır. Nazım ve Uygulamalı İmar Planlarının 

hazırlanması sürecinde kentsel tarım alanlarının planlaması 

aşamasında bu envanter ve rapor dikkate alınmalıdır.  

• Kentsel tarım alanlarının planlanmasında ticari, ticari olmayan 

ve hibrit kentsel tarım tipolojileri detaylı olarak belirtilmelidir.   

• Kentsel tarım alanları diğer yeşil alanlarla ve kullanımlar ile 

ilişkilendirilecek şekilde kent bütüne eşit dağılım gösteren 

bütüncül bir yaklaşımla planlanmalıdır.  

• Kentsel tarım alanları birer yeşil alan olmasına rağmen kentsel 

tarımda insan ve çevre sağlığı söz konusu olduğu için bu 

alanların planlanması daha hassas bir şekilde ele alınmalı, 

potansiyel sağlık riskinin ve çevresel problemlerin ortadan 

kaldırılması veya en aza indirgenmesi için planlamada mutlaka 

uyulması gereken bazı kurallar yönetmelikte belirtilmelidir.   

• Kentsel tarımın daha sağlıklı yapılabilmesi ve potansiyel sağlık 

riski için kentsel tarım alanlarının konumlandırılması oldukça 

önemlidir. Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Organik Tarımın 

Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinde (2002) 

“Ağır sanayi tesisleri, reaktörler, hidrolik ve termik enerji 

santrallerine, maden işletmelerine, kentsel atıkların toplu olarak 

bırakıldıkları alanlara 3 Km. mesafedeki tarım arazilerinde 

organik tarım yapılamaz.” maddesi yer almaktadır. Aynı 

yönetmelikte ayrıca “Karayolları Genel Müdürlüğü ağındaki 

ana yollara, 1 Km. mesafedeki tarım arazilerinde organik 

bitkisel üretim yapılamaz.” maddeleri yer almaktadır. Kentsel 
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tarımın daha sağlıklı ve sağlık riskini ortadan kaldırılmak veya 

en aza indirgenmesi için Organik Tarımın esasları ve 

uygulanmasına ilişkin yönetmelikteki belirtilen mesafelerin 

kullanılmalıdır. Bu değerler eşik değer olarak kabul edilmelidir.  

2.4. Kentsel Tarımın Uygulanması ve Organizasyonu  

• Kentsel tarımın uygulanmasında mutlaka sürdürülebilirlik ilkesi 

doğrultusunda insan, toplum sağlığı ve çevrenin korunması 

temel alınarak uygulanmalıdır. Permakültüre dayalı kentsel 

tarım üretim yaklaşımı esas alınmalıdır.  

• Kentsel tarım alanlarında kesinlikle hiçbir sentetik gübre, ilaç 

vb. kullanılmamalıdır. Organik gübre vb. kullanılmalıdır.  

Kültürel ve biyolojik mücadele yöntemleri uygulanmalıdır.  

• Kentsel tarım alanlarında uygulama yapılmadan önce mutlaka 

toprak analizi yapılarak, insan sağlığı için potansiyel sağlık riski 

oluşturabilecek ağır metaller vb. incelenmelidir.  Toprak analiz 

sonucuna göre kentsel tarım alanlarında üretime başlanmalıdır.   

• Kamusal ya da özel kentsel tarım alanları mutlaka 

projelendirilmelidir. Özel kentsel tarım alanlarının 

projelendirmesine ek olarak toprak analizi sonuçları 

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olarak 

kurulacak Kentsel Tarım Birimindeki farklı disiplinlerden 

oluşan komisyon tarafından incelenmeli ve onay verildikten 

sonra üretime geçilmelidir. 
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• Kentsel tarım alanlarındaki ürünlerin sulaması için mutlaka 

şebeke suyu kullanılmalıdır. Şebeke suyunun yanı sıra 

yağmursuyu depolanması ve geri kullanılması için yağmursuyu 

havuzları tasarlanmalıdır.  

• Kent dokusunun çok yoğun, yoğun ve orta yoğunluğa sahip 

kentsel dokuda kesinlikle hiçbir hayvansal ürün yetiştirilmemeli 

ve kompost alanlarına yer verilmemelidir.  

• Kentsel tarım alanlarında atalık tohum vb. kullanılmalıdır. 

Doğal malçlama gibi yöntemler tercih edilmelidir.  

• Kentsel tarım alanlarında atık yönetimi stratejileri belirlemeli ve 

uygulanmalıdır.  

• Kamusal kentsel tarım alanlarında halkın katılımının esas 

olduğu bir model oluşturulmalıdır.  

• Kentsel tarım alanlarında üretilen ürünlerin mutlaka 

sertifikasyonun yapılmalıdır.  

• Kamusal kentsel tarım alanlarında dernek, organizasyonlar ile 

işbirliğinde bulunulmalıdır.  

• Kamusal kentsel tarım alanlarında herkesin eşitlik ilkesi 

olmalıdır.  

• Kentsel tarım alanlarının sorumluluğu  

• Kentsel tarım alanlarının sorumluluğu Belediye’nin Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Kentsel Tarım 

Birimine ait olmalıdır. Bu birim kentsel tarım alanlarının izni, 

üretimin kontrolü, yönetimi, denetlenmesinden sorumlu birim 

olmalıdır.  
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• Kentsel tarım alanları Kentsel Tarım birimi tarafından belirli 

periyotlarla üretimin kontrolü, kentsel tarım standartları 

doğrultusunda üretimin yapılıp yapılmadığı denetlenmelidir.  

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir. 



 

 

 
616 

 

 
CHAPTER-14 / BÖLÜM-14 

KAYNAKLAR  

Anh, M. T. P., Ali, M., Anh, H. L. & Ha, T. T. T. (2004). Urban and peri-urban 

agriculture in Hanoi: opportunities and constraints for safe and sustainable 

food production. AVRDC-WorldVegetableCenter. 

Bryld, E. (2003). Potentials, problems, and policy implications for urban agriculture 

in developing countries. Agriculture and human values, 20(1), 79-86. 

Brown, K. & H. ve Jameton, A. L. (2000). Public health implications of urban 

agriculture. Journal of public health policy, 21(1), 20-39. 

Cissé, I., Fall, S.T., Akinbamijo, O.O., & Diop, Y.M. (2002). L’utilisation des 

pesticides et leurs incidences sur la contamination des nappes phréatiques dans 

la zone des Niayes au Sénégal, in: Akinbamijo O.O., Fall S.T., Smith O.B 

(Eds.), Advances in crop-livetsock integration in West African cities, ITC, 

ISRA, CRDI, Ottawa, Canada, pp. 85–99. 

Helmore, K. & Annu, Ratta. (1995). The Surprising Yields of Urban Agriculture.” 

Choices: The Human Development Magazine 4 (1): 22-27. 

Maxwell, D. & Margaret Armar-Klemesu. (1998) “Urban Agriculture: Introduction 

and Review of Literature.” Unpublished paper. +13pp 

Meenar, M., Morales, A. & Bonarek, L. (2017). Regulatory practices of urban 

agriculture: a connection to planning and policy. Journal of the American 

Planning Association, 83(4), 389-403. 

Mougeot, L. J. (2000). Urban agriculture: Definition, presence, potentials and risks, 

and policy challenges. Cities feeding people series; rept. 31. 

Mvena, Z. S. K., Lupanga, I. J. & Mlozi, M .R. S. (1991). Urban Agriculture in 

Tanzania: a study of six towns. Sokoine University of Agriculture and 

International Development Research Centre. 

UNDP. (1996). Urban Agriculture – Food, Jobs and Sustainable Cities. New York: 

United Nations Development Programme Publication Series for Habitat II, 

Volume One. 

Olivia Ivey, NPR, (2021). Erişim adresi (01.10.2021) 

https://www.npr.org/sections/thesalt/2017/08/17/543421360/how-my-little-

community-garden-plot-went-from-flop-to-flourish.  

Saha, M., & Eckelman, M. J. (2017). Growing fresh fruits and vegetables in an urban 

landscape: A geospatial assessment of ground level and rooftop urban 

agriculture potential in Boston, USA. Landscape and Urban Planning, 165, 

130-141. 

https://www.npr.org/sections/thesalt/2017/08/17/543421360/how-my-little-community-garden-plot-went-from-flop-to-flourish
https://www.npr.org/sections/thesalt/2017/08/17/543421360/how-my-little-community-garden-plot-went-from-flop-to-flourish


 

 

 
617 

 

 
CHAPTER-14 / BÖLÜM-14 

Sawio, C. (1998). Chapter Nine: Institutional and Legal Framework: Instruments of 

Intervention to Support Urban Agriculture in Dar Es Salaam.” Unpublished 

manuscript. +49pp. 

Tallaki, K. (2005). The pest-control system in the market gardens of Lomé, Togo., in: 

Mougeot L.J.A. (Ed.), Agropolis: the social, political and environment 

dimensions of urban agriculture, IRDC, Ottawa, Canada, pp. 51–88. 

The Michigan Urban Farming Intiative, (2021). Erişim adresi (01.10.2021): 

https://www.miufi.org/ 

Tuğluer, M. & Çakır, M. (2019). UFORE Modeli'nin Kent Ekosistemine Hizmet Eden 

Bileşenlerinin İrdelenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 

(MBUD), 4 (2), 193-200. DOI: 10.30785/mbud.586754 

Türker, H. B. & Akten, M. (2021). Uşak kent halkının kentsel tarıma yönelik kullanım 

düzeyi ve bakış açısı. Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve 

Değerlendirmeler II. Eylül 2021. Bölüm 1. Gece Kitaplığı. 

Türker, H. B. & Akten, M. (2020). Üretken Bir Arazi Kullanımı: Kentsel Tarım. 

Journal of Strategic Research in Social Science. 

Türker, H. B. (2020). Kentsel tarım uygulama yaklaşımı: Uşak kenti örneği. Süleyman 

Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi.  

Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik. (2018). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Sayı: 30297 

Van den Berg, L. (2000). UPA and Urban Planning, Paper for the CGIAR SIUPA 

Action Plan Development Workshop South East Asia Pilot Site, Hanoi, 6-9 

June, ALTERRA Wageningen-UR. Available: http://www.fao.org. 

Yenigül, S. B. (2016). Büyükşehirlerde tarımsal alanların korunmasında kentsel tarım 

ve yerel yönetimlerin rolü. Megaron, 11(2), 291-299. 

 

http://www.fao.org/


 

 

 
618 

 

 
CHAPTER-14 / BÖLÜM-14 

Protection and Sustainability of Urban Agriculture 

Areas  

SUMMARY   

Urban agriculture provides a solution for urban problems in cities. Türker and Akten 

(2020) define urban agriculture as productive land use. Urban agriculture has many 

functions for the cities. But, it does not mean that it is a magic wand for urban 

problems. Bryld (2003) points out that urban agriculture is not perfect as shown. 

Urban agriculture has many problems and risks.  

The sustainability and protection of urban agriculture areas are in danger because of 

the problems and risks of urban agriculture. Sustainability and protection of urban 

agriculture areas are critical for sustainable urban development.  

It is necessary to control the problems and risks of urban agriculture. This study aimed 

to reveal the problems and risks for sustainability and protection of urban agriculture 

areas and it showed how to ensure the sustainability and protection of urban 

agriculture areas. 

Problems and risks of urban agriculture  

Urban agriculture has health, environmental, social, and urban management issues. 

UNDP (1996) pointed out that the problems of urban agriculture are health and 

hygiene effects, environmental effects, inefficiencies, and aesthetic effects. Bryld 

(2003) stated that urban agriculture has potential health hazards, occupying spaces for 

houses, security, unsustainable land use, and policy-related problems.   

Van den Berg (2000) stated the problems in urban agriculture as urban pollutants in 

agricultural products, agrochemicals in the environment, diseases, competition in 

urban land use, vandalism and security problems, and negative perception. 

 Potential health hazard  

Urban agriculture activities may affect a direct or indirect threat to human health. 

Urban agriculture may cause many diseases such as intestinal infections, bronchial 

infections, malaria, tuberculosis, trichinosis, swine flu, diseases caused by heavy 

metals, drug poisoning, diarrhea. The potential health hazard of urban agriculture 

poses risks to people's lives. The urban environment has many problems, such as air 

pollution, water pollution, soil pollution. Therefore, it is doubtful whether the healthy 

and nutritional value of the urban agriculture products. This issue is the biggest 

obstacle for urban agriculture. In addition, it is another issue that urban agriculture 

pollutes the environment and damages natural resources.  

Therefore, it poses a problem for human health. In addition, urban agriculture farmers 

do not have enough knowledge about production and they overuse pesticides, 

chemical fertilizers. 
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Environment problems  

The environmental problems of urban agriculture are water pollution because of waste 

and chemicals, air pollution caused by pesticides, overgrazing, deforestation and loss 

of wetlands, and biodiversity loss.  

Security problems  

Theft, vandalism are the security problems for urban agriculture. 

Aesthetic problems  

Urban agriculture has positive and negative effects on urban aesthetic. Greenhouses, 

growing beds, compost areas can lead to negative views. The primary aim of urban 

agriculture areas is to grow crops. Aesthetic concerns are often overlooked. Thus, it 

creates a negative impact on urban identity and urban aesthetics. It may create visual 

discomfort for the residents. 

Land-use problem 

The lands in the city have a high real estate value. Land owners choose other 

investments where they can earn much more profit than urban agriculture areas. This 

means that urban agriculture areas are less preferred and existing urban agriculture 

areas are at risk.  

Legal framework of urban agriculture 

The lack or inconsistent implementation of prohibitive or supportive, land-use or 

policies can affect urban agriculture activities. It can pose problems for urban 

agriculture, where urban agriculture is illegal. Lack of control over policy violations 

where urban agriculture is illegal can be an advantage for urban agriculture (Helmore 

and Ratta 1995). In some cities, urban growth is so rapid that it is difficult to monitor 

and control it by planners. This lack of control can provide opportunities for the 

development of illegal urban agriculture, but it can also pose a threat to urban 

farmland (Sawio, 1998). The legal and regulatory framework of the city is the most 

important constraint on urban agriculture (Maxwell and Armar-Klemesu, 1998).  

Unplanned urban agriculture can cause health hazards and various problems (Bryld, 

2003). Programs and legislation that can reduce waste contamination, change 

agricultural practices, monitor compost, recycle nutrients and educate growers for 

sustainable land use are important. Although countries such as Zambia and Uganda 

have taken positive steps towards legalizing urban agriculture, urban agriculture is 

still illegal in many developing country cities (Bryld, 2003).  

Bryld also points out that there is a general need to fill the management gap by 

legalizing urban agriculture, formulating policies, and institutionalizing the orderly 

management of urban agriculture, and also all stakeholders must involve in the policy-

making process to ensure sustainability.  
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The lack of a place for urban agriculture in the legislation. It creates problems in the 

planning of urban agriculture. There is no legal regulation of urban agriculture in 

Turkey. Also, with some lawsin Turkey (5216 and 6360), there is a risk of 

urbanization of agricultural lands (Yenigül, 2016). These laws pose a threat to peri-

urban agriculture areas. 

Conclusions and Recommendations  

This study aims to reveal the problems and risks of urban agriculture to protect and 

ensure the sustainability of urban agriculture areas. In this study, urban agriculture 

problems and risks were determined and discussed in 6 dimensions: 

• Potential health hazard 

• Environmental problems 

• Security 

• Land use problem 

• Aesthetic problem 

• Legal framework 

Problems and risks of urban agriculture pose a problem for the sustainability and 

protection. It is important to new policies and strategies to control problems and risks. 

The following recommendations should be considered in order to ensure the 

sustainability and protection of urban agricultural areas in Turkey:  

Make arrangements for legislation 

Urban agriculture areas are one type of urban green areas. Thus, it should be included 

in the legislation as a green area. 

Making “Urban Agriculture Regulation” 

A legislation is needed for urban agriculture. This legislation should based on human, 

public health and environmental protection in cities. Urban Agriculture Regulation 

which includes the procedures and principles about urban agriculture activities, 

production, marketing, distribution, implementation, organization, management, use, 

and control. Also, purpose, scope, urban agriculture definition, urban agriculture 

typologies, terms and principles of urban agriculture, standards should be included.  

Planning of urban agricultural areas 

Integration of urban agriculture into planning is vital steps for protection and 

sustainability of urban agriculture areas. Saha and Eckelman (2017) stated that one of 

the most important steps to include the local food system in planning is to identify the 

potential for urban agriculture in urban areas. There are many studies in the literature 

on the determination of urban agriculture potential. Geographic Information Systems 

(GIS) is one of the most used methods in these researches. GIS can identify the 

potential of urban agriculture by decision-makers and planners  
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Planning of urban agriculture areas comprises 2 stages. 

1. Determination of the existing urban agricultural areas and production in the city 

2. Identification of urban agriculture potential in the city. 

Commercial, non-commercial and hybrid typologies of urban agriculture should be 

specified in the planning stage. Urban agriculture areas should be planned with a 

holistic approach.Although urban agriculture areas are green areas, the planning of 

urban agriculure areas should be planned more carefully because they may pose a 

threat to human and environmental health. 

It is very important to choose the location of urban agriculture areas to make urban 

agriculture healthier and potential health risks. In the Regulation of the Ministry of 

Agriculture and Rural Affairs on the Principles and Implementation of Organic 

Agriculture (2002) “Organic farming cannot be done on agricultural lands 3 km away 

from heavy industry facilities, reactors, hydraulic and thermal power plants, mining 

enterprises, and areas where urban wastes are left ” and  "Organic plant production 

cannot be carried out on agricultural lands 1 km away from the main roads in the 

network of the highways."  

Implementation and organization of urban agriculture 

• Urban agriculture must be implemented in line with the principle of 

sustainability based on human, public health, and environmental protection.  

• Synthetic fertilizers, pesticides, etc. should not be used in urban agriculture 

areas.  Biological control strategies should be applied. 

• Soil analysis must be done before starting the application in urban agriculture 

areas. Heavy metals, etc., should be examined in soil analysis.  

• Mains water must be used for irrigation of crops. In addition to the mains 

water, storm-water pools should be designed for the reuse of storm-water. 

• Animal husbandry and composting areas should not be located in the intra-

urban area.  

• Heirloom seeds should be used. Natural mulching should be preferred. 

• Waste management strategies should be determined and implemented in 

urban agriculture areas. 

• Public participation should be encouraged.  

• Urban agriculture products must be certified. 

• Associations and organizations should cooperate in public urban agriculture 

areas. 

Responsibility of urban agriculture areas 

• Urban Agriculture Department should be responsible for the permit, 

production control, management, and supervision of urban agriculture areas. 

• The Urban Agriculture Department should check reguarly urban agriculture 

areas for their compliance with the standards. 
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1. GİRİŞ 

Landscape can be defined as a system of abstract and concrete elements 

and the relationships between them. In other words, landscape is a 

natural result of the interaction between people and the environment. 

Considering that human society has the potential to change the 

environment, the transformation of landscapes has been slow at first, 

but faster recently. Therefore, the transformations started to show 

themselves in a short period. The indiscriminate use of nature by users 

can significantly reduce the opportunities it offers to other potential 

users over time, as well as reveal the fragility of the landscape. 

Aesthetic and environmental problems that come to the fore as a result 

of demographic trends, technological developments, environmental 

change, urbanization, energy consumption rate, and pollution increase 

the interest in green areas (Konakoğlu & Bekar, 2021).  

Since these environmental quality features are closely related to 

landscape quality, the same reasons underlying the increasing interest 

in the environment are increasing the interest in landscape (Avanzini, 

Bussolon, Caporusso, Gios, & Goio, 2016).  

Landscape is intertwined at many points with sustainability issues and 

values that need to be protected. For this reason, studies on the 

sustainability of landscapes are increasing. Increasing interest in 

landscape and sustainability has led to a redefinition and evaluation 

process that expands the landscape's fields of action and intervention 

(Oliveira &Ribeiro, 2012).  
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This process led to the understanding of the economic and political 

importance of the landscape. Man-made changes in landscapes are seen 

as a threat to existing values and properties. As a result, the 

conservation of landscape values has become both an aim in itself and 

a means of achieving sustainability.  

Quantities of green areas in developed countries are accepted as an 

indicator of civilization and quality of life (Gül, Dinç, Akın & Koçak, 

2020).  

However, traditional landscaping and maintenance practices made with 

short-term aesthetic concerns can be harmful to human health and the 

environment. In addition, the destruction of forest areas, agricultural 

lands, and other habitats for urban development adversely affects the 

environment and human health. With the expansion of urban areas, 

large green areas that are not properly managed are established or exotic 

ornamental plants are planted in these areas. The management of these 

plants, which rely heavily on biocides, results in runoff from fertilizers 

and pesticides polluting waters, causing loss of natural habitats, and the 

use of invasive exotic plants is causing an alarming decline in the 

numbers of many animal and plant species (Lathan & Cone, 2005). 

Economic, technological, political, and socio-psychological factors 

cause the expansion of constantly changing, developing, and growing 

cities (Dinç & Gül, 2021).  
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In order to meet the demands of the increasing population, more houses, 

schools, shopping malls, and roads are being built to meet the needs of 

the people in the growing cities. However, it is seen that the 

diversification and increase of human demands cause physical damage 

and deterioration of natural systems and resources (Gül, Tuğluer, & 

Akkuş, 2021).  

With the growth of cities, more impervious surfaces occur. Impervious 

surfaces, also called hardscapes, are hard surfaces such as roofs, 

sidewalks, and roads. These surfaces prevent rainwater from reaching 

the soil; this leads to reductions in both water quality and water 

quantity. After the rain, pesticides, fertilizers, and pollutants such as oil 

are directly mixed with the underground groundwater. Excessive 

rainfall can also cause floods and erosions that harm insects, fishes, and 

animals that depend on the waters for food and habitat. For this reason, 

it is of great importance to find solutions to stormwater pollution in 

order to improve environmental quality and maintain healthy 

ecosystems. For this, management plans should be created to minimize 

the negative environmental effects that may be caused by the 

development activities of the cities (Lathan & Cone, 2005). 

Natural landscapes are very important for air, water, ecosystems, 

climate, communities, cultural heritage, and recreation demands. The 

natural and cultural values of a country are accepted as the wealth of 

that country. Conserving natural and cultural values is important in 



 
 

 
627 

 

 

CHAPTER-15 / BÖLÜM-15 

terms of transferring these values to future generations (Tuğluer, Dinç, 

Küçükoğlu & Gül, 2020).  

The approach of conserving the value is an ethical behavior that exists 

in the individual and society (Metin & Gül, 2017). Landscape 

conservation is an approach that brings together 

people/institutions/organizations across different geographies, sectors, 

and cultures to conserve important landscapes and provides many 

ecological, cultural, and economic benefits. This highly collaborative 

approach requires a large-scale effort to connect and conserve unique 

landscapes, from public lands to private lands, from populated cities to 

uninhabited areas. Conservation efforts over the past century have often 

failed to discuss major problems (habitat degradation, climate change, 

and struggling rural communities, etc.) as they are often individually 

organized. The 21st-century landscape conservation approach requires 

collaborative and collective thinking and acting. In this approach, which 

brings people and organizations together to create and meet common 

goals, it is thought that much more can be achieved together than can 

be achieved alone. Landscape conservation draws on the power of 

collective action to achieve conservation that is community-supported, 

regionally significant, and lasting for future generations (Network for 

Landscape Conservation, 2020a). 

A park, a garden, or a university campus may seem like a small space. 

However, if many people or groups adopt the landscape conservation 

approach and use natural systems as models, there will be benefits for 
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the country or even the world. Making rational choices that maintain 

landscape quality can help people set up a close connection with the 

soil, native plants, and wildlife. Likewise, these regional applications 

can set an example for the world (Lathan & Cone, 2005). 

Agricultural lands, historical and cultural areas, woodlands, rural areas, 

urban areas, and other private and public areas are all part of a fully 

integrated whole, namely 'landscape'. These parts cannot exist 

independently of each other. Therefore; the success of landscape 

conservation is possible by considering the landscape in an integrated 

way. It seems that even the largest national parks and protected areas 

are not large enough to protect all species or sustain ecological 

processes. Therefore, to sustain biodiversity, ecological function, and 

climate resilience, landscape conservation must go beyond the cross-

border parcel-by-parcel approach. 

Despite measurable successes in protecting both private and public 

areas in the past years, habitat degradation, climate change, the struggle 

of rural economies, and other major problems continue to grow. 

Traditional approaches, which are often fragmentary, have not been 

successful in overcoming these difficulties. Therefore; strategic and 

integrated efforts that bridge sectors and values have become 

indispensable to sustain landscapes. Landscape conservation approach, 

which is done at the system level by creating an integrative and 

collaborative framework; is increasingly being adopted by practitioners 

and communities to offer effective responses to a complex set of 
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challenges across the country, continent, and the worldwide (Network 

for Landscape Conservation, 2020a).  

When considering the complexity of the challenges faced in the 21st 

century, bringing together different perspectives and different expertise 

to find creative solutions across the range of values will be crucial to 

chart a positive path forward. Interconnected landscapes offer 

tremendous opportunities to bring people together. Individuals and 

communities set up strong and deep connections with the 'landscape'. 

In the globalizing world, the landscape conservation approach is 

possible by making use of the common denominator, namely 

'landscapes', to encourage dialogue and exchange between values to 

find a common ground. This approach can allow communities and 

regions to discuss complex cross-scale issues and perhaps help rebuild 

civility and trust as a community (Network for Landscape 

Conservation, 2020b). 

Conservation landscaping is the practice of modifying the visible 

features of a land area to include environmentally responsible design, 

low-impact development, removal of invasive plants, use of native 

plants, and integrated pest management. Conservation landscaping or 

eco-friendly landscaping refers to a set of gardening and landscaping 

practices that help conserve the environment (Lathan & Cone, 2005). 

The purpose of conservation landscaping, which is an aesthetic 

landscape designed to benefit the environment and function efficiently 

for human use and welfare; is to create a healthy landscape with visual 
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quality that helps conserve air and water and support wildlife. This 

approach accepts nature, community, and culture as fundamentally 

intertwined. Landscapes, also defined as people's homes, are critical to 

human well-being and often define a sense of place and belonging. 

Landscapes benefit local and regional economies (eg, logging, farming, 

tourism, etc.) and communities, protect cultural heritage and offer 

opportunities for a break from daily life, outdoor recreation, and social 

coexistence. In the long run, communities cannot thrive and survive 

without healthy natural landscapes. Human decisions determine the 

future of these landscapes. In this sense, the landscape conservation 

approach accepts natural landscapes as irreplaceable, invaluable, and 

part of the social fabric and offers a perspective to protect these values. 

Conservation landscaping has native plants blooming at different times 

during the vegetation period (WSA, 2021). Planting these native plants 

adapted to ecological conditions requires less irrigation, fertilizer, and 

pesticides. Native plants can better adapt to low maintenance conditions 

and tolerate stressful conditions, especially in semi-arid and arid 

regions (Johnson, 2009). For this reason, the interest in the use of native 

plants in the urban landscape is increasing among landscape managers 

(Sever Mutlu & Selim, 2017).  

If a traditional landscape is to be transformed into a conservation 

landscape; this approach takes measures to eliminate existing invasive 

plants and prevent potential future plant invasions. Conservation 

landscapes that provide habitat for wildlife by creating migration 
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corridors also provide food for beneficial pollinators (bees and 

butterflies) and animals such as birds. In addition, conservation 

landscapes that encourage healthy soils play a role in increasing air 

quality by minimizing air pollution, conserving and cleaning water. 

This approach includes management plans to reduce the energy spent 

to manage landscapes and the bio-waste from landscapes and to 

eliminate or minimize the use of biocide.  

A different, non-traditional approach is needed to promote water 

conservation in landscapes, as traditional landscape practices lead to 

inefficient use of water. Traditional landscape practices are increasing 

the water problems of countries that are candidate countries to suffer 

from water scarcity. As a simple rule, if the water to be used for 

landscape irrigation becomes limited, various priorities are made to 

save landscape plants. In these cases, irrigation of seasonal flowers and 

turfgrasses with low priority is often discouraged and available water is 

canalized to higher priority and more difficult-to-recover plants, 

particularly trees and shrubs. When water for residential garden 

irrigation is restricted, most people choose to irrigate fruit trees, 

landscape trees, shrubs, groundcovers, and herbaceous perennials, 

respectively. When taking many years for trees and shrubs to replant, 

mature, and reach expected sizes, turfgrasses and annual plants can be 

re-established relatively quickly and inexpensively. For this reason, 

first, the irrigation of lawns and annual herbaceous plants is abandoned. 

For example, Ankara Metropolitan Municipality started a cut-off 
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program due to the lack of water in the dams for various reasons in 

2007, and water cuts were applied at two-day intervals in the city. In 

this period, landscape irrigations were also interrupted to a great extent, 

and the first abandoned areas in the landscape were lawns. Yellowing 

and death of plants occurred in lawns where water could not be supplied 

for a certain period. 

The need for green areas continues to increase in urban areas with dense 

settlements. Green areas are one of the important components of 

landscapes with the social, physical, and economic values they offer 

(Tuğluer & Gül, 2018). Turfgrasses, one of the dominant plant materials 

of green areas, provide many functional benefits as well as aesthetic 

appearance.  

Turfgrass is herbaceous plant that is usually very close to the ground 

and covers the land tightly. These plants are the most important 

materials that bring the best green cover in nature in terms of functional 

and visual, and the best soil protectors. These are most commonly used 

in all landscapes, especially in parks and gardens, sports and 

playgrounds. It is the best floor covering especially for soccer and golf 

playgrounds. Because it is a durable green cover that renews itself and 

continues its development against chewing and crushing. Turfgrass is 

widely grown with a wide range of species and cultures under natural 

climate and soil conditions (Türker & Gül, 2018). Despite these 

benefits, there has been a negative environmental perception by the 
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public for turfgrasses use in urban environments, especially in drought-

occurring countries (Robbins & Sharp, 2003).  

This negative perception has been created by people who are concerned 

about the idea of planting and maintaining an inedible plant. This is 

caused by the general belief that turfgrasses put pressure on water 

resources. It is because lawns must be maintained (mowing, irrigation, 

and fertilization) regularly. These three practices use water which is 

limited, create greenhouse gas emissions (from gasoline mowers), and 

expose the environment to possible chemical pollution from the use of 

fertilizers and pesticides (Higginson & McMaugh, 2008).  

It should be accepted that synthetic fertilizers and pesticides are used in 

the maintaining of turfgrasses. On the other hand, there are turfgrass 

species that are much easier to maintain and require less water than the 

turfgrass species commonly sold in the market and planted in lawns. 

It is known that; water scarcity is a major environmental and economic 

problem today and will likely become an even bigger problem over 

time. So, in lawn irrigation, water should not be wasted with wrong 

water policies, and water conservation policies are needed. There are 

many strategies to reduce the irrigation and other management inputs 

of lawns and thus to overcome the perceived negative environmental 

impacts. These strategies include the right cultural practices and the 

right plant use in the right place. 
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Cisar (2004) stated that the concerns about depletion and pollution of 

natural resources have led to restrictions on the use of turfgrasses in 

some regions. Baseless claims that turfgrasses use excessive water and 

pollute the environment with chemical residues have caused the use of 

alternative landscapes such as xeriscaping, replacing natural turfgrasses 

with artificial turf in some countries (Cisar, 2004; Higginson & 

McMaugh, 2008).  

In 1981, xeriscape was introduced by Denver Water Department in 

order to save on water use in the landscape. One of the principles of the 

xeriscape is to "limiting the lawn". This approach states that turfgrasses 

are the number one consumer of water in the landscape and that trees 

and shrubs should replace turfgrasses. But lawn expert Beard (1993) 

argued that the concept of xeriscape is not based on sound scientific 

principles. He claims that xeriscape supporters are spreading false and 

misleading information about the amount of water demand of lawns. At 

the 1993 International Turfgrass Research Conference, Beard stated, 

"Statements were made that turfgrasses are more water-users than trees 

and shrubs. There is no scientific data to support this statement. There 

are several comparative water-use studies that show that trees and 

shrubs are more water-users than turfgrasses." (Hall, 1994).  

Turfgrasses are considered by some to be the most resource-consuming 

plant in landscaping, but it is not wasteful in terms of water use. 

However, turfgrass species that are not suitable for geographical 

regions can use water inefficiently as a result of wrong cultural 
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practices. There are many misconceptions with no scientific basis that 

turfgrasses consume more water than other landscape plants. Studies 

comparing water use or evapotranspiration rates have indicated that 

trees and shrubs regularly use more water than grass. For example, one 

study stated that a mature oak tree requires an equal amount of irrigation 

to 167 m2 of lawn (Ebdon, 2015).  

As Johnson (2008) points out, turfgrasses do not require excessive 

amounts of water and often require less water than some agricultural 

crops, even in arid regions. A study of Florida residential areas 

investigated the water use rates of two contrasting residential areas (a 

St. Augustine monoculture [Stenotaphrum secundatum cv. 'Floratam']) 

and an alternative presumed resource-conservative ornamental mixed-

species landscape (Park, Cisar, Snyder, Erickson, Daroub, & Williams, 

2005). The authors found that by year four, the mature turf landscape 

requires less than two-thirds of the irrigation required by a mixed-

species landscape. 

Although it is difficult to compare turfgrasses with trees, it would be 

wrong to say that turfgrasses consume the most water. Another 

misconception is that other ‘native’ groundcover plants should be 

chosen to conserve water, rather than turfgrass species. Because many 

turfgrass varieties have been developed that have low water use rates 

and thus increase resistance to drought. Choosing native plants over 

turfgrass species may not always save water. It is also known that there 
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are non-turfgrass plants that need more water than turfgrass species 

(Ebdon, 2015). 

However, negative impressions about turfgrasses still remain. For 

example, according to a consumer survey, the general consumer 

perception is that turfgrasses use large amounts of water. This 

misunderstanding has also led to a reduction in the use of turfgrasses 

for the housing market (Higginson & McMaugh, 2008).  

Baseless statements about turfgrasses that are not based on scientific 

grounds are very common, especially in some magazines, newspapers, 

and television programs. One of them is the anti-turfgrass campaign 

broadcast on Australian television. This campaign defends the claim 

that turfgrasses require large amounts of water and chemicals. 

However, the information presented in the program has not been 

confirmed by any evidence (Higginson & McMaugh, 2008).  

Likewise, Bitar (2004) states that two things contribute to the increase 

in water consumption in urban parks and gardens. First, the widespread 

use of turfgrasses and exotic plant materials, and second, the absence 

of water zones (i.e., zoning of plants with similar water needs into 

irrigation zones together). He also notes that most of the water use in 

city parks is due to the availability of mown lawns. As seen in many 

examples above, people who will talk about the use of water by plants 

should use scientifically proven data instead of using baseless 

statements. 
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While there are potential environmental risks associated with turfgrass 

management, the overall benefits of turfgrass should not be 

underestimated. Healthy lawns provide significant benefits to land 

surfaces in urban environments by providing resistance to insect and 

weed infestation (Beard, 1982). The dense root system of turfgrasses 

also ensures the efficient use of applied nutrients and water, limiting the 

need for unnecessary irrigation, fertilizer, and pesticide applications 

(Beard, 1989).  

Lawns also have a significant impact on minimizing pollution from 

sediments and nutrients in surface waters. Studies of various types of 

land use compared to turfgrasses show that sediment and nutrient losses 

from urban and turf systems are significantly less than losses from 

agricultural and forest systems (Higginson & McMaugh, 2008). Gross, 

Angle, & Welterlen (1990) stated that turfgrasses are very effective in 

minimizing sediment movement from catchments to waterways. 

Nutrients such as nitrogen and phosphorus and other pollutants such as 

pesticides are primarily carried along with the eroded sediment. 

Turfgrasses are very effective in minimizing the movement of these 

substances. 

In light of ongoing concerns about the environmental impacts of 

turfgrasses and regulations that end the use of certain pesticides and 

limit the use of natural resources, the turfgrass industry has developed 

lawn management systems that require less input (Cisar, 2004). Landry 

(2000) pointed out that as long as global environmental problems 
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continue, the demand for turfgrasses that use water more efficiently will 

continue to increase.  

For this purpose, studies on the development of drought-resistant 

turfgrasses continue (Sever Mutlu, Mutlu, Tokgöz, Çakır & Selim, 

2020). The cultivation and selection of turfgrasses with lower 

evapotranspiration rates is the only option available in water 

conservation. 

Improved resource-friendly turfgrass species, increased use of 

wastewater, and new agrochemicals applied at lower rates and less 

frequently are combined with traditional programs such as integrated 

pest management and best management practices to meet the goal of 

sustainable lawns. Lawns that require less input are critical to lawn 

sustainability.  

It has been noted that the introduction of improved seeded Cynodon 

dactylon varieties with excellent turfgrass quality can have a major 

impact on water conservation in the future. The turfgrass industry has 

developed agrochemicals with fewer active ingredients. Traditional 

integrated pest management, bio-control, and best management 

practices are applied to turf systems to help reduce pesticide application 

and increase effectiveness. Over the past decade, there has been 

considerable success in reducing the rates of active ingredients applied 

to the lawn to control pests.  
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This means high application rates and/or replacement of older 

technologies that require higher frequency and lower rates with new 

products applied at lower rates and frequency (Cisar, 2004).  

Beard and Kenna (2008) have also been noted that most pesticides 

currently used on lawns have a relatively low risk for groundwater 

contamination. 

As mentioned above, there are solutions for the "negative 

environmental impact" of turfgrasses. Selecting slow-growing, 

drought-tolerant turfgrass varieties can result in a significant reduction 

in the need for mowing, fertilization, and irrigation. A comprehensive 

review of the scientific literature is necessary to be fully informed of 

where the lawn industry stands in environmental and ecological terms. 

Although lawns offer unique views, they need a variety of inputs. In 

this context, non-functional turfgrasses should be transformed and 

planted in accordance with the purpose. Of course, there may be 

situations where turfgrass is not the most suitable planting type for an 

area. But it is not possible to completely eliminate the lawns, and it is 

recommended to design the lawns as a whole as a group, rather than 

establishing them piecemeal in each region. When designing lawns, 

zoning should be done in terms of functionality or aesthetics. Low-

priority, physically unused, or difficult-to-mown areas may not be 

irrigated and left unmowed for a certain period. In water-limited regions 

lawns that are difficult to maintain and manage can be re-functioned. 

Alternative landscapes that do not require additional irrigation 
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(meadows, drought-tolerant groundcovers, rain gardens, etc.) are an 

option for difficult areas. 

Considering the possible water shortages to be experienced as a result 

of global warming, it becomes necessary to reconsider the seasonal 

irrigation practices used in landscapes. Therefore, people responsible 

for the management of landscapes need to adopt simple and rational 

water conservation strategies. The use of alternative waters for lawn 

irrigation has been cited as another way to conserve drinking water, 

particularly in arid regions and high-population metropolitan areas 

where water is limited (Beard & Kenna, 2008).  

As Sever Mutlu &Selim (2017) stated, there is an increasing interest in 

using alternative water sources for irrigation of lawns in Turkey. The 

authors pointed out that some golf clubs have started using treated water 

sources for irrigation and some clubs have transformed their greens into 

Paspalum vaginatum, a highly salt-tolerant species. 

Up-to-date irrigation technologies such as smart sensors that monitor 

soil moisture and evapotranspiration rates should be utilized to ensure 

irrigation is turned off during rain. Likewise, it is often seen that 

sprinklers run in many public or private areas, even in case of rain. In 

addition, it is known that excessive irrigation in the refuges endangers 

human life as well as the waste of water. For these reasons, irrigation 

should be done by determining the amount of water to be given 

according to the seasons and even the weather conditions. If proper 
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cultural practices are used, efficient use of water in the landscape can 

be supported and the sustainability of lawn areas can be ensured.  

Long-term water stres that limit or even inhibit plant growth is called 

drought. If water stress continues for a long time, growth slows down 

first, tissues lose water and death occurs as a result (Beard, 1973).  

If a lawn is under water stress, the leaves of turfgrasses slowly come to 

an upright position with the effect of turgor pressure when walked on, 

and its color gradually turns brown in the course of time. Depending on 

weather conditions, yellowing of leaves can take 1-4 weeks for most 

lawns. However, this period is longer in turfgrasses that have a deep 

root system and are resistant to drought.  

The first signs of water stress are wilting of the leaf blades and a bluish-

gray appearance. Later, the leaf blades turn yellow and eventually 

brown, and the grass weakens and becomes bald. A lawn that has 

recently turned brown from drought can often be re-greened (green-up) 

with regular and effective watering.  

Especially in the summer months, the danger of drought may increase 

in regions where there are no rainfall and irrigation facilities. Because 

healthy lawns provide many important benefits, loss of turfgrass cover 

can have significant negative effects on the aesthetics and functionality 

of the environment. Therefore, in regions where rainfall cannot meet 

the water demands of plants, irrigation is desirable to support the 

functional benefits of healthy, actively growing turfgrasses. As water 
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availability has become increasingly limited and more costly, water 

conservation has become extremely important in lawn culture (Beard & 

Green, 1994).  

There are many turfgrass species and varieties suitable for different 

using aims, growing conditions (climate, water, soil, shade, etc.), and 

maintenance conditions in lawns. For this reason, it is important to 

choose the most suitable species and varieties for the current situation 

(Çakır, 2016). 

Considering the risk of water scarcity in the future; to save water in 

landscapes, drought-resistant grass species/varieties should be selected. 

The water requirements of turfgrasses vary by species. Warm-season 

(C4) turfgrasses such as Cyndon sp., Zoysia sp., and Stenotaphrum sp. 

require up to 45% less water than cool-season (C3) turfgrasses such as 

Lolium sp., Festuca sp., and Agrostis sp. (Brian, Bravdo, Bushkin-

Harav, & Rawitz, 1981) and exhibits greater drought tolerance (Beard, 

1989). Because of dry summer, limited water, high-temperature stress, 

high soil pH, and salinity, the maintenance of traditional cool-season 

turfgrasses is expensive and difficult (Sever Mutlu & Selim, 2017). For 

this reason, increasing the adaptation range of warm-season turfgrasses 

has been reported as a strategy for water conservation (Cisar, 2004).  

In arid and semi-arid regions, warm-season turfgrasses can provide 

better turf quality and greater water conservation than cool-season 

turfgrasses (Beard, 1989; Brian et al, 1981).  
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Therefore, even replacing cool-season turfgrasses with warm-season 

turfgrasses can significantly reduce the water requirement of green 

areas. 

The development of best management practices for the use of water and 

nutrients in lawns is an important economic and environmental goal. 

Improved practices in fertilizer agronomy and irrigation planning have 

been proposed as approaches to reduce the environmental impact of turf 

culture (Beard 1973; Snyder, Augustin & Davidson, 1984).  

The management of basic cultural practices such as mowing, 

fertilization, and irrigation contributes greatly to the overall water use 

efficiency of lawns. It is necessary to review the scientific literature and 

encourage positive initiatives such as using controlled irrigation 

systems that apply water only when needed, using soil moisture 

monitoring systems or other irrigation planning techniques, for the lawn 

industry to be fully aware of the actual level of water use (Higginson & 

McMaugh, 2008).  

Soil moisture sensing control of irrigation offers a way to prevent over-

irrigation and conserve water (Snyder et al., 1984). Also, the leaching 

of nutrients applied to the lawn is highly affected by irrigation (Snyder 

et al., 1984; Petrovic 1990; Barton & Colmer, 2006).  

Scheduling irrigation to replace only the water used by the lawn will 

significantly reduce nutrient leaching (Snyder et al., 1984; Morton, 

Gold, & Sullivan, 1988).  
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Automatic soil moisture tensiometer-controlled irrigation systems run 

year-round without the need for seasonal or precipitation adjustments 

(Augustin & Snyder, 1984) and turf quality can be maintained (Snyder 

et al., 1984).  

Lawn managers interested in conserving water should fertilize 

turfgrasses only to meet their nutritional needs, and water infrequently 

based on the use of soil moisture sensing devices rather than set 

schedules (Shearman, 1985).  

In order to save water in lawns, high mowing should be done instead of 

short mowing. Higher mowing promotes deeper rooting and therefore 

greater access to soil water. Deeper and robust rooting reduces the need 

for water. When watering lawns, the aim is to wet the top 15-20 cm of 

the soil where the roots grow. To achieve this, enough water must be 

provided with each irrigation.  

Irrigation of lawns should be done early in the morning to reduce 

transpiration. Since evaporation and wind speed are low during these 

hours, maximum efficiency is achieved. In the evening irrigations, the 

incidence of disease increases as the plants will remain wet throughout 

the night. Sprinkler irrigation technique is the most suitable irrigation 

method for effective water use. Irrigation of turfgrasses should be done 

deeply and infrequently.  

Slight drought stress (leaf rolling or folding, footprint) should be 

allowed between irrigations to promote deeper rooting and drought 
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resistance. Keeping root zones at field capacity with excessive 

irrigation will inhibit rooting and reduce drought resistance, as well as 

promote disease formation and soil compaction.  

Nitrogen fertilization in turfgrasses promotes increased leaf area and 

decreased rooting depth. Thus, the need for irrigation of plants 

increases. Nitrogen should be kept as low as possible to ensure optimum 

turfgrass performance. Turfgrasses lose their nutrients along with 

mowing. It is necessary to supplement these lost nutrients to the plant 

externally. Organic and inorganic fertilizers can be applied in lawns. 

Commercial fertilizers are expensive and are usually derived from 

petroleum products. Organic fertilizers, slow-release fertilizers, or 

compost fertilizers can be used to fertilize lawns. Leaving clippings in 

mown areas is called grass-cycle. Grass-cycling without disturbing the 

appearance will meet most of the nutrient requirements of plants. 

Composts are the result of the natural decomposition and recycling of 

organic material. Composting can be defined as nature's recycling 

system and completes the life cycle process. Leaves that fall to the 

forest floor create a layer of moist mulch that protects the roots of plants 

and provides a home for nature's recyclers. Bacteria, insects, and worms 

that feed on the mulch turn it into compost. As the mulch decomposes, 

the nutrients essential for plant growth are released into the soil and 

absorbed by the plant roots. Compost contributes to soil structure by 

allowing the soil to retain nutrients, moisture, and oxygen for a long 

time. When plant wastes are removed from the land where they are 
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produced, the plants are deprived of their natural fertilization resources. 

In addition to conserving water, mulching also has functions such as 

suppressing weeds, improving soil structure and holding soil, reducing 

erosion, reducing evaporation from the soil surface and retaining 

moisture, regulating soil temperature, and improving the aesthetics of 

landscape design. Like the natural composting process in the forest, 

compost can be created by placing plant waste in heaps in a suitable 

place (Lathan & Cone, 2005).  

Pesticides, like fertilizers, should only be used as a desperate remedy. 

Incorrect and excessive use of pesticides can be very dangerous for 

human and environmental health. They can kill worms, insects, and 

birds.  

However, integrated pest management should be used in the 

management of lawns, which is an effective and environmentally sound 

approach to pest management based on a combination of its various 

practices. Soil quality is an integral part of water conservation. Quality 

soil allows excess irrigation water and rain to drain. It also has the 

ability to retain the water it absorbs. Plant roots penetrate the quality 

soil easily and deeply and can reach water reserves in the lower parts of 

the soil profile.  

All these features reduce the need for extra irrigation of landscapes. 

Additionally, properly managed soil means less soil erosion, less input 

of fertilizers and pesticides, and less chance of chemical runoff. All 

these mean cleaner and healthier water sources.  
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2. CONCLUSION 

As a result, concerns about depletion and pollution of natural resources 

have led to restrictions on the use of turfgrasses in some regions (Cisar, 

2004). For this reason, landscaping studies that consume less water are 

needed to transfer landscapes to future generations (Lathan and Cone, 

2005). As mentioned earlier, the source of water use problems is not 

turfgrasses but mismanaged lawns and poorly designed irrigation 

systems. If people are aware of their relationship with the world and 

their responsibility to future generations, people can meet their needs 

with the least damage to the environment they will leave to future 

generations. If people adopt an ethic in their country that helps 

everybody to see humanity as a larger community, as a community of 

all living things and systems in the world, they can find the opportunity 

to conserve many parts of the ecosystem. Last, proper communication 

and research-based education are essential to conserve our water 

resources and the environment.  
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1. GİRİŞ 

Günümüzde nüfus artışı ile birlikte insan ihtiyaçlarının giderek 

artması ve çeşitlenmesi sonucu üretim ve tüketim alışkanlıklarını 

önemli ölçüde değiştirmiş, kentleşme eğilimlerini artırmıştır. 

Teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, politik, iletişim, mobilite vb 

boyutta yaşanan değişimler, ekonomi ve insan merkezli yaklaşımlar, 

özellikle yapılaşma, madencilik, karayolları, baraj yapımı gibi 

faaliyetlerin yaygınlaşmasına ve doğal kaynakların daha fazla 

sömürülmesine ve tahrip edilmesine yol açmıştır.  

Ülkemizde ekonomik ve sosyal koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda 

araç sayısının artması ile birlikte özellikle karayolu ulaşımı ve ağı 

giderek artış göstermiştir. Karayolları inşaatı uygulamaları ve 

kullanımları sürecinde doğal alanlar doğrudan ve dolaylı olarak 

etkilenmiş ve pek çok olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir (Gül 

& Gül, 2020). 

Ülkemizde karayolları ulaşımı diğer ulaşım türlerine göre daha fazla 

tercih ettiği görülmektedir. Özellikle motorlu araç sayısının artması ile 

birlikte değişen sosyoekonomik ve kültürel gelişmeler sonucu 

karayolu proje ve uygulamaları çok hızlı bir şekilde artmıştır (Tercan 

2017; Gül & Gül, 2020). 

Kent çevresi ve kentler arasında kolay, hızlı ve konforlu ulaşımın ve 

seyahatin sağlanması amacıyla otoyol inşaatında önemli artışlar 

olmuştur. Günümüzde giderek artan ve karmaşıklaşan karayolları ve 
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demiryolları, ulaşım sisteminde yaşanan gelişmelerin tersine arazilerin 

doğal topoğrafyasını önemli ölçüde değiştirmekte, doğal ekosistemi 

veya doğal süreçlerin bütünlüğünü bozmakta, doğal alanların veya 

peyzajın bölünmesine veya parçalanmasına ve hatta bitkilerin 

yayılmasını ve gelişmesini engellemektedir. 

Karayollarının doğal yaşam alanlarını bölerek zaman içerisinde 

parçalaması, bariyer etkisi yaratarak yaban hayvanlarının habitatlar 

arasındaki geçişlerine engel olması, yaban hayvanlarının beslenme, 

yaşam ve üreme alanlarını daraltması ve göç davranışlarını etkilemesi, 

arazinin topoğrafik yapısını bozması gibi birçok olumsuz etkileri 

bulunmaktadır (Çepel, 2003; Coffin, 2007; Oğurlu, 2004; Eker ve 

diğerleri, 2010; Gülci, 2014; Gül & Gül, 2020). Bununla birlikte araç 

trafik yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkan kazalar sonucu ciddi yaban 

hayatı kayıpları da meydana gelmektedir (Glista, Devault & 

Dewoody, 2009; Kušta, Keken, Bartak, Hola, Jezek, Hart & Hanzal, 

2014. Gülci & Akay, 2016; DKMPGM, 2017; Gül & Gül, 2020). 

Ülkemizde karayolu ve demiryolu ağının giderek artması sonucu 

oluşturulan hatların çoğu geçtikleri doğal yaşam alanları (habitatlar) 

ve bu ekosistemlerde barınan canlılar yeterince dikkate 

alınmamaktadır. Özellikle otoyollar ve hızlı tren yolları, doğrusal ve 

sürekli olmaları nedeniyle yaban hayatı açısından aşılması güç 

bariyerler oluşturarak yaban hayatını etkilemektedir (DKMPGM, 

2017). 
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Küresel ve ülkesel ölçekte yaşanan biyoçeşitlilik kaybı, iklim 

değişikliği etkileri, çevresel sorunlar gibi olumsuzlukların 

giderilmesinde stratejik eylemler olarak Doğa Tabanlı Çözümler 

(DTÇ) giderek yaygınlaşmaktadır. DTÇ kavramı, insanların 

ihtiyaçları, doğanın sürdürülebilir kullanımı için koruma eylemleri 

potansiyeline daha fazla önem vererek, insanların, doğanın pasif 

faydalanıcıları olarak değil, bir dizi büyük toplumsal zorluğun ele 

alınmasında ekosistemleri proaktif olarak korumak, yönetmek veya 

onarmak olarak görüldüğü, 1980'lerin sonunda başlayan ve devam 

eden paradigma değişiminin bir parçası olarak geliştirilmiştir (Cohen-

Shacham ve ark, 2019).  

Doğa Tabanlı Çözümler” terimi ilk olarak 2009 yılında IUCN Dünya 

Doğa Koruma Birliği tarafından tanıtıldı ve DTÇ’nin temel amacı, 

toplumun kalkınma hedeflerine ulaşılmasını desteklemek ve insan 

refahını kültürel ve toplumsal değerleri yansıtacak şekilde korumak ve 

ekosistemlerin dayanıklılığını, yenilenme kapasitelerini ve hizmet 

sağlamayı geliştirmektir (IUCN, 2016). Günümüzde küresel iklim 

değişikliğinin etkisini azaltmaya yönelik önemli stratejik araçlardan 

birisi korunan alanlar ve doğal ekosistem hizmetlerinin etkin ve 

sürdürülebilir bir şekilde korunması ve yönetilmesi, doğal 

ekosistemler arasında organik bağlantının sağlanmasıdır (Gül, Dinç & 

Gül, 2021). 
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Karayolları ve demiryolları ulaşımında doğa tabanlı çözümlerin 

başında ekolojik yapılar (özellikle ekolojik köprüler ve tüneller) 

gelmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, karayolları ulaşımı üzerinde doğa tabanlı çözüm 

olarak doğal yaşam alanlarını birbirlerine bağlayacak ekolojik 

köprülerin işlevsel önemini ortaya koymak ve ekolojik köprülerin 

planlama ve tasarımına yönelik öneriler getirmektir.  

2. KARAYOLU ULAŞIMI, PLANLAMA VE UYGULAMA 

SÜREÇLERİ VE OLUMSUZ ETKİLERİ  

Karayolları ulaşımı, diğer havayolu, demiryolu ve denizyolu 

ulaşımlarına göre dünyadaki en yaygın ulaşım aracı olarak kabul 

edilmektedir. Günümüz koşullarında diğer ulaşım tipleri otoyolların 

bir alternatifi olmayıp sadece tamamlayıcı bir ulaşım türünü 

oluşturmaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014). Yol, bir yerden 

ötekine taşınmayı olanaklı kılan yapı olarak tanımlanmaktadır (İlter, 

1995). Karayolları Trafik Kanun’una (18/10/1983 tarihli ve 18195 

sayılı ve 2918 nolu Yasa) göre, Md. 3: Karayolu; Trafik için, 

kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır” 

Yayla’ya (2015) göre karayolu; kamusal yarar amacıyla her türlü kara 

taşıtı ve yaya ulaşımı için oluşturulmuş açık olan arazi şeritleridir. 

(Yayla, 2015). Karayolları, yerleşim birimleri ve çevresi ile bağlantıyı 

sağlayan sosyoekonomik ilişkilerin sürdürülmesine katkı sağlayan 

elemanlardır (Akten & Akten 2018).  
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Ülkemiz karayolları kamusal alanlar olup idari sorumluluklara göre 

sınıflandırma şu şekildedir (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2019). 

1) Otoyollar 

2) Devlet yolları 

3) İl yolları 

4) Büyükşehir belediyesi, il ve ilçe belediye yolları 

5) Köy yolları 

6) Özel nitelikli yollar (turistik yollar, orman yolları, baraj yolları ve 

diğer yollar) dır.  

KGM, otoyollar, devlet ve il yollarından, valiliklere bağlı il özel 

idareler köy yollarından, yerel yönetimler ise belediye (büyükşehir, il 

ve ilçe belediyeleri) yollarından sorumludurlar. Köy yolları İl Özel 

İdare Müdürlüklerinin, orman yolları Orman Bakanlığı’nın, şehiriçi 

yolları ise belediyelerin sorumluluğundadır (KGM; 2021). 

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında 

Kanunda KGM sorumluluğundaki karayolu ağı şu şekilde 

sınıflandırılmıştır; (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2019). 

• Otoyollar: Seyahat hızı yüksek ve üzerinde erişme kontrolünün 

uygulandığı, yüksek standartlara sahip, trafik seyrinde asgari hız 

sınırlaması uygulanan karayollarıdır,   
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•Devlet Yolları: Transit trafiği illere, limanlara, tersanelere, 

havaalanlarına, demiryolu istasyonlarına, sınır kapılarına kesintisiz 

olarak ulaştıran ana karayollarıdır. 

•İl Yolları: İlleri birbirine, devlet yollarına, limanlara, tersanelere, 

demiryolu istasyonlarına, havaalanlarına ve kamu ihtiyacının 

gerektirdiği diğer yerlere bağlayan ve bir il sınırı içinde başlayıp 

biten karayolları, olarak tanımlanmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bulunan 

karayolu uzunluğu 01.01.2021 tarihi itibariyle Otoyollar: 3.523km, 

devlet yolları 30.974 km, il yolları ise 34.136 km olmak üzere toplam 

68.633 km dir (KGM, 2021) (Tablo 1). 

Tablo 1. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Satıh cinsine göre yol ağı (km) (KGM, 

2021). 

  Asfalt 

Betonu 

 Sathi 

Kaplama 
Parke Stabilize Toprak 

Diğer 

Yollar 

TOPLAM 

(km) 

Otoyol (*)  3 523 - -  - - -  3 523 

Devlet  Yolları  18 571  12 044   45  22  -    292 30 974 

İl Yolları  5 136  25 878 243 322 412 2 145 34 136 

TOPLAM 27 230 37 922 288 344 412 2 437 68 633 

 

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tüzel kişiliğe sahip olup 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlıdır. 6001 sayılı 

Kanunla KGM, otoyollar, devlet ve il yollarının plan, proje, yapım, 

bakım ve işletilmesinden sorumlu ve yetkili bir kurumdur. (Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanlığı, 2019). 
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KGM, aynı zamanda diğer kuruluşların sorumluluğundaki yolların 

yapım ve bakımını da üstlenmektedir. Örneğin turistik yolların yapım 

ve bakımını, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanan finansmanla 

yapmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kontrolünde 

bulunan baraj yollarının yapımı ve bakımı ise yapılan protokolle 

KGM tarafından gerçekleştirilmektedir (Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı, 2019; KGM, 2021). 

Gül & Gül’e (2020) göre karayolların yapımı ve kullanımı süresince 

birçok ekolojik etkilerde bulunmaktadır (Gül & Gül, 2020) 

• Habitat parçalanması ve kaybı 

• Yaban hayatına verilen rahatsızlık 

• Hayvan ölümleri 

• Koridor ve engel (bariyer) oluşturma 

• Gürültü kirliliği 

• Hava kirliliği 

• Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yönü ve debisinin değişmesi 

• Arazi topoğrafyasının değişmesi 

• Bitki örtüsünün zarar görmesi 

• Doğal görsel kalitesini etkilemesidir.  

Türkiye karayollarının planlama çalışmalarında doğal alanları ve 

yaban hayatı dikkate alınmadan yapılan bölünmüş veya çevre yolları, 

doğal yaşamı ve yaban hayatının hareketlerini kısıtlamakta, yaşam 

alanlarını parçalamakta, bozmakta, değiştirmekte veya yok olmasına 
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neden olmaktadır (Çepel 2003). Yollarla bölünmüş doğal yaşam 

alanlarında türün genetik çeşitliliği bile büyük ölçüde olumsuz 

etkilenebilmektedir (Beben, 2016).  

Karayollarının yapımı sonrası özellikle yaban hayvanlarının trafik 

kazalarında çok sayıda kayıp olduğu tahmin edilmektedir. Örneğin 

ABD’de yapılan bir araştırmada, her yıl ortalama 1 milyondan fazla 

büyük cüsseli hayvanlar (başta geyik olmak üzere) trafik kazasında 

yaralanmakta veya ölmektedir. Bu kapsamda meydana gelen trafik 

kazalarının maliyetinin 6-12 milyar dolar arasında olduğu tahmin 

edilmektedir. Ancak bunu önlemeye yönelik yol kenarlarına birçok 

yaban hayvan geçişi uyarı panoları konulmasına rağmen bu durum 

önlenememiştir (Evrimagaci, 2021). ABD'de yılda yaban hayatı-araç 

çarpışmalarından ortaya çıkan (geyikten daha küçük ve evcilleştirilmiş 

türler hariç) yıllık toplam maliyetin 8.388.000.000 $ olduğu 

hesaplanmıştır (Federal Highway Administration, FHA, 2020). 

Kanada'da, Trans-Canada Otoyolunda 24 adet çeşitli yaban hayatı 

geçitlerinin (ekolojik köprüler, yaban hayatı alt geçitleri gibi) 

yapılmadan önceki (1998-2003 yılları arası) hayvan-araç 

çarpışmalarının sayısı ve oluşan toplam maddi hasar veriler ile inşa 

edildikten sonraki (2005-2010 yılları arası) süreçte veriler 

karşılaştırıldığında 5 yıllık süre içinde 664.000 dolar tasarruf edildiği 

hesaplanmıştır. Bu sonuca göre yaban hayatı geçitlerin toplamda 

525.000 dolarlık yapım maliyetini, 5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 

fazlasıyla karşıladığını göstermiştir (Evrimagaci, 2021). Bu nedenle, 



 
 

 
662 

 
 

 

CHAPTER-16 / BÖLÜM-16 

yaşanan bu sorunun çözümünde ekolojik köprüler önemli bir yaklaşım 

olarak düşünülmektedir.   

3. HABİTAT, YOL EKOLOJİSİ VE YABAN HAYATI 

İLİŞKİLERİ 

Forman ve diğerleri (2003), yol ekolojisin kavramlarını 4 başlıkta 

tanımlamıştır. (Forman, Sperling, Bissonette, Clevenger, Cutshall, & 

2003); 

• Yolun Konumu; Yol ekolojisinde bulunan habitatları, yaşayan 

türleri, topoğrafya ve nehir bağlantıları etkilediği için önem 

taşımaktadır. 

• Yol Yoğunluğu; Kilometrekareye düşen yol uzunluğudur. Yol 

yoğunluğu ne kadar fazla olursa doğal alanların parçalanması ve 

trafik kazaları o derece artmaktadır.   

• Yol Etki Zonu; Bir yoldaki trafik yoğunluğunun çevresindeki 

ekolojik etkilere yol açtığı alandır. Örneğin en basit haliyle yolun 

genişliği yol kenarı ile 30 metreyi kapsarken etki ettiği alan 400 

metreyi bulabilmektedir.  

• Yolun Geçirgenliği; Otoyollar üzerindeki geçiş noktaları ile 

alanları birbirine bağlanır. Bu noktaların yoğunluğu ve sayısı 

otoyolların geçirgenliğini artırır. Bu geçirgen yapı habitat 

parçalanmasının etkisini azaltmaktadır. 
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4. EKOLOJİK YAPILAR, EKOLOJİK KÖPRÜLER, TİPLERİ 

VE YARARLARI  

Ekolojik yapılar, yaban hayatı için otoyolun üstünde veya altında 

güvenli ve kolay geçişi sağlamak üzere tasarlanmış veya sonradan 

donatılan çeşitli üst ve alt geçitleri içeren yapılardır. (Miller, Jambor 

& Wasniak, 2020). Ekolojik yapılardan birisi olan ekolojik köprü, 

(yaban hayatı geçidi), insanlar tarafından yapılmış olan yol, vb. 

yerlerden, yaban hayvanlarının karşıdan karşıya güvenli bir şekilde 

geçebilmesini sağlayan yapılardır (Evrimagaci, 2021). 

Yapılmış ekolojik köprü uygulamalarına yönelik 4 farklı ekolojik 

köprü tipi belirlemiştir (Landscape Institute, 2015); 

• Doğal köprü (Natural bridge): Bunlar, 70m ila l00m veya daha 

fazla genişliklere sahiptir. Büyük boyutta olması aslında 

ekosistem düzeyinde bir bağlantının oluşturulması, habitat 

sürekliliğinin sağlanması, çok çeşitli türler tarafından kullanılması 

açısından gereklidir (Şekil 1). 

• Yaban hayatı köprüsü (Wildlife bridge): Tasarım olarak doğal 

köprü'ye çok benzer, ancak boyut olarak (yaklaşık 40m-50m) 

daha küçüktür. Bu tür bir köprü, öncelikle türlerin altyapıdan 

geçmesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Tasarım özellikleri 

belirli türleri hedef alabilir. İdeal olarak, bir kum saati şekli 

kullanılmalıdır, çünkü bu, vahşi yaşamın köprüyü geçmek için 

rampaları yerleştirmesi için iyi ortam oluşturabilir (Şekil 2). 
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•  

 
 

Şekil 1. Doğal köprü 

(Landscape Institute, 2015). 

Şekil 2 Yaban hayatı köprüsü 

(Landscape Institute, 2015). 

 

• Karma kullanımlı köprü (Mixed Use Bridge): Gerek yaban 

hayvanlarının gerekse insanların erişimin temel amaç olduğu ve 

herhangi bir türün kullanımının temel bir amaçtan ziyade ek bir 

fayda olarak görüldüğü yerlerde tasarlanmaktadır. Genişliği 

belirlemek için, hedef türler açısından proje amaçlarına göre 

genişlikler belirlenir. Örneğin rekreasyon alanı için 10m yaban 

hayatı bölgesi için 15m olmak üzere toplam 15-20m genişlik 

öngörülebilir. Rekreasyon alanının, vahşi yaşam alanını en üst 

düzeye çıkarmak için dış kenara yerleştirilmesi önerilmektedir 

(Şekil 3).  

• Modifiye edilmiş Gri Köprü (Modified Grey Bridge): Daha 

çok kent veya yerleşim alanlarının içinde veya yakınlarında, 

orman veya çiftlik yollarında, insan kullanımının yoğun olduğu 
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yerlerde mevcut veya önerilecek köprülerde gerek altyapıyı 

güçlendirme estetik ve işlevsel katkı sağlama amaçlı olup daha 

düşük maliyetli yapılardır. Aslında yaban hayatına hizmet etme 

düzeyi çok düşük olacağından diğer yeşil köprü seçeneklerine bir 

alternatif değildir. Bu köprünün bir tarafında veya her iki 

tarafında minimum 1 m genişlikte yeşil bir şerit oluşturulur ve 

bitkilendirme yapılır (Şekil 4). 

  

Şekil 3.  Karma kullanımlı köprü 

(Landscape Institute, 2015). 

Şekil 4. Modifiye edilmiş Gri Köprü 

(Landscape Institute, 2015). 

 

Ekolojik köprülerin temel amaçları; (Natural England, 2015; 

Landscape Institute, 2015; Doğan & Şahin, 2015; DKMPGM, 2017). 

• Bölünmüş yollarda yaban hayatının hareketliliğini ve erişimini 

sağlamak,  

• Yolun görsel peyzaj kalitesini artırmak,  

• Yolun doğal çevresindeki doğal ekosistem hizmetlerinin 

sürdürülebilirliğini sağlama (İklim düzenlemesi su ve besin 
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döngüsüne katkıda bulunma, gürültüyü azaltma, su, hava ve 

toprak kalitesinin düzenleme vb).  

• Yaban yaşamı için önemli olan habitatlar arasında bağlantı 

kurarak bir koridor işlevi görür.  

• Yol üzerinde karşıdan karşıya geçen yaban hayvanlarının kaza 

riskini azaltarak olası yaralanma ve ölümleri önler gibi olarak 

özetlenebilir. 

Planlanan karayolu güzergâhı, doğal yaşam alanının içinden geçmesi 

durumunda doğal olarak habitatı parçalayarak yaşam alanlarını 

daraltmaktadır. . Bundan dolayı; her bir canlının doğal sistem içindeki 

beslenme, barınma, eş tutma ve üreme gibi yaşam biçimini ve 

davranış durumlarını önemli ölçüde değişmesine yol açacaktır. Bu 

durum yaşam alanında doğal dengelerin bozulması gibi istenmeyen 

sonuçları da beraberinde getirecektir. Habitatların parçalanması ve 

küçülmesi sonucu yaşam ortamında ortaya çıkabilecek bu 

olumsuzluklarla birlikte popülasyondaki türler birbirini bulamadığında 

lokal yok oluşlar da meydana gelebilecektir.   

Yeşil bir köprü planlanırken, bu tek başına yapılmamalı, vahşi yaşam, 

peyzaj, erişim ve daha geniş ekosistem hizmetleri hususlarını ele alan 

daha geniş ve entegre bir tasarım ve azaltma stratejisinin bir parçasını 

oluşturmalıdır. Genel anlamda kentsel, kırsal ve doğal alanlarda 

gereksinim duyulan ekolojik yapıların hangi tipinin uygunluğuna 
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yönelik ekolojik, peyzaj ve erişim temel faktörler (Tablo 2) dikkate 

alınabilir (Landscape Institute, 2015). Buna Göre;  

Tablo 2. Ekolojik yapıların temel faktörlere göre belirlenmesi (Landscape 

Institute, 2015). 

Ekolojik, Peyzaj Erişim 

Belirlenmiş bir alanda veya 

belirlenmiş iki alan 

arasındaki yapının 

ayrılması. 

 

Tarihi bir peyzaja/ya da 

ortamına/ya da içindeki 

bir alanın ayrılması. 

Erişim yolunun ayrılması, (ör. ulusal 

veya bölgesel patika, bisiklet yolu 

veya köprü yolu).  

Kamuya açık iki alanın ayrılması. 

Türlerin beslenme, üreme, 

göç gibi hareket etmeye 

yönelik yollarının ayrılması  

Yasal olarak belirlenmiş 

bir peyzaj alanı içine 

yerleştirilmesi Ör. Milli 

Parklar  

Yerleşim alanları ile yeşil alan veya 

kırsal alanlar arasındaki ayrılma. 

Nadir habitatların veya 

yerel öneme sahip 

habitatların ayrılması. 

 

Peyzaj karakteri 

açısından çok değerli 

veya hassas bir 

özelliğindeki alanları 

ayırma veya bağlantının 

sağlanması.  

Yeşil bir köprünün sağlayabileceği 

erişim faydalarının tanımlanması, 

(örneğin, kamu geçiş alanları ve diğer 

yeşil alanlara bağlantı kurulması vb   

Yeşil bir köprünün 

sağlayabileceği yerel 

biyoçeşitlilik faydalarının 

belirlenmesi, ör. yerel vahşi 

yaşam alanlarını birbirine 

bağlanması 

Ekolojik köprünün 

sağlayabileceği yerel 

peyzaj faydalarının 

belirlenmesi öreğin 

ikonik bir yapı 

yaratılması,  

 

 

İlk yaban hayatına yönelik köprü, 1950’lerde Fransa’da yapılmış olup 

en büyüğü 1600 metre uzunluğu ile “Natuurbrug Zanderij Crailoo” 

Hollanda’da tesis edilmiştir (Van Wieren & Worm, 2001).  

Otoyollarda yaban hayvanları için ekolojik yapıların tasarımına 

yönelik kapsamlı ve sistematik el kitabı ABD Federal Karayolu 

İdaresi tarafından 2011 yılında yayımlanmıştır (Clevenger & Huijser, 

2011). 
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5. TÜRKİYE KARAYOLLARINDA EKOLOJİK KÖPRÜ 

UYGULAMALARI  

Gelişmiş ülkelerde ekolojik köprü özelinde yasal boyutta bazı 

yönetmelikler var olmasına rağmen ülkemizde “ekolojik köprü” 

konusunda herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 

Ülkemizde ekolojik köprülerin yapımı “çelik köprü veya menfez” 

yapım standartlarına göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 

tarafından belirleyeceği teknik şartların yapımı ile 

gerçekleştirilmektedir.  

KGM, mevcut mevzuat çerçevesinde karayolları projelendirme süreci 

güncel sayısal haritalar üzerinde idarenin görüşleri alınarak alternatif 

güzergahlar hazırlamaktadır. Yol sınıfı dikkate alınarak bu 

güzergahlara ait 1/25.000 ölçekli plan ve 1/25.000-1/2500 ölçekli 

profiller hazırlanarak, kilometraj gösterilmektedir. (Karayolları Genel 

Müdürlüğü, 2014). 

Yol proje güzergahı belirlenirken ulaşım fonksiyonu, geometrik 

standartları, toprak işleri, (kübaj, brükner), tünel, köprü, viyadük, 

sanat yapıları ve uzunlukları, tarımsal alt ve üst geçitler, yol drenajı, 

yol enkesitleri, kazı dolgu hacimleri, tali yol, kavşak yerleri ve park 

alanları, yol peyzaj, estetiği ve ÇED ile ilişkileri, arazi kullanımı, 

kamulaştırma, mülkiyet durumları ve imar planları ile uyumu, sit 

alanları, öngörülen jeolojik önlemler bakım ve işletim şartları, trafik 

güvenliği, yolun geleceğe yönelik planlaması, diğer kurumlara ait 
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projeler, barajlar, yapım maliyetleri ve işletim giderleri, geoteknik 

önlem gereksinimleri vb. hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. 

ÇED Raporu hazırlanması veya ÇED Raporu hazırlanmasının gerekli 

olup olmadığı ile ilgili ÇED Yönetmeliğinde Madde 9 c ve ç fırkasına 

göre ve aynı zamanda Madde 33- Altyapı tesisleri: J, k, l, m, n 

fırkalarına göre yapılmaktadır (Karayolları Genel Müdürlüğü, 2014). 

Türkiye’de, yaban hayatı ve yaşam alanlarının korunması, 

geliştirilmesi, planlanması ve yönetimden Tarım ve Orman 

Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

(DKMPGM) tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda Genel Müdürlük 

tarafından 2017 yılında “Yaban Hayatı Yol Geçişlerinin 

Düzenlenmesi ve İzlenmesi İşi Teknik Kılavuzu” hazırlanmıştır 

(DKMPGM, 2017). 

Ülkemizde karayolu projelendirme sürecinde yol güzergahı ve sanat 

yapıların (alt/üst geçit ve menfez gibi) yapımında geometrik 

elemanlarının standartları, imar ve kamulaştırma durumları, yasal 

yolla korunan alanlar varlığı ve ekonomik boyutu, araç ve yaya geçişi 

gibi faktörler ön planda tutulmakta ve ancak ekolojik faktörler ve 

yaban hayatı dikkate alınmamaktadır. Karayolu yapımında Çevresel 

Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinden muaf tutulması da özellikle 

yaban hayatı için olumsuzluklara yol açmaktadır (Tercan, 2017). 

Ülkemizde ekolojik köprüler sınırlı sayıda da olsa yapılmaya 

başlanmıştır. Örneğin Ülkemizde ilk ekolojik köprü, Kuzey Marmara 



 
 

 
670 

 
 

 

CHAPTER-16 / BÖLÜM-16 

Otoyolu Projesi ile hayata geçirilen ‘Uskumruköy Ekolojik 

Köprüsüdür ve yaklaşık 44 metre uzunluğundadır. Bölgede yaşayan 

birçok yaban hayvanlarının (karaca, domuz, çakal, tilki gibi) 

yönlendirme, otoyolun karşısına rahatlıkla geçebilme imkanı 

sağlayarak beslenme, barınma, eş tutma ve üreme gibi önemli katkılar 

sağlamıştır. Diğer önemli ekolojik köprü ise Tarsus-Pozantı 

Otoyolu`ndaki" Orman Ekosistem Köprüsüdür (Tercan 2017) Şekil 

(5). 

 

Şekil 5. Tarsus-Pozantı Otoyolu`nda "Orman Ekosistem Köprüsü (AA. 2020). 

Ayrıca yapım aşamasında olan ekolojik köprülerde bulunmaktadır. 

Örneğin Güzelbahçe ile Urla kavşakları arası, Karaburun ile Zeytinler 

kavşakları arası, Malkara ile Çanakkale karayolu vb. Ancak 

yaklaşımlar sayısal olarak, tasarım nitelikleri ve standartları açısından 
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çok yetersiz olduğu söylenebilir. Şekil 6’da ülkemizde uygulanan bazı 

ekolojik köprü örnekleri gösterilmiştir. 

  

a. İzmir-Çeşme Otoyolu`nda ekolojik 

köprü 

b. Kuzey Marmara Otoyolu`nda 

"Uskumruköy Köprüsü" 

  

c. İstanbul-İzmir Otoyolu`nda iki ekolojik köprü 

Şekil 6 a.b.c. Ülkemizde yapılan ekolojik köprü uygulamaları (AA. 2020). 

6. KARAYOLLARINDA EKOLOJİK YAPILARIN PLANLAMA 

VE TASARIMI 

Karayollarının genel olarak planlama ve tasarımında sadece teknik alt 

ve üst yapı, ulaşım konforu, erişim, trafik güvenliği değil aynı 

zamanda çevre düzenlemesi, yaban hayatı, peyzaj kalitesi, doğal 

alanların ekosistem hizmetlerinin devamlılığını sağlayacak şekilde 

bütüncül ve ekolojik bir yaklaşım benimsenmelidir. Planlama ve 

tasarım süreçleri birlikte ilişkilendirilerek organize edilmelidir.  
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Ekolojik köprülerin yapım maliyetini etkileyebilecek bileşenler; 

planlama ve tasarım ekibi, kullanılan yapı malzemeleri, teknolojik 

yaklaşımlar, yapım yöntemleri, yer seçimi yapılan alanın konumu, 

vb şeklinde belirtilmektedir (ARC Solutions, 2017). 

Planlama ve Tasarım süreci aşamaları şu şekilde özetlenebilir;  

a. Proje ekibinin oluşturulması, paydaş katılımı ve işbirliği   

Karayolları planlanması ve tasarım süreci disiplinler arası ortak 

çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda başta inşaat 

mühendisi olmak üzere, mimar, peyzaj mimarı, ekolog, orman 

mühendisi, yaban hayatı uzmanı, biyolog gibi mesleki uzmanlar yer 

almalıdır. Konu ile ilgili tüm paydaşlar (siyasetçiler, kurum 

yöneticileri, karar vericiler, yerel insan temsilcileri, yerel yöneticiler, 

STK vb) ile istişare edilmek suretiyle ortak akıl geliştirilmelidir.   

b. Alan envanteri ve sörvey çalışmaları:  

Alana yönelik envanter çalışmasında bölgesel ve alansal ölçekte 

doğal, sosyo ekonomik ve mekânsal verilerin elde edilmesi ve analizi 

gerekmektedir. Bu aşamada, hava fotoğrafları, çevre düzeni planları, 

mülkiyet haritaları, kadastro haritaları, orman amenajman haritaları 

vb birçok veri altlıklarından yararlanılmalıdır. 

Yaban hayvanları ile ilgili envanter çalışmaları uzun yıllar süren 

gözlem, inceleme ve izleme yöntemleri ile yapılmaktadır. Yaban 

hayata yönelik özellikle yaban hayvan türleri ve çeşitliliği, ekolojik 
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özellikleri, hedef türlerin belirlenmesi, beslenme ve barınma 

özellikleri, alanda yaban hayatı hareketlilikleri, yol geçişlerindeki 

ölüm verileri, araç çarpışmalarının sıklığı ve şiddeti, güzergâh 

üzerinde doğal yaşam alanları veya biyoçeşitlilik durumu gibi veriler 

elde edilmelidir.  

Bununla birlikte doğal ve kültürel veri olarak, iklim, toprak, jeoloji, 

topografik yapı, eğim durumu, doğal bitki türleri ve kompozisyonu, 

drenaj durumu, taşkın, sel, deprem gibi doğal riskler, yol kapasitesi ve 

yoğunluğu, trafik gürültü durumu, alanın güvenlik durumu, zemin 

etüdü, mülkiyet durumu, alandaki insan faaliyetleri, yasal yolla 

korunan alanlar, tescilli alanlar, açık ve yeşil alanlar, yeşil altyapı gibi 

veriler temin edilmelidir.  

Elde edilen verilerle yapılacak farklı analizlerle (sosyo ekonomik 

analizler, anket analizleri, doğal veri analizleri, peyzaj karakter 

analizleri, yer seçimi uygunluk analizleri, vb ) karar verme süreci 

gerçekleştirilmelidir. Alana yönelik kaynak envanteri ve analizler 

CBS ortamında yapılmalı ve tüm bilgiler sayısal veri tabanı olarak 

saklanmalı ve güncellenmelidir.  

Ekolojik yapıların (alt geçit, üst geçit, menfez, tünel, köprü vb.) 

hangisinin en iyi seçenek olduğunu kaynak envanteri ve sörvey (Arazi 

çalışmaları) sonucunda karar verilmelidir. Bu bağlamda yaban hayatı 

yaşamı ve hareketliliği için ekolojik köprüler, alt geçitler, tüneller gibi 

yapılar amaca uygun bir şekilde konumlandırılmalıdır.  
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Projede envanter ve sörvey çalışmaları ile birlikte hedef ve amaçlar 

belirlenir, yeni bilgiler ve anketler yoluyla toplanan veriler, 

paydaşlarla birlikte gözden geçirilmek suretiyle güncellenmelidir.  

c. Ekolojik yapıların yer seçimi  

Ekolojik yapıların (köprü, tünel gibi) yol güzergâhı boyunca 

yapılamayacağı için özellikle yaban hayvan geçişlerini sağlayabilecek 

ideal yer seçiminin yapılması gerekmektedir. Yer seçimi için 

yapılacak işlemler; (Clarke vd. 1998, Caro vd. 2000; Meese vd. 2007).  

➢ Ekolojik köprülerin yer seçiminde yaban hayatı araç 

çarpışmaları birçok ipucu vermektedir (Clevenger & Huijser, 

2011; Özcan, 2021). Bu nedenle karayolu güzergâhı boyunca 

her mevsim hayvan geçişi gözlemleri yapılarak özellikle 

hayvan kazalarının yoğun olduğu yerler belirlenmelidir. Yol 

güzergahı üzerinde yaşayan yaban hayvanlarının türü, 

popülasyon sayısı, dağılımı, beslenme ve yaşam hareket 

alanının büyüklüğü, göç yolları vb tespit edilmelidir.  

➢ Yaban hayvanı ekolojik yapıların yer seçiminde ve 

planlanmasında uzaktan algılama yöntemlerinin kullanımı ve 

karar destek sistemleri ile desteklenmiş bütünleşik CBS 

uygulamaları başarılı uygunluk analizleri yapılmaktadır (Gülci, 

2014). 
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d. Genel planlama ilkeleri  

Bir bölgedeki mevcut yol ağı projesi öncelikle ekoloji temelli bir 

yaklaşım benimsenmeli ve mümkün olduğunca yaban yaşam alanları 

bölünmemeli ve içinden veya yanından geçmeyecek şekilde 

güzergahlar düşünülmelidir.  

➢ Karayolu projesinin hazırlanma sürecinde yol güzergâhı üzerinde 

önemli doğal yaşam alanları ve bağlantıları veya yaban hayatı için 

önemli bağlantı bölgeleri ve potansiyel geçiş yerleri tanımlanmalı 

ve önceliklendirilmelidir. 

➢ Karayollarında ekolojik yapılar için arazinin topoğrafya yapısı, 

toprak özellikleri, taban suyu ve yüzeysel suların durumu, eğim-

bakı vb verilere göre proje ekibi ve ilgili paydaşlar birlikte en 

uygun tercihler yapılmalıdır.  

➢ Tesis edilecek ekolojik yapılar yörede bulunan tek bir yaban 

hayvan türü için değil birden fazla türün geçişi planlanarak 

uygulanmalıdır (Beier, Majka, Newel  & Garding, 2008).  

➢ Yaban hayvanı yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda otoyolun 

yarattığı habitat parçalanmasının önüne geçmek için; en az 3500 

metrede bir otçul türlerin geçiş yapması için uygun alt ve üst 

geçitler yer almalıdır (DKMPGM, 2017). 

➢ Ekolojik köprü planlanırken, vahşi yaşam, peyzaj, erişim ve daha 

geniş ekosistem hizmetleri hususlarını ele alan daha geniş ve 

bütünleşmiş bir tasarım ve azaltma stratejisi öngörülmelidir 

(Landscape Institute, 2015). 
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e. Özel tasarım yaklaşımları  

Yol üzerinde düşünülen ekolojik yapılar, kullanım amacına göre 

yapının boyutu, hedef türlerin kullanımın gereksinimleri (yani türe 

özgü, karma vb.), yapının taşıma kapasitesi, yaban hayatı ile insan 

erişimi arasındaki ayrım ihtiyacı ve derecesi, kullanılacak yapısal ve 

bitkisel materyaller, bitki kompozisyonu vb alana özgü tasarım 

kararları geliştirilmelidir (Natural England, 2015). Ekolojik yapılar 

için yer seçimi yapıldıktan sonra, en uygun ekolojik yapı tipinin 

seçilmesine karar verilmelidir.  

 Ekolojik yapılar yapılırken dikkate alınması gereken hayvan türleri; 

toynaklı hayvan (karaca, geyik, antilop gibi) ve etobur hayvanlar 

(ayılar, kurtlar, porsuklar, çakal, karakulak, vaşak gibi) gibi büyük 

boyutlu memeliler, yüksek hareket yeteneğine sahip orta boyutlu 

memeliler (vaşak, balıkçıl hayvan, çakal, tilki), düşük hareket 

yeteneğine sahip orta boyutlu memeliler (rakun, kokarca, yaban 

tavşanı, kunduz gibi), yarı ağaçsıl memeliler (sansar, kırmızı ve uçan 

sincap), yarı sucul memeliler (su samuru, vizon, misk faresi), küçük 

memeliler (yer sincabı, fareler gibi), amfibiler (kurbağalar, 

kaplumbağalar, semender gibi), sürüngenler (yılan, kertenkele gibi) 

olarak değerlendirilebilir (Clevenger & Huijser, 2011). 

Yol güzergahındaki düşünülen her bir ekolojik yapı için özel bir 

tasarımı gerektirir. Bunun için yolun mevcut durumu, çevre peyzajının 

potansiyel durumu, ekolojik yapının şekli, genişliği, uzunluğu, yerel 
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peyzaj, bitki örtüsü ve habitatlarla uyumlu olması, toprak derinliği ve 

anakaya tipi, perdeleme ve çit oluşturma, dikkate alınacak hedef 

türler, yeşil yapılardan diğer kullanıcıların (yayalar, binicilik, 

bisikletçiler) erişiminin sağlanması, ekosistem hizmetlerinin faydaları 

(tozlaşma, kültürel miras, rekreasyon ve turizm, estetik deneyim, su 

yönetimi, yabani tür çeşitliliği gibi), yapıların mühendislik 

uygulamaları, drenaj ve su (örneğin göletler), bakım/yönetim kolaylığı 

ve maliyeti, yaban hayatının köprüden çevreye erişim ve çıkış 

konumu, görsel manzara, aydınlatma vb gibi faktörler dikkate alınır. 

(Natural England, 2015) 

• Genişlik ve Uzunluk:  

➢ Peyzaj/ekosistem düzeyinde bağlantı kurmayı hedefleyen 

köprülerin genişliği 80 m'den fazla olmalıdır. Bir 

popülasyon düzeyinde türler için bağlantı kurmayı 

amaçlayan köprüler, 50m civarında olmalıdır (yayınlanmış 

kılavuz tavsiyeleri 25m-80m arasında değişir, ortalama 

50m). Genişliği 20 m'nin altındaki köprüler, kullanım 

sıklığının daha düşük olduğu tespit edildiğinden tavsiye 

edilmez (Natural England, 2015; Landscape Institute, 

2015). 

➢ Uzunluk, büyük ölçüde, geçilen yolların/demiryolu 

hatlarının sayısına göre belirlenecektir. Erişim rampaları 

çok dik olmaması gerektiğinden, uzunluk da topografyadan 
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etkilenecektir. 0,8'in üzerinde bir genişlik / uzunluk oranı 

önerilir (Natural England, 2015; Landscape Institute, 2015).  

• Ekolojik Yapıların Boyutları;  

➢ Bu yapıların genişliği yararlanacak yaban hayvanları açısından 

önemlidir. Clevenger & Huijser ‘e (2011) göre, yaban hayatı için 

oluşturulacak peyzaj köprüsü 100 m’nin üzerinde genişliğe; 

yaban hayatı ve insanlar için oluşturulan çok amaçlı üst geçitler 

50-70 m arası; sadece yaban hayatı için oluşturulacak konvoy 

geçişleri 10 m’den küçük ve yoğun ormanlı yollarda; yaban 

hayatı ve insanlar için oluşturulan büyük boy alt geçitler 10 m ve 

üzeri genişlik, 4 m ve üzeri uzunluğa; yaban hayatı ve drenaj alt 

geçitleri 0.3-1.2 genişlik ve çap; yaban hayatı ve drenaj 

değiştirilmiş menfezler 1m ve üzeri açıklık; sadece yaban hayatı 

için oluşturulan tüneller 0.35-1 m aralığında olması 

önerilmektedir (Clevenger & Huijser, 2011) (Tablo 3). 
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Tablo 3. Yaban yaşamı geçişleri için örnek ölçüler (Clevenger & Huijser 2011) 
 

Tip Kullanım Türler ve gruplar Ölçüler 

Peyzaj köprüsü Sadece yaban 

yaşamı 

Bütün yaban yaşamı türleri, Amfibiler 

(adapte edildiyse) 
Minimum       ölçü: Genişlik: 

70 m Tavsiye edilen ölçü: 

Genişlik: >100m 

Yaban hayatı 

üst geçitleri 

Sadece yaban 

yaşamı 

Büyük memeliler, Yüksek hareketliliğe 

sahip orta boyutlu memeliler, Düşük 

hareketliliğe sahip orta boyutlu memeliler, 

Küçük memeliler, Sürüngenler, Amfibiler 

(adapte edildiyse) 

Minimum ölçü: Genişlik: 

40–50 m Tavsiye edilen 

ölçü: Genişlik: 50–70 m 

Çok amaçlı 

üst geçit 

Karışık 

kullanım: 

yaban yaşamı 

& insan 

aktiviteleri 

Büyük memeliler, Yüksek hareketliliğe 

sahip orta boyutlu memeliler, Düşük 

hareketliliğe sahip orta boyutlu memeliler, 

Küçük memeliler, Sürüngenler, Amfibiler 

(adapte edildiyse) 

Minimum ölçü Genişlik: 

10 m Tavsiye edilen ölçü: 

Genişlik: 15-40m 

Kanopy 

geçişleri 

Sadece yaban 

yaşamı 

Yarı ağaçsıl memeliler  
- 

Viyadük ya da 

köprü 

Çok amaçlı Tüm yaban yaşamı türleri Burada minimum ve tavsiye 

edilen ölçüler yoktur. Yapılar 

genellikle en büyük yaban 

yaşamı alt geçidi yapısından 

daha büyüktür. 

Büyük 

memeli alt 

geçitleri 

Sadece yaban 

yaşamı 
Büyük memeliler, Yüksek hareketliliğe 

sahip orta boyutlu memeliler, Düşük 

hareketliliğe sahip orta boyutlu 

memeliler, Yarı ağaçsı &yarı sucul 

memeliler, Küçük memeliler, 

Sürüngenler, Amfibiler (adapte 

edildiyse) 

Minimum ölçü Genişlik:7 

m Yükseklik 4 m  

Tavsiye edilen ölçü: 

Genişlik: >10 m 

Yükseklik: >4 m 

Çok amaçlı 

altgeçit 

Karışık 

kullanım: 

yaban 

yaşamı & 

insan 

aktiviteleri 

Büyük memeliler, Yüksek hareketliliğe 

sahip orta boyutlu memeliler, Düşük 

hareketliliğe sahip orta boyutlu memeliler, 

Yarı ağaçsı &yarı sucul memeliler, Küçük 

memeliler, Sürüngenler, Amfibiler (adapte 

edildiyse) 

Minimum ölçü Genişlik: 

5 m Yükseklik 2.5 m 

Tavsiye edilen ölçü: 

Genişlik: >7 m 

Yükseklik >3.5 m 

 

• Ekolojik köprülerde bitkilendirme   

➢ Karayolu tasarımı projesi sürecinde doğa tabanlı çözüm 

odaklı yapısal ve bitkisel uygulama projeleri birlikte 

düşünülmelidir. Ekolojik köprülerde kullanılacak bitkiler 
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yolun çevresindeki yaşam alanında bulunan doğal ve 

kuraklığa dayanıklı bitki türleri kullanılarak (otsu, yer 

örtücü, çalı ve ağaçlar) bitkilendirme yapılmalıdır.  

➢ Bitkisel tasarımda alanda yer alan doğal bitki dokusu, bitki 

türleri, dağılımı, kapladığı alan, hedef hayvan türlerinin 

bitki türleri ilişkisine (beslenme ve barınma özellikleri) 

yönelik veriler elde edilmelidir. 

➢ Yaban hayatının geçiş sırasında köprü üzerindeki 

düzenlemeler yakın çevresindeki doğal doku ve bitki 

örtüsüne benzerlik gösterilmesine dikkate edilmelidir. 

Çünkü yaban hayvanı köprüyü benimsemesi ve yabancılık 

çekmemesi gerekmektedir. 

➢ Bitkisel tasarımda ekolojik köprünün kenarlarına yoğun 

ağaçlar ve çalılarla tesis edilmeli orta alanda ise çimen ve 

daha küçük bitki türleri ile açık alanlar bırakılması tercih 

edilmelidir. Yaban hayvanları tarafından köprünün giriş ve 

çıkışları kolay algılayabilecek şekilde bitkisel 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

➢ Köprünün her iki tarafında küçük memeliler için en az 2 m 

genişlik ve daha büyükler için en az 15 m olacak şekilde 

çit veya bitki gruplarından sınırlandırma yapılabilir 

(DKMPGM, 2017). 

➢ Yaban hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunacak 

yenilebilir meyve özelliğine sahip türler tercih edilebilir.  
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➢ Köprü üzerinde ve geçiş koridorlarında bitkisel 

düzenlemelerle birlikte doğal doku ile uyumlu olması için 

ağaç kütükleri, farklı boyutlarda kayalar, taş, çakıltaşı, çam 

kabuğu, vb doğal malzemeler de kullanılabilir. 

➢ Karayolu projelerinde tüm yol güzergâh boyunca yolun her 

iki tarafında en az 10 m lik yeşil alan zonu 

oluşturulmalıdır.  (DKMPGM, 2017). 

➢ Karayolundaki araç yoğunluğundan ortaya çıkan ışık 

yoğunluğunu ve gürültüyü azaltmak için köprülerin dış 

kenarında olacak şekilde yaklaşık 2 veya 2,5 m 

yüksekliğinde bitkisel perde ve çitlerle veya doğal taş 

duvarlar şeklinde yapılabilir.  

• Ekolojik köprülerde toprak:  

➢ Ekolojik köprü üzerinde kullanılacak toprak miktarı köprü 

yükünü etkileyeceğinden her yere aynı derinlikte toprak 

serilmelidir. Örneğin merkezde sığ ile köprünün 

kenarlarında daha derin toprak derilebilir. Çim veya yer 

örtücü bitkiler için 30 cm, çalılar için 60 cm, ağaçlar için 

1,5 m derinlikte toprak kullanılabilir (DKMPGM, 2017). 

➢ Ekolojik yapı üzerine yapılacak bitkisel uygulamalar için 

toprağın yapısı arazinin ve yakın çevresinin toprak 

yapısına uygun olmalıdır.  

• Ekolojik yapılarda mühendislik işleri  
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➢ Ekolojik köprüler karmaşık mühendislik yapılar olup inşaat 

maliyeti yüksektir. Genelde karayolu projelendirme ve 

uygulamalarında köprülerin yapılması tercih edilmemekte veya 

gereksiz görünmektedir. Ekolojik köprülerin maliyeti hakkında 

kesin bilgi olamamasına rağmen maliyetin yaklaşık 1.1-10 milyon 

sterlin (£) arasında olduğu ve gri bir köprünün “yeşillendirme” 

maliyetinin ise yaklaşık 366.000 sterlin civarında olduğu ifade 

edilmektedir (Natural England, 2015). Bu gibi ekonomik 

sebeplerden ötürü ekolojik canlı türlerinin yoğun olduğu ve yaşam 

alanı bulunan yerler dikkate alınarak inşa edilmelidir.  

➢ Ekolojik köprülerin inşaat aşamasında taşıyacağı yük, drenaj 

sistemi, kullanılacak yapı malzemesi, yol güvenliği, estetik, bitki 

örtüsü için kullanılacak toprak miktarı, doğal risk önlemleri, vb 

teknik konular dikkate alınmalıdır.  

➢ Kullanılacak yapı malzemeleri hem köprünün estetiğine hem de 

çevresindeki doğal dokuya ile uyumlu olmalıdır.  

➢ Ekolojik köprülerin ekonomik yapı ömrü yaklaşık 70-80 yıl 

arasında olduğu belirtilmektedir Ekolojik köprülerin yaban 

hayvanları tarafından kullanım süresi de değişkenlik gösterebilir. 

Çünkü köprü geçişleri, zaman içinde değişen habitat, iklim 

koşulları ve yaban hayatı popülasyonlarındaki değişiklikler bu 

süreyi etkileyebilecektir. (Natural England, 2015). Bu nedenle 

ekolojik köprüler iyi düşünülerek tasarlanmalıdır. 
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➢ Ekolojik yapıların yaban hayvanları için yarar ve etki düzeylerinin 

değerlendirilmesi karmaşık bir süreç olup her bir hayvan türü için 

gerçek anlamda kesin sonuçlar alınması söz konusu olmayabilir. 

Bu amaçla ekolojik yapıların yarar ve etki derecesinin 

değerlendirmek için uzun süreli olmak üzere yapı tesisi öncesi ve 

sonrası izleme, gözlem ve incelemelerin yapılmasını 

gerektirmektedir. 

➢ Ekolojik yapılar üzerinde veya erişim rampalarında, yağış sularının 

kullanımına yönelik drenaj sistemi ile uygun yerlerde küçük gölet 

veya havuzcukların oluşturulması büyük yarar sağlayacaktır. 

Drenajı sağlamak için köprü ortasından kenarlara doğru %2-3’lük 

bir eğim verilmek suretiyle arazinin topoğrafyası buna göre 

hazırlanmalıdır (DKMPGM, 2017). 

➢ Ekolojik köprülerde gece aydınlatmasından kaçınılmalıdır ve 

karayolunda mevcut aydınlatma varsa ekolojik köprünün 

yakınlarında olmamasına dikkat edilmelidir. (Natural England, 

2015). 

➢ Yapılan gözlemler sonucu yüksek yoğunluklu habitat 

bağlantılarının bulunduğu yerlerde insan faaliyetlerinden rahatsız 

olabilecek bazı yaban hayvan türler için alt geçitlerin daha uygun 

olabileceği ifade edilmektedir. Örneğin Boz ayılar, geyikler, 

geyikler ve geyikler açık olan büyük yapıları tercih ederken 

Pumalar ve kara ayılar, daha az ışık ve daha fazla koruma ile daha 

küçük, daha dar geçitleri tercih etmektedir. Bu eğilimler, her bir 
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hayvanın nasıl evrimleştiğine dayanmaktadır. Hatta aynı türün 

cinsiyetine göre de değişebilmekte olup örneğin siyah ayı dişiler 

üst geçitleri tercih ederken erkek ayılar ise alt geçitleri kullandıkları 

gözlenmiştir (National Geographic, 2019). 

➢ Genelde yaban hayatı işlevine sahip köprülerde karma kullanımlı 

yapılardan kaçınılmasını önerilmektedir. Hatta bu amaçlı ekolojik 

köprülerin insan kullanımına izin verilmemesi görüşü de kabul 

görmektedir. (Natural England, 2015).  

➢ Bununla birlikte karma amaçlı ekolojik köprüler yaban hayatına 

sağlayacağı katkılar ile birlikte rekreasyon faaliyetler ve estetik 

katkı sağlama gibi işlevsel amaçlı kullanımlarda söz konusu 

olabilmektedir. Özellikle karayolu üzerinde insan tarafından yoğun 

olan yerlerde karma ekolojik köprüler tasarlamak mümkündür. 

Örneğin Hollanda'daki Zanderij Crailoo ekolojik köprüsünde yılda 

180.000 yürüyüşçü ve bisikletçi ve 17.000 at binicinin kaydedildiği 

ve bununla birlikte 13 tür amfibi ve 2 tür sürüngen olmak üzere 

yaban hayvan türlerinin de köprüyü kullanıldığı tespit edilmiştir 

(Natural England, 2015). 

• Ekolojik yapıların uygulama işleri ile ilgili öneriler 

➢ Ekolojik köprüler tesis edildikten sonra uzun bir süre hayvan 

türlerin hareketliliği veya aktiviteleri genetik örnekleme 

(takma cihazları kullanılarak), radyo ve uydu telemetri takibi, 

dijital kamera kapanları ve kızılötesi (IR) iz izleme sistemleri, 

yaban hayvanların yol geçişlerinde ölüm sayısı veya araç 
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çarpışması verileri, kar takibi, İHA vb yöntemlerle 

izlenmelidir. Özellikle teknolojik olarak işlevselliği artırılan 

IHA larla ekolojik yapıların yer seçimi, hayvan türlerinin 

varlığı, hareketlilik ve göç eğilimleri, gece ve gündüz olmak 

üzere trafik kazalarına yol açan türlerin belirlenmesi, vb 

konularda izleme ile önemli veriler elde edilebilir (Rogalski, 

2003; Morelle, Bouché, Lehaire, Leeman  & Lejeune, 2012). 

➢ Ekolojik yapıların yapılması sonucu ortamda bulunan 

canlıların genotip ve fenotip özelliklerinin olumlu veya 

olumsuz etkileri bilimsel araştırmalarla belirlenmeli ve 

araştırma sonucuna göre gerekli önlemler alınmalıdır.  

➢ Araç trafiğinin yoğun ve hızlı olduğu alanlarda yol kenarlarına 

çit ve tel örgüler çekmek suretiyle yaban hayvanlarını 

emniyetli ekolojik yapılara doğru yönlendirme yapılmalıdır.   

➢ Karayollarında yaban hayvanlarının yoğun geçiş alanları veya 

trafik kazasının olduğu yerlerde araç sürücülerini uyarmak için 

uyarı ve bilgilendirme panoları yerleştirilmelidir.  

➢ Ekolojik köprü tasarlanırken, yapının hangi ekosistem 

hizmetlerini sağlayabileceği de dikkate alınmalıdır. Örneğin 

öncelikli olarak yaban hayatı için tasarlanacaksa o zaman 

köprü doğal olarak yabani tür çeşitliliği işlevine 

odaklanılacaktır. Diğer ekosistem hizmetlerine örnek olarak, 

tozlaşan böcekler için yüksek nektar kaynaklarına sahip bitki 

türlerinin kullanılması, yağmur sularının toplanarak su 
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göletlerin oluşturulması ve geri dönüşümün sağlanması, yaban 

hayvanların su ihtiyacını karşılaması vb. (Natural England, 

2015). 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsanların hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım ihtiyaçlarını 

karşılamak için yapılan karayolu ve demiryolu sayısının artması ve 

aynı zamanda kapladığı alanın da giderek artmasıyla birlikte doğal 

yaşam alanları ve yaban hayvanları için önemli bir risk ve tehdit 

oluşturmaya devam etmektedir.  

Karayolları, sadece mühendisliği gerektiren bir yapı değil aynı 

zamanda peyzajın da önemli bir bileşenidir. Bu bağlamda karayolları 

güzergâhı boyunca yapılacak çevre düzenleme çalışmaları ile amaca 

uygun bitkisel kompozisyonu ve görsel estetik değerleri ile zevkli, 

konforlu ve güvenli bir seyahat yapılmasına olanak sağlayacaktır.  

Son yıllarda iklim değişikliği, çevresel sorunlar ve özellikle 

biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz sonuçlarla birlikte uluslararası 

sözleşmelerde bu konunun ön plana çıkması devlet ve toplumun 

doğaya ve çevreye yönelik olan hassasiyetini arttırmış ve ekolojik 

veya doğa tabanlı çözümlere yönlendirmiştir. Bu bağlamda, ekolojik 

yapılar (özellikle ekolojik köprüler) yaban hayvanlarının yaşamlarını 

sürdürmesi, yolun karşıdan karşıya geçişlerine olanak sağlaması, 

ekosistem hizmetlerinin devamlılığını sağlaması, biyolojik çeşitliliği 
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artırması, trafik kazalarını önlemesi gibi hizmet ve katkıları ile önemli 

rol üstlenmektedir.   

Karayollarında doğa tabanlı çözüm olarak öngörülen ekolojik 

yapıların (ekolojik köprü veya geçitler) tesis maliyeti yüksek olsa bile 

özellikle doğal yaşam alanları ve canlılar için önemlilik arz 

etmektedir. Ne kadar maliyetli olursa olsun ekolojik köprülerin, amaca 

uygun planlama/tasarım ve yönetimi ile yaban hayvanlarına yönelik 

trafik kazaların azaltılması, yaban hayvanlarının bu geçidi kullanarak 

yaşamsal hareketliğinin devamlılığın sağlanması, habitatlar arasında 

bağlantı oluşturarak ekosistem hizmetlerinin devamlılığın sağlanması 

gibi oluşturulacak katma değerleri ile toplam maliyeti açısından 

önemli bir tasarruf yapılması söz konusu olabilecektir.  

Karayollarından sorumlu ve yetkili olan Karayolları Genel 

Müdürlüğü’nün 2019-2023 Stratejik Planında, ekolojik köprülere 

yönelik veya doğal ekosistemlerin zarar görmemesi konusunda 

herhangi bir eylemin tanımlanmaması önemli bir eksikliktir. Bu 

bağlamda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün doğa koruma odaklı 

politikalarla ve doğal sistemlere uyumlu olacak şekilde faaliyetlerini 

sürdürmesi, karayollarının çevresi ile birlikte bütüncül peyzaj 

planlama/tasarımının yapılması hedeflenmelidir.  

İklim değişikliğine uyum ve biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem 

hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından karayolu ve demiryolunu 

yapımında ekolojik yapılara ve özellikle ekolojik köprülere daha fazla 
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önem verilmeli ve sayısı artırılmalıdır. Ekolojik köprülerin 

planlanması, tasarımı ve uygulanmasına yönelik Yönetmelik 

çıkartılarak mevzuata yansıtılmalıdır. 

Ekolojik köprüler planlanırken, ekoloji, peyzaj, erişim ve daha geniş 

ekosistem hizmetlerin sürdürülebilirliğini içeren bütüncül ve katılımcı 

bir yaklaşımı içermelidir. Bununla birlikte her bir ekolojik köprü için 

kullanım tipi ve amacına göre boyutları, hedef türlerin kullanımın 

gereksinimleri (yani türe özgü, karma vb.), yapının taşıma kapasitesi, 

yaban hayatı ile insan erişimi arasındaki ayrım ihtiyacı ve derecesi, 

kullanılacak yapısal ve bitkisel materyaller, bitki kompozisyonu vb 

alana özgü tasarım kararları geliştirilmelidir.  

Sonuç olarak, insan faaliyetleri sonucu yaşam alanları daralan ve nesli 

tükenme tehlikesi altına giren doğal hayvan ve bitki türlerinin doğal 

habitatlarının korunması ve devamlılığının sağlanması için birey, 

toplum ve kurumların bilinçli ve bütüncül doğal sistemlere uyumlu 

tutum ve yaklaşımları ile mümkün olabilecektir.  

Ekolojik köprüler, yaban hayvanlarına ve doğal yaşama verilen 

değerin bir göstergesidir... 

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir. 
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Planning and Design of Ecological Bridges as a 

Nature-Based Solution on Highways  

SUMMARY 

With the increase in the number of vehicles in line with the economic and social 

conditions and needs in our country, especially the road transportation and network 

has increased gradually. Natural areas have been directly and indirectly affected 

during the construction practices and uses of highways and have revealed many 

negativities (Gül & Gül, 2020). In our country, highway transportation is preferred 

more than other types of transportation. As a result of socio-economic and cultural 

developments, especially with the increase in the number of motor vehicles, 

highway projects and applications have increased very rapidly (Tercan 2017; Gül & 

Gül, 2020). Today, Highways have many negative effects such as dividing and 

fragmenting natural habitats over time, preventing the passage of wild animals 

between habitats by creating a barrier effect, narrowing the feeding, living, and 

breeding areas of wild animals, and affecting migration behavior with practices 

(Çepel 2003; Coffin, 2007; Oğurlu, 2004; Eker et al., 2010; Gülci, 2014; Gül & Gül, 

2020).In addition, serious wildlife losses occur as a result of accidents caused by 

vehicle traffic density (Glista, Devault & Dewoody, 2009; Kušta, Keken, Bartak, 

Hola, Jezek, Hart & Hanzal, 2014. Gulci & Akay, 2016; DKMPGM, 2017; Gul & 

Gul, 2020). "Nature-Based Solutions (NBA)" is becoming more and more common 

as a strategic action in eliminating the negativities such as loss of biodiversity, 

effects of climate change, environmental problems, etc., experienced on a global and 

national scale. The concept of DBA is a paradigm approach that begins with the aim 

of proactively protecting, managing, or restoring ecosystems in addressing a range 

of major societal challenges, with greater emphasis on the needs of people and the 

potential of conservation actions for the sustainable use of nature (Cohen-

Shachamark, 2019). Today, one of the important strategic tools to reduce the impact 

of global climate change is the effective and sustainable protection and management 

of protected areas and natural ecosystem services, and the establishment of organic 

connections between natural ecosystems (Gül, Dinç & Gül, 2021). Ecological 

structures (especially ecological bridges and tunnels) are at the forefront of nature-

based solutions in highway and railway transportation. 

This study aims to reveal the functional importance of ecological bridges as a 

nature-based solution on highway transportation and to make suggestions for the 

planning and design of ecological bridges. 

According to the Highway Traffic Law ((Law No. 18195 and 2918 of 18/10/1983, 

Art. 3.) Highway; A strip of land, bridges, and areas open to public use for traffic”. 

Highways in Turkey are public spaces and the classification according to 

administrative responsibilities is as follows (Ministry of Transport and 
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Infrastructure, 2019). 1) Highways, 2) State roads, 3) Provincial roads, 4) 

Metropolitan municipality, provincial and district municipal roads 5) Village roads 

6) Special quality roads (touristic roads, forest roads, dam roads, and other roads). 

General Directorate of Highways is responsible for highways, state and provincial 

roads, special provincial administrations affiliated to governorships are responsible 

for village roads, and local governments are responsible for municipal (metropolitan, 

provincial, and district municipalities) roads. Village roads are under the 

responsibility of Special Provincial Administration Directorates, forest roads are 

under the responsibility of the Ministry of Forestry, and inner-city roads are under 

the responsibility of Municipalities (KGM; 2021). According to Gül & Gül (2020), 

there are many ecological effects during the construction and use of highways; 

Habitat fragmentation and loss, disturbance to wildlife, animal deaths, corridor and 

obstacle (barrier) creation, noise pollution, air pollution, change of direction and 

flow of underground and surface water resources, change of land topography, 

damage to vegetation, ıt affect the natural visual quality. 

Highways, which are built without taking into account the natural areas and wildlife 

in the planning studies of Turkish highways, restrict the natural life and the 

movements of wildlife, fragment, spoil, change or destroy the habitats (Çepel 2003). 

Even the genetic diversity of the species can be adversely affected in natural habitats 

divided by roads (Beben, 2016). After the construction of the highways, it is 

estimated that there are many losses of wild animals in traffic accidents. For 

example, in a study conducted in the USA, more than 1 million large animals 

(especially deer) are injured or killed in traffic accidents every year. It is estimated 

that the cost of traffic accidents occurring in this context is between 6-12 billion 

dollars. According to a study conducted at 24 various wildlife crossings on the 

Trans-Canada Highway in Canada, when the data on the number of animal-vehicle 

collisions and total property damage were evaluated, it was calculated that the 

ecological bridges were saved in the 5 years which saved $664,000. (Evrimagaci, 

2021). For this reason, ecological bridges are considered an important approach in 

solving this problem. Ecological structures are structures that include various 

overpasses and underpasses designed or retrofitted to provide safe and easy passage 

for wildlife above or below the highway. (Miller, Jambor & Wasniak, 2020). 

Ecological bridges (wildlife crossings), which are one of the ecological structures, 

are the structures that enable wild animals to cross safely on roads built by humans 

(Evrimagaci, 2021). It has determined 4 different ecological bridge types for 

ecological bridge applications (Landscape Institute, 2015); 

• Natural bridge: These have widths from 70m to 100m or more. Its large size is 

necessary to establish a link at the ecosystem level, to ensure habitat continuity, and 

to be used by a wide variety of species. (Landscape Institute, 2015); (Figure 1). 

• Wildlife bridge: It is very similar to the natural bridge in design, but smaller in size 

(approximately 40m-50m). This type of bridge is primarily designed to facilitate the 
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passage of species through infrastructure. Design features may target specific 

species. Ideally, an hourglass shape should be used as this can create a good 

environment for wildlife to place ramps to cross the bridge. (Landscape Institute, 

2015); (Figure 2). 

• Mixed-Use Bridge: It is designed where access to both wildlife and humans is the 

primary purpose and the use of any species is seen as an additional benefit rather 

than a primary purpose. To determine the width, widths are determined according to 

the project objectives in terms of target types. For example, a total width of 15-20m 

can be envisaged, with 10m for the recreation area and 15m for the wildlife area. It 

is suggested that the recreation area be placed on the outer edge to maximize 

wildlife space. (Landscape Institute, 2015); (Figure 3). 

• Modified Gray Bridge: They are lower-cost structures, mostly in or near urban or 

residential areas, on forest or farm roads, in existing or proposed bridges where 

human use is intense, to strengthen the infrastructure, provide an aesthetic, and 

functional contribution. It is not an alternative to other green bridge options, as the 

level of service to wildlife will be very low. A green strip with a minimum width of 

1 m is created on one or both sides of this bridge and planting is done. (Landscape 

Institute, 2015); (Figure 4). 

 
 

Figure 1. Natural bridge (Landscape 

Institute, 2015). 

Figure 2 Wildlife bridge (Landscape 

Institute, 2015). 

 

  

Figure 3. Mixed-use bridge 

(Landscape Institute, 2015). 

Figure 4. Modified Gray Bridge 

(Landscape Institute, 2015). 
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The main purposes of ecological bridges are; (Natural England, 2015; Landscape 

Institute, 2015; Doğan & Şahin, 2015; DKMPGM, 2017). 

• Ensuring the mobility and access of wildlife on divided roads, 

• To increase the visual landscape quality of the road, 

• Ensuring the sustainability of natural ecosystem services in the natural 

environment of the road (climate regulation, contributing to the water and 

nutrient cycle, reducing noise, regulating water, air, and soil quality, etc.). 

• It functions as a corridor, connecting habitats important to wildlife. 

• It prevents possible injuries and deaths by reducing the accident risk of 

wild animals crossing on the road, etc. 

A highway passes through the natural habitat, it naturally results in habitat 

fragmentation and the narrowing of the habitats. Therefore; It will cause a 

significant change in the way of life and behavior of each living thing in the natural 

system, such as nutrition, shelter, mating, and reproduction. This situation will bring 

undesirable consequences such as the deterioration of the natural balance in the 

living space. Local extinctions may also occur if the species in the population cannot 

find each other and do not have genetic variability. 

The first wildlife-oriented bridge was built in France in the 1950s, and the largest 

one, with a length of 1600 meters, “Natuurbrug Zanderij Crailoo” was established in 

the Netherlands (Van Wieren & Worm, 2001). Although there are some legal 

regulations on ecological bridges in developed countries, there is no legal regulation 

on "ecological bridges" in our country. In our country, the construction of ecological 

bridges is carried out according to the "steel bridge or culvert" construction 

standards, with the technical conditions to be determined by the General Directorate 

of Highways (GDH). GDH prepares alternative routes by taking the opinions of the 

administration on the current digital maps of the highway project design process 

within the framework of the current legislation. Considering the road class, 1/25.000 

scale plans and 1/25.000-1/2500 scale profiles are prepared for these routes, and 

kilometers are shown. (Karayolları Genel Müdürlüğü, 2014).  

In our country, highway routes and engineering structures (under / overpass and 

culvert) are determined and designed by the factors such as the standards of 

geometric elements, zoning and expropriation situations, the existence of protected 

areas, and their economic size, vehicle and pedestrian passage. However, ecological 

factors and wildlife are not taken into account. Exemption from the Environmental 

Impact Assessment (EIA) process in highway construction also causes negative 

effects especially for wildlife (Tercan, 2017).  In our country, ecological bridges 

have started to be built, albeit in limited numbers. For example, the Northern 

Marmara Motorway Project and the "Forest Ecosystem Bridge" on the Tarsus-

Pozantı Motorway (Tercan 2017). A holistic and ecological approach should be 

adopted in the general planning and design of highways in a way that will ensure the 

continuity of not only technical infrastructure and superstructure, transportation 
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comfort, access, traffic safety, but also landscaping, wildlife, landscape quality, 

ecosystem services of natural areas. Planning and design processes should be 

organized by relating them together. Components that may affect the construction 

cost of ecological bridges; can be summarized as planning and design team, building 

materials used, technological approaches, construction methods, location of the area 

selected, etc. (ARC Solutions, 2017). The stages of the Planning and Design process 

can be summarized as follows; 

a. Creation of the project team, stakeholder engagement, and collaboration: 

The highway planning and design process should be carried out 

interdisciplinary and jointly by all stakeholders (including civil engineers, 

architects, landscape architects, ecologists, forest engineers, wildlife experts, 

biologists, politicians, institution managers, decision-makers, local human 

representatives, local administrators, NGOs). 

b. Field inventory and survey studies: In the inventory study for the area, it is 

necessary to obtain and analyze natural, socio-economic and spatial data on a 

regional and spatial scale. At this stage, many databases such as aerial 

photographs, environmental plans, property maps, cadastral maps, forest 

management maps, etc. should be used. Inventory studies on wild animals are 

carried out with observation, examination, and monitoring methods that last for 

many years. For wildlife, data such as especially wild animal species and 

diversity, ecological characteristics, determination of target species, feeding 

and sheltering characteristics, wildlife activities in the area, death data at road 

crossings, frequency and severity of vehicle collisions, natural habitats, or 

biodiversity status on the route should be obtained. 

In addition to this, natural and cultural data (climate, soil, geology, topographic 

structure, slope status, natural plant species and composition, drainage status, 

natural risks such as flood, flood, earthquake, road capacity and density, traffic 

noise status, security status of the area, ground survey, property status, human 

activities in the area, legally protected areas, registered areas, open and green 

areas, green infrastructure, etc.) should be provided. The decision-making 

process should be carried out with different analyzes (socio-economic analysis, 

survey analysis, natural data analysis, landscape character analysis, site 

selection suitability analysis, etc.) to be made with the data obtained. The type 

and location of the ecological structure should be decided as a result of 

resource inventory and survey (field studies). In this context, structures such as 

ecological bridges, underpasses, and tunnels should be positioned appropriately 

for wildlife life and mobility. Field inventory and analysis should be done in a 

GIS environment and all information should be stored and updated as a digital 

database.  

c. Site selection of ecological structures: For the selection of ecological bridges, 

especially the places where animal accidents are intense, the type of wild 

animals, the number of population, distribution, size of feeding and living 
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movement area, migration routes, etc. should be determined with data. The 

selection of ecological bridges, especially the places where high hill ridges 

meet can be preferred. 

d. General planning principles: The existing road network project in a region 

should primarily adopt an ecology-based approach and the route should not be 

divided into wildlife areas as much as possible, and the route should be 

considered so that it does not pass through or near it. During the preparation 

process of the highway project, important natural habitats and connections on 

the road route or important connection areas for wildlife and potential crossing 

places should be identified and prioritized. To prevent habitat fragmentation 

created by the highway in areas where there is a high density of wild animals; 

At least every 3500 meters, suitable underpasses, and overpasses should be 

located for herbivorous species to pass (DKMPGM, 2017). 

e. Special design approaches: For the ecological structures considered on the 

road, the size of the structure according to the intended use, the requirements of 

the use of the target species (i.e. species-specific, mixed, etc.), the carrying 

capacity of the structure, the need and degree of separation between wildlife 

and human access, the structural and plant materials to be used, the plant 

composition, etc site-specific design decisions should be developed. After 

choosing the site for ecological structures, it should be decided to choose the 

most suitable ecological structure type. It requires a special design for each 

ecological structure considered on the road route. Factors to be considered; the 

current state of the road, the potential state of the surrounding landscape, the 

shape of the ecological structure (e.g. ecological bridge in an hourglass or flat 

form), width, length, compatibility with the local landscape, vegetation, and 

habitats, soil depth and bedrock type, shielding and fencing, The target species 

to be considered are the accessibility of green structures by other users 

(pedestrians, equestrians, cyclists), the benefits of ecosystem services (such as 

pollination, cultural heritage, recreation and tourism, aesthetic experience, 

water management, wild species diversity), engineering practices of the 

structures, drainage and water (ponds), ease and cost of 

maintenance/management, location of wildlife access and exit from the bridge, 

visual landscape, lighting, etc. (Landscape Institute, 2015) 

The width of these structures is important for the wildlife that will benefit. 

According to Clevenger & Huijser (2011), the landscape bridge to be created 

for wildlife will have a width of over 100 m; multi-purpose overpasses created 

for wildlife and humans between 50-70 m; convoy crossings to be created only 

for wildlife on roads smaller than 10 m and densely forested; oversized 

underpasses for wildlife and humans have a width of 10 m and above, and a 

length of 4 m and above; wildlife and drainage underpasses 0.3-1.2 width and 

diameter; wildlife and drainage modified culverts 1m and above; it is suggested 

that tunnels created only for wildlife should be between 0.35-1 m (Clevenger & 

Huijser, 2011). 
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Planting on ecological bridges: Plants to be used in ecological bridges should 

be planted using natural and drought-resistant plant species (herbaceous, 

ground cover, shrubs, and trees) found in the living area around the road. 
Dense trees and bushes should be used on the sides of the ecological bridge 

while the plant design is being made, and open areas with grass and smaller 

plant species should be left in the middle area. Species with edible fruit 

characteristics that will contribute to the nutrition of wild animals can be 

preferred. 

The soil in ecological bridges: Since the amount of soil to be used on the 

ecological bridge will affect the bridge load, the soil should be laid at the same 

depth everywhere. For example, soil can be found shallow at the center and 

deeper at the edges of the bridge. Soil can be used at a depth of 30 cm for grass 

or ground cover plants, 60 cm for shrubs, and 1,5 m for trees. (DKMPGM, 

2017). 

Engineering works in ecological structures: Ecological bridges are complex 

engineering structures and their construction costs are high. For this reason, it 

is necessary to pay attention to the selection of ecological bridges and 

passages. Technical issues such as the load to be carried by ecological bridges 

during the construction phase, the drainage system, the building materials to be 

used, road safety, aesthetics, the amount of soil to be used for vegetation, 

natural risk measures, etc. should be taken into consideration. (Natural 

England, 2015). 

In recent years, efforts towards nature-based solutions have been increasing due to 

climate change, environmental problems, and especially the negative consequences 

on biodiversity. In this context, ecological bridges play an important role with their 

services and contributions such as maintaining the lives of wild animals, allowing 

the road to cross, ensuring the continuity of ecosystem services, increasing 

biological diversity, and preventing traffic accidents. Even though the cost of 

establishing ecological bridges, which are foreseen as a nature-based solution on 

highways, is high, they are especially important for natural habitats and living 

things. No matter how costly, ecological bridges, reducing traffic accidents for wild 

animals, ensuring vitality, ensuring continuity of ecosystem services, will result in 

significant savings in terms of added value and total cost. As a result, to protect and 

maintain the natural habitats of animal and plant species whose habitats are 

shrinking and extinct as a result of human activities, it will be possible with the 

conscious and holistic attitudes and approaches of individuals, societies, and 

institutions in harmony with natural systems.  

Ecological bridges are an indicator of the value given to wild animals and natural 

life. 
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