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ÖNSÖZ

Ülkemizde planlama, uzun yıllar sanayileşme ve modernleşme süreciyle hızlı bir 
değişime maruz kalan kentlerin büyüme sorunlarıyla baş etmeye çalışmış, kırsal 
alanlar kentleşmenin sorunlarıyla ilgilenen bu meslek alanının gündemi dışında 
kalmıştır. Geleneksel planlama pratiğinde tarım alanları, ormanlar, nehirler kentsel 
yayılmanın önünde bir eşik olmanın ötesinde fazla yer almamıştır. Bölge ölçeğinde 
planlar sanayileşmeye, kentsel merkezlere, kentsel gelişme akslarına odaklanmıştır. 
Kırsal alanlar, “kentin dışında kalan her yer” olarak tanımlanmakta; değişmeyen, 
toplumsal ve ekonomik olarak homojen alanlar olarak kabul edilmektedir. 

Buna karşın kırsal alanları kısmen anlamaya kısmen de değiştirmeye yönelik çaba-
lar olmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında köyü modernleştirmek amacıyla hazır-
lanan köy planları; 1940lı yıllarda köy enstitüleri; 1960lı yıllarda, başta Mübeccel 
Kıray olmak üzere birçok araştırmacının Anadolu köylerinde toplumsal ve ekono-
mik değişimi inceledikleri köy çalışmaları; 1970lerden sonra köylerden kente göçü 
önlemek için geliştirilen köy-kent ve merkez köy uygulamaları ve 1990lardan sonra 
köye dönüş projeleri, dönemsel de olsa kırsal alanların düşünüldüğünü, tartışıldığı-
nı göstermektedir. 

2000ler ise kırsal alanların yeniden dikkat çekmeye başladığı bir dönemdir. Daha 
önce ekonomik gelişmeyi geriden takip eden ve hatta gelişmenin önünde engel teş-
kil ettiği düşünülen kırsal alanlar, bu kez küresel ekonominin odağına yerleşmiştir. 
Uluslararası tarım politikaları ve AB ile ilişkili süreçler, üretimi serbest piyasa içine 
çekmekte, kırsal alanlar ulusal ve ulus-ötesi yatırımlar için cazip yerler olarak görül-
mektedir. Ülkemizde de birkaç yıl arayla hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Strate-
jisi ve Kırsal Kalkınma Planı, kırsal alanların kurumsal düzeyde gündeme geldiğini 
göstermektedir. 

Planlamada kentin odak olduğu eski yaklaşımlar artık yerlerini,  bölgesel, ulusal ve 
ulus-ötesi bağlantılarıyla kır ve kenti birlikte ele alan ve mekânsal stratejilere kırsal 
alanları da katan yeni yaklaşımlara bırakmak durumundadır. Kırlar, yalnız tarım-
sal üretim için değil, altyapı ve hizmet yatırımları için de sermayeyi çeken yapısıy-
la ekonomik değişmenin bir parçası olmuştur. Bu yeni koşullarda kırla ilgili yeni 
sorun alanları da ortaya çıkmaktadır;  kırsal yoksulluk, kırsal evsizlik, kırda kadın 
emeğinin durumu, tarımdan dışlanan kesimlerin geleceği gibi konular ele alınmayı 
beklemektedir. 

Kırların yeniden tartışılmaya başlamasının bir nedeni de doğanın artık geri dönül-
meyecek biçimde bozulmakta olmasıdır. Kentlerin yarattığı kirlenmenin dışında, 
kırsal alanlar üzerinde birçok tehdit vardır: Toprağın aşırı kullanımı; kimyasal gir-
dilerle suyun ve toprağın kirlenmesi; yolcu ve yük taşınması sırasında doğaya veri-
len zararlar; turizmin yarattığı baskı; kentsel nüfusun kırlarda yerleşme eğilimi ve 
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bunun getirdiği konut ve hizmet yatırımları; kentsel yaşam biçiminin ve tüketim 
eğilimlerinin kırsal alanlara doğru yayılması; “rurbanisation” olarak adlandırılan 
tersine bir nüfus hareketi. Kırsal alanların korunması artık dünyanın geleceği için 
yaşamsal bir önem taşımaktadır. 

Bu kitap, 1999-2009 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü tarafından, kısmen kurumsal işbirlikleriyle gerçekleşti-
rilmiş olan “Kırsal Alan Planlaması Seminerleri”nin bir derlemesi niteliğindedir. Kır-
sal alan seminerleri dizisi, 1999 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 
küçük bir konferansla başlamıştı; zamanla, kentin sorunlarına odaklanmış olan şe-
hir ve bölge plancılarına kırsal alanların varlığını hatırlatmanın yanı sıra, konuy-
la ilgili meslek gruplarının plancılarla bir araya gelmesi için bir ortam oluşturdu. 
Yıllar içinde konunun öneminin artması ve yavaş da olsa plancıların ilgi alanına 
girmesiyle birlikte seminer konuları çeşitlendi, katılım arttı. Bugün kırsal alanlar 
önümüzde geniş bir çalışma alanı olarak giderek daha belirgin hale gelmektedir. 

Bu kitapta, geriye doğru bir bakışla son on yılda kırsal alanlarla ilgili değişen günde-
min izlenmesi mümkündür. Başlangıçta köy-kent ya da köy ölçeğinde yapılan iyi-
leştirme çalışmaları gibi konular ele alınmıştı. Daha sonra kırsal alanlarımızda yapı-
sal değişimlere neden olan ve uluslararası anlaşmalarla belirlenen tarım politikaları 
ve AB ilişkileri üzerinde seminerler yapıldı Son dönemlerde ise doğal alanların ko-
runması, havza ölçeğinde planlama konuları ele alındı. Son seminer, kırsal alanlarla 
ilgili ulusal strateji ve planların hazırlandığı, kırsal planlamaya yönelik kurumsal 
yapılanmaların oluşturulduğu bir dönemde, kırsal yerleşimlerin planlamasına dair 
farklı ülke örneklerinin ele alındığı uluslararası bir toplantı şeklinde oldu. 

Kırsal Alan Planlaması Seminerleri’nin ortaya çıkmasında olduğu kadar, kırsal plan-
lamanın Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde bir eğitim ve araştırma konusu olarak 
geliştirilmesinde en büyük pay kuşkusuz dönemin Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
ÇUBUK’a aittir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu süre içinde seminerlerin gerçek-
leşmesinde verdikleri destekler için Prof. Dr. Aykut KARAMAN’a, Prof. Dr. Güzin 
KONUK’a, Prof. Dr. Rahmi AKSUNGUR ve Prof. Dr. İsmet Vildan ALPTEKİN’e teşek-
kür ediyoruz. Ayrıca ilk konferansların düzenlenmesinde emekleri geçen Prof. Dr. 
Nazmi YILDIZ’a da teşekkürü bir borç biliriz.

Bugüne kadar yapılan seminerlerin organizasyonunda yer alan ekip olmasaydı, 
kuşkusuz bu kitap da ortaya çıkmayacaktı. Bu birikimin oluşmasına büyük katkıda 
bulunan, isimleri ve katkıları kitapta zikredilen tüm arkadaşlarımıza çok şey borçlu-
yuz. Birlikte son derece verimli seminerler düzenlediğimiz Çevre ve Orman Bakan-
lığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı; Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi; 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’ne 
ve bu kurumların birlikte çalıştığımız temsilcilerine teşekkür etmek istiyoruz. 

Bu kitabın son şeklini almasında, 1999-2004 yılları arasındaki bildirilerin bir cd’de 
toplanarak erişilebilir hale getirilmiş olması, kuşkusuz büyük kolaylık sağlamıştır. 



Bu süreçte emeği geçen arkadaşlarımıza ve özellikle titiz ve özenli derleme çalışması 
için Maya ARIKANLI ÖZDEMİR’e teşekkür ediyoruz. 

En önemlisi de seminerlere yaptığımız davetleri mütevazı şartlarımıza rağmen ka-
bul eden, değerli katkılarını bizden esirgemeyen bildiri sahiplerine fikirlerini, tecrü-
belerini, önerilerini hepimizle paylaştıkları için şükran borçluyuz. Kitabın hazırlan-
ması uzun bir zaman sonra gerçekleştiği için bazı bildiri sahiplerine ulaşılamamış, 
paneller ve tartışmalar kitapta yer alamamıştır. Bu konudaki eksiklikler için özür 
diliyor ve yapılan her türlü katkının basılmamış olsa bile bu seminerlere çok şey 
katmış olduğunu belirtmek istiyoruz. 

Bu kitap,  kırsal alanları planlamanın gündemine taşıma yönünde on yılı aşkın bir 
çabanın bir ürünüdür. Aynı zamanda kat edilmesi gereken uzun bir yolun başlan-
gıcı olarak da değerlendirilebilir. Kitabın kırsal alanlar üzerine düşünen, tartışan, 
yazan kişiler için olduğu kadar, konuyla ilk defa karşılaşan öğrenciler için de yararlı 
bir kaynak olması en büyük dileğimizdir. 

Hürriyet G. ÖĞDÜL   
2010 
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Kırsal Planlama Tartışmaları 
Kitaplaşırken

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Plan-
lama Bölümü’nün 1998 yılında başlattığı “Kırsal Planlama Seminerleri”, bu güne ka-
dar ele aldığı konularda dikkate değer bir birikim ortaya koymuştur. Bu seminerler 
uzun yıllar Bölüm’de şehircilik alanında örgün eğitim programı dışında, yaygın eği-
tim gibi nitelenen devamlı toplantılar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Toplan-
tılar esas olarak, 1977 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü, 
Şehircilik Araştırma Enstitüsü’nde (ŞAE) başlamış ve 1983’den itibaren de MSÜ, Mi-
marlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde devam etmiştir.

“Dünya Şehircilik Günü Kolokyumları”, “Kentsel Tasarım Sempozyumları”, “Kentsel Ko-
ruma-Yenileme Seminerleri” ve en son eklenen “Kırsal Alan Seminerleri”, her yıl Nisan-
Mayıs ve Kasım aylarında Bölüm’ü “Buluşmalar Odağı” haline getirmiştir. Ulusal ve 
Uluslararası düzeyde yapılan ve belli sürelerde “Kongre” formatında gerçekleşen bu 
toplantılarda ortaya çıkan yayınlar da; Türk Şehircilik yazınına önemli katkı sağla-
mıştır. Bu “Tartışma ve Değerlendirme Platformları”nın sonuçları kuşkusuz, eğitime 
de yansımıştır. Böylece Bölüm; şehirciliği kitlelere yayma, bilinç yaratma ve sorun-
ları tartışma/tartıştırma gibi bir görevi de yerine getirmiş olmaktadır.

10.Kırsal Alan Planlama Semineri sunuş ve tartışmaları ile birlikte, önceki seminer 
bildiri ve tartışma sonuçlarından seçilen metinlerin bir arada ele alındığı “Kırsal 
Planlamada Tartışmalar” adını taşıyan kitabın Üniversite tarafından yayınlanması 
kararını, Seminerleri başlatan öncü kişi olarak sevinçle karşılıyorum. Böylece, on 
yıldır bu platformda yapılan kırsal alan planlamasıyla ilgili tartışmaların sonuçları-
nın geniş kitleye sunulmuş olacağını düşünüyorum. 

“Kırsal Alan Planlama Seminerleri”nin başlatılmasına; Dünya Şehircilik Günü Hiz-
met Platformunun, daha olanaklı etkinlik olarak yapılabilmesi amacıyla,1996 yılın-
da MSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden TMMOB, Şehir Plancıları Odası’na 
taşınmasının ardından karar verilmiştir. Bu seminer, Bölüm’deki diğer eylemlerin 
aksine, Bölge Planlama Ana Bilim Dalı bünyesinde organize edilmiştir. Bölüm’de, 
kırsal alan planlama sorunlarına yöneliş içinde araştırma görevlileri, yüksek lisans 
ve doktora çalışmalarını bu konularda yapmaları için yönlendirilmiştir. Örneğin ilk 
olarak, İstanbul Metropoliten Alan bütününde kırsal alanlarla ilgili, saptamalara ve 
sorunların araştırılmasına başlanmıştır. Avrupa’da bu konularda öne çıkan üniver-
sitelerle ilişkiler kurulmuş, uzman kişiler davet edilmiştir. Yurt dışına gönderilen 
elemanlar da olmuştur.



kırsal planlama tartışmaları kitaplaşırken

Seminer çalışmaları, yaş haddinden emekli olduğum Haziran 2002 den sonra da 
aynı şekilde devam etmiştir. Bu yıl 10.Seminer, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı-Kırsal 
Alanlar Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde ve her zamankinden daha zengin bir ka-
tılımla gerçekleştirilmiştir.

Günümüz koşullarında dünyada, kır-kent ilişkilerinin analizi bizi, sorunların çözü-
münde önceki dönemlere göre daha ileri düşüncelere getirmiş, önemli gelişmeler 
olmuştur. Kırsal kalkınma ve planlanmasında kır-kent arasında akıllı işbirliği ve 
denge yaratılması zorunluluğu doğmuştur.

2007 yılından itibaren de Hükümet düzeyinde Kırsal Alan Planlamasına ve so-
runlarına daha ussal yaklaşım içinde olmak ve AB ile uyum hususunda yol almak 
için Bakanlık Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir Birim 
oluşturulmuştur. Ülkemizde Ulusal Kırsal Kalkınma çerçevesinde, kırsal bölgele-
rin çağdaşlaştırılması bağlamında çalışmalar yapılmaktadır. Kırsal Alanlar Daire 
Başkanlığı’nın belirlenen görevi içinde yer alan dokuz maddede belirtilen stratejik 
amaçlardan 6.sı; kentsel ve kırsal alanlarda düzensiz, riskli, sağlıksız yapılaşma böl-
gelerinin planlı, nitelikli ve sağlıklı yerleşmelere dönüşümünü desteklemek olarak 
belirlenmiştir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde bulunan, “Kırsal Alanlar 
Daire Başkanlığı” görevleri arasında; kırsal yerleşmelerin planlarının yapılması/ 
yaptırılması, kırsal yerleşme alanlarda yapılaşmanın plan, fen, sağlık ve çevre koşul-
larına uygun gelişmesi için usul ve esasları ve bu planların hazırlanmasına ilişkin 
standartları belirlemek bulunmaktadır. Keza, Belediye mücavir alanında bulunan 
köyler için mekânsal konularda araştırmalar yapılması, dökümler oluşturulması, 
çalışma sonuçlarının ilgili taraflarla paylaşılması da yer almaktadır. Kırsal alanlar-
da sürdürülebilirlik ve rekabetçi gelişimi sağlamak üzere, ulusal kırsal alan mekân 
politikalarının oluşumunun sağlanması konularında çalışmalar ise, neredeyse bir 
zorunluluk haline getirilmiş bulunmaktadır.

Bu görevler arasında, “AB müktesebatına uyum konusunda yürütülen çalışmaların 
mekânsal boyuta ilişkin kısımlarının yürütülmesini sağlamak, kırsal alanlar, kırsal 
kalkınma konularında ulusal ve uluslar arası seviyede yapılacak olan toplantı, semi-
ner ve eğitim faaliyetlerine katılmak da açıklanmaktadır. Bu birim ayrıca, süreli ve 
süresiz yayınları takip etmek, elde edilen bilgilerin kullanılmasına ilişkin çalışma-
lar yapmakla da görevlendirilmiştir.

Görülmektedir ki, on yıldır süregelen “Kırsal Planlama Seminerleri”nin ortaya koy-
duğu birikimiyle MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kırsal Alanlar Daire 
Başkanlığı ile, yukarıda sıralanan onun görev tanımı içinde belirlenen çok önemli 
araştırma konularında iş birliği yapabileceği görülmektedir. Hatta bu alanda, Böl-
ge Planlama Ana Bilim Dalına bağlı olarak, bir Kırsal Alan Planlama Yüksek Lisans 
programı açılmasının çok yararlı olacağı da düşünülmelidir.

Son yıllarda Ülkemizde, kırsal alanlarla ilgili olarak, 2006 yılında, Kırsal Kalkınma 
Politika çerçevesi oluşturacak hazırlıklar da yapılmıştır. Ulusal Kırsal Kalkınma 
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Stratejisi, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiş, kırsal kalkınma pla-
nı içinde kırsal kalkınma politikaları, stratejik çerçeveye oturtulmuş, Tarım ve Köy 
işleri Bakanlığı koordinasyonunda yedi yıllık bir dönemi içeren,“Ulusal Kalkınma 
Planı” hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla da Ulusal Kalkınma Planı hazırlık 
Grubu oluşturulmuştur.

Bütün bu gelişmeler, Bölüm Başkanlığı dönemimde gerçekleştirme fırsatı bulamadı-
ğım “Kırsal Alan Planlaması ve Sorunları Araştırma Merkezi” (KAPSAM) kurulması 
düşüncemi desteklemektedir. Böyle bir “Merkez”, konuyla ilgili sistemli araştırma-
lar yaparak, sonuçlarını ilgili çevrelerle tartışacak, paylaşacaktır. Bunun gerçekleş-
mesini çok içten istiyorum.

Bugün, AB müktesebatı nedeniyle de ülkemiz gündeminde ön planda yer alan kırsal 
alanlar ve planlama sorunları ile ilgili gelişmeler oluyorsa da, sorunun mekânsal, 
fiziksel bağlamda gereklilikleri yerine getirilirken, “toprak sahipliliği” konusundaki 
engellerin de aşılması, kır’ın tüm boyutlarıyla ele alınması, “Şehircilik Hukuku” gibi 
“Kır Hukuku”nun da yapılması gerekmektedir. Fakat en önemlisi bu planın; “Sürdü-
rülebilir Ulusal Kırsal Kalkınma Planı” olmasının sağlanmasıdır.

Dünyada, bölgemizde ve elbette ülkemizde gelişen koşullar, iklimsel değişimler, 
teknolojik ilerlemeler, hiçbir şekilde üretilemeyecek “topraklar” ın dengeli kullanı-
mı açısından geleceğin en önemli meşguliyetinin; bu dengeyi koruyacak ve kentsel 
düzenin bu denge içinde yer alacağı bir “kır şehirciliği” olacağını söylemek, abartma 
olmayacaktır sanırım.

Anlamlı ve yararlı sonuçlar getirmesi hedefinde, daha nice“Kırsal Alan Seminerleri”
gerçekleşmesini diliyorum.

Prof. Dr. Mehmet Çubuk
Caddebostan,  Mart 2010

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009
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Kırsal Yerleşmeler ve Planlama 
Sorunları
hürriyet öğdül1

Kırsal Alan Planlaması Seminerlerinin onuncusu 2009 yılında Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Kırsal Alanlar Daire 
Başkanlığı ile birlikte düzenlenmektedir. Bu seminerlerin amacı kırsal alanların 
planlama sorunlarını,  hem şehir ve bölge planlama mesleğinin hem de diğer mes-
lek gruplarının gündemine taşımak olarak düşünülmüştür. 1999 yılında küçük bir 
konferansla başlayan bu seminerler dizisi, zaman içinde planlama eğitiminin bir 
parçası olmanın ötesinde farklı grupların bir araya geldiği bir platform oluşmasını 
sağlamıştır.  Seminerler, kentin sorunlarına odaklanmış olan kent ve bölge plancı-
larına kırsal alanların varlığını hatırlatmanın yanında, kırsal alanlarla ilgili meslek 
gruplarının da plancılarla bir araya gelmesine olanak sağlamıştır.  

Yıllar içinde konunun öneminin artmasına paralel olarak seminer konularının çe-
şitlendiği,  katılımın genişlediği görülmektedir. Bugün kırsal alanlar geniş bir çalış-
ma alanı olarak giderek daha belirgin hale gelmektedir. 

On yıl içinde Kırsal Alan Planlaması Seminerlerinde ele alınan konular şunlar ol-
muştur;  
1999 Kırsal Alan Planlaması ve Köysel Gelişmeler
2000 Köykentler - Yönetim ve Kırsal Kesime Bakış
2002 Kırsal Alanda Sürdürülebilirlik ve Yerleşme Politikaları
2003 Metropoliten Kent Çeperlerinde Değişim Dinamikleri ve  İstanbul
2004 Kırsal Alanda Yeniden Yapılanma ve Bölgesel Gelişme 
2005 AB Süreci ve Kırsal Alanlarımızın Geleceği 
2006 Çevre Koruma ve Kırsal Alan Planlaması 
(Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ile birlikte düzenlendi, Datça Bozburun Ya-
rımadası örneği incelendi.)
2007 Havza Ölçeğinde Planlama Deneyimleri ve Kırsal Alanlar 
(Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ile birlikte düzenlendi; Yeşilırmak Havzası ile 
Trakya Alt Bölgesi ele alındı.)

2009 yılında seminer konusu kırsal yerleşme planlaması olarak belirlendi. Kırsal 
yerleşmeleri ve köyleri,  ayrı bir planlama sorunsalı olarak gündeme getirmek, diğer 
ülkelerde kırsal yerleşme planlaması yaklaşımlarını, yöntem ve araçlarını incele-
mek ve ülkemiz için bir tartışma zemini oluşturmak amaçlandı. 

Kırsal alanlarımız son on yıl içinde önemli değişimler yaşamaktadır. Gelecekte etki-
si daha fazla hissedilecek olan bu değişimler kırsal alanları daha dikkatli çalışmamız 
gerektiğini bize hatırlatmaktadır. Birkaç başlık altında toplamak gerekirse;

1 Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul.
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Birinci eğilim, son yıllarda tarım kesimini yerinden sarsan tarım politikalarıdır. 
Küresel etkiler ve Dünya Ticaret Örgütü kararları doğrultusunda oluşan, “tarımda 
yeniden yapılanma” adı verilen ve devletin tarımsal desteklerinin azaltılması, tarımın 
uluslararası rekabete açılması, bu amaçla birçok kurumsal değişiklerin yapılması ile 
özetlenebilecek bir süreçtir; bu süreçten tarım üretimi kadar, kırsal alandaki sosyal 
ve kültürel koşullar da güçlü şekilde etkilenmektedir. 

İkinci eğilim, kırsal alanda beklenen gelir kayıpları, yoksulluk ve nüfus kaybıdır. Küresel 
tarım politikalarının etkilerini iyileştirici politikalar uygulanmadığı takdirde yani 
azalan gelirleri telafi edecek destek sistemleri yaratılmazsa, kırsal ekonomi tarım 
ekonomisi dışında bir bütün olarak düşünülmezse, kırların kentleşmeyle ilgisi ku-
rulmazsa ve kırsal alanda yeni ve güçlü örgütlenmeler kurulmazsa kırsal nüfus gide-
rek daha da yoksullaşacak, yaşam kalitesi daha da düşecek, tarımsal nüfus kayıpları 
yaşanacaktır. Kırsal yoksulluk çok önemli bir tartışma konusu olarak daha da çok 
gündeme gelecektir.

Üçüncü eğilim, Avrupa Birliğine giriş sürecidir. Bu süreçte tarım en önemli müzakere 
konularından birisidir ve ortak tarım politikasıyla ilgili mevzuat değişiklikleri ya-
pılmış, destek sistemleri değişmiş, kurumsal yapıda değişiklikler olmuştur. Ortak 
Tarım Politikası tarımımız üzerinde ciddi etkileri olan bir süreçtir. Bunun dışında 
Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi, Kırsal Kalkınma Fonları ve benzeri konular-
da da AB süreci kırsal alanlarımızda etkili olmaktadır.  

Dördüncü eğilim, çevre boyutunun ciddi bir tehlike haline gelmiş olmasıdır. Toprağın aşırı 
kullanımı, kimyasal girdiler, genetiği değiştirilmiş ürünler küresel çevre sorununun 
bir parçasıdır. Bugün kırsal alanlara çevre sorunları ve küresel iklim değişikliği çer-
çevesinden bakmak artık bir zorunluluktur. Ayrıca bu konuda uluslar arası ağlar ve 
anlaşmalar (Natura2000, Akdeniz Eylem Planı gibi) kırsal alanları etkileyen bağla-
yıcılıklar getirmektedir.

Beşinci eğilim, kırsal kalkınmada emredici, dikey yaklaşımlar yerine daha yatay, işbirliğine 
dayalı yaklaşımlara önem verilmesidir.  
Bugün dünyada kentlerde olduğu gibi kırsal alanlarda da üstten gelen yaklaşımların 
yerine yerel dinamikleri harekete geçirmeye yönelik, katılımcı, işbirliğine ve yere-
lin gücünü ortaya koymaya dayalı yaklaşımlara önem verilmektedir. Kırsal alanlar-
da örgütlenme sorunlarını aşmakta bu yaklaşımları çok önemlidir.  

Altıncı eğilim, kırın kentleşmesi diyebileceğimiz bir süreçtir. 
Kentsel nüfusun, kentsel kullanımların, konut ve hizmet yatırımlarının, kentsel 
yaşam biçiminin kentsel bölgeye ve kırsal alanlara doğru yayılmasıdır. “Rurbanisa-
tion” olarak adlandırılan bu süreç,  tersine bir nüfus hareketi olarak da görülebilir. 
Kırsal alanlarda kırsal kimliğin yok olması en önemli tehdittir.   Bu süreçler kırsal 
yerleşme planlamasında dikkat edilmesi gereken boyutları ortaya koymaktadır.  

Ülkemizde kırsal alanların yapısal özellikleri ile ilgili birkaç temel gösterge şu şekil-
de ele alınabilir; 
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kırsal yerleşmeler ve planlama sorunları

Kırsal nüfus ve tarımsal istihdam azalmaktadır. 
Kırsal nüfus 2000 yılında  %35 iken, 2006 yılında %27’ye gerilemiş; 24 milyon olan 
kırsal nüfus, bu süre içinde 19 milyon olmuştur. Yani 6 milyon kişilik bir kırsal nü-
fus, altı yıl içinde kırsal niteliğini kaybetmiş;   göç etmiş veya yaşadığı yerleşim kent-
sel nitelik kazanmıştır.   Bu süre içinde 2 milyon kişi tarımsal istihdamı terk etmiş,  
işsiz kalmış veya tarım dışı istihdama geçmiştir. Bu kadar kısa süre içinde kırsal ke-
simde yaşanan değişim yukarıda sözü edilen süreçlerin bir parçasıdır. 

Köyler çok sayıda, küçük ve dağınıktır.
Türkiye’de köy sayısı 37.366 dır. (DİE, 2000).  Bu sayıya oba mezra gibi alt yerleşim-
ler de eklendiğinde sayı daha da artmaktadır.  Köy nüfusları azdır; köy başına ortala-
ma nüfus 636,8 kişi,  nüfusu 250 ve altında olan köylerin oranı % 41,7 dir.  

Kır-kent özellikleri açısından ülkenin kırsal niteliği baskındır ve geçiş bölgeleri dikkat çek-
mektedir.
Üniversitemizde,  yeni bir kır-kent tanımı ortaya koymak üzere ilçeler düzeyinde 
yapılan bir araştırmada kırsallığı baskın, kentselliği baskın ilçeler ve geçiş niteliğin-
de olan ilçeler tanımlanmıştır2. Araştırmanın sonuçlarına göre ülkemizde kırsallığı 
baskın ilçelerin oranı  %44,6 iken, kentselliği baskın olanlar %17,4 tür. İlçelerin % 
38 i ise geçiş bölgesi olma özelliği taşımaktadır. Bu yerleşmelerin coğrafi dağılımları 
bölgesel dengesizlikleri ortaya koymaktadır. 

Kırsal yerleşmelerle ilgili mekânsal kararlar üreten planlama mesleğinin birikimi,  
yasal dayanakları, kullandığı araçlara bakıldığında bazı sorunlar olduğu görülmek-
tedir. Planlama mesleği, daha çok kentleşme, sanayileşme ve genel olarak büyü-
menin sorunlarıyla uğraşan bir meslek olmuştur. Mekânsal planlamanın uğraştığı 
alanlar ekonomik gelişmenin tetikleyicisi olarak görülen kentsel merkezler, bu mer-
kezleri bağlayan ulaşım aksları, sanayinin ve altyapı yatırımlarının yer seçimi gibi 
konular olmuş ve bu gelenek içinde ormanlar, meralar,  tarımsal kullanımlar daha 
çok mekânsal yayılmanın önündeki eşikler olarak görülmüştür. 

Ancak yine de plancılar birçok nedenlerle kırsal alan ve köy planlama sorunlarıyla 
karşı karşıya kalmıştır. 
. Turizm baskısı altındaki alanlarda, 
. Afet bölgelerinde, 
. Hızlı gelişen bölgelerde
. Köye dönüş programları dahilinde, 
. Metropoliten bölge içinde kalan köylerde,  
. Ayrıca ve bölge ve çevre düzeni planlarındaki sektörel kararlarda yine kırsal alan-
larla ilgili kararlar almaları gerekmiştir. 

Köklü değişimlerin etkisi altındaki kırsal yerleşmelerin ele alınmasında planlamanın 

2 Öğdül, H., Öngel, S., Uluçay, H., (2007),Kent Çevresindeki Kırsal Alanlarda Değişim Biçimleri,TÜBİTAK Araştırma 
Projesi, SOBAG 109K591. 
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elindeki araçlar ise son derece kısıtlıdır; 1924 tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanunu, bu 
kanuna dayalı olarak çıkarılan Köy Yerleşme Planı Uygulama Yönetmeliği,  3194 Sa-
yılı İmar Kanunu ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çok 
farklı sorunları olan kırsal alanların planlanmasında yetersiz kalmaktadır. Plancılar, 
bir kırsal yerleşmenin planlamak durumunda kaldıkları zaman, ellerindeki tek araç 
olan imar planlaması teknik ve yöntemleri ile hareket etmişlerdir. Gelişme alanları 
önerilmesi ve yeni donatıların getirilmesi dışında farklılaşmış müdahale biçimleri 
olmamıştır. Köylerin imar planı yaklaşımıyla planlanmasının, plansız kalmasından 
daha kötü sonuçlar doğurduğu da tartışılmaktadır. 

Kırsal yerleşmelerin planlanması konusunda ülkemizde yeni bir yaklaşıma ve yeni 
araçlara ihtiyaç vardır. Portekiz, Almanya, Romanya ve İtalya’dan davetli konuşma-
cılarımızın yer aldığı seminerde diğer ülke tecrübelerinden yararlanmak ve ülkemiz 
için ipuçları yakalamak üzere bir çerçeve oluşturmaya çalışıldı. Her konuşmacıdan 
ülkelerindeki planlama sistemini anlatmaları;  kırsal planlama ve kırsal yerleşim 
planlamasının bu sistematik içindeki yerleri ve diğer plan türleri ile ilişkileri üzerin-
de durmaları; yerel ölçekte kırsal yerleşmelerin nasıl planlandığı, kurumsal ve yasal 
çerçevenin süreci nasıl biçimlendirdiği, hangi araçların kullanıldığı ve yaşanan so-
runların neler olduğuna dair bilgi ve tecrübelerini aktarmaları istendi.  

Bu seminerin ülkemizde kırsal yerleşme planlaması konusunda yeni düşüncelerin 
oluşmasına katkı sağlamasını umuyoruz. 
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Kırsal Yerleşme Planlamasında 
Ülke Örnekleri
osman iyimaya1

Saygı değer Dekanım, değerli Bölüm Başkanım, yurtdışından gelen değerli konuk-
larımız, yerel idarelerin ve il özel idarelerinin genel sekreterleri, Bakanlığımızın de-
ğerli güzide elemanları, hanımefendiler, beyefendiler, sivil toplum örgütlerimizin 
temsilcileri; Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğümüz ile Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen geleneksel Kırsal Alan Planla-
ması Seminerine hoş geldiniz.          

Sayın Bakanımızın yoğun çalışmaları nedeniyle katılamadığı bu seminerin önemini 
biz Genel Müdürlük olarak çok iyi biliyoruz. Çünkü Sayın Bakanımız Bakanlığa ilk 
adımını attığı dönemde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte düzen-
lediğimiz Kayseri ili pilot projesinin sunuşunda davetlimizdi ve Sayın Bakanımız ev 
sahibi olarak burada özellikle ülkemiz açısından çok ciddi mesajlar verdi.

Değerli katılımcılar bu organizasyon Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile 
Bakanlığımızın 2. önemli  projesi olması nedeniyle biz Bakanlık olarak da bu proje-
yi önemsiyoruz. Kırsal alanda yöresel mimari özelliklerin belirlenmesi projesinde 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitemizin değerli temsilcileri değerli hocaları ile 
2008 yılında başladığımız ve 2009 yılı içerisinde yoğun bir çalışma ile bitirdiğimiz 
bu projenin yankıları halen devam etmektedir.

Bu proje ile kırsal yerleşimlerinin kalitesinin arttırılması ve estetik niteliklerinin 
geliştirilmesi, kırsal yerleşimlerde yapılacak yapıların yörenin yaşam koşullarına, 
yörenin alışkanlıklarına, yöre kültür ve ekolojisine, yöre mimarisine, fen ve sanat 
kurallarına uygun olması, yine yöresel malzemelerin kullanılması amacıyla araş-
tırmalar yapılması, rehber oluşturulup mimari proje üretilerek örnek bir alanda bu 
projenin uygulanması gündeme gelmiştir. 

Saygı değer katılımcılar, kırsal alanlardaki çeşitlilik ile farklılaşan doğa çevreleri ve 
özgün yerleşme karakterleri bu bölgeleri çekici kılmakta ve yerel kalkınmanın ön 
plana çıktığı günümüzde bu alanların önemi artmaktadır. Türkiye’de 1950’li yıllar-
da nüfusumuzun % 75’i ve 1980’li yıllarda % 56’sı kırsal alanda yaşamakta iken, 
2000’li yıllarda nüfusumuzun % 35’i kırsal alanda yaşamaktadır. 

Ancak bunun dışında dünya nüfusunun hızlı artması dünya nüfusunun kırsal alan 
üzerindeki etkilerinin tartışılması da önem arz etmektedir. Son 20 yılda artan nüfus 
ve bu nüfusun tüm dünya kaynakları üzerindeki tahrip edici baskısı değişik 
mekânlarda etkisini göstermektedir. Bu etkiler sonucunda kentsel ve kırsal alanlar-
da doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi, toprak, hava ve su kalitesinde değişiklikler, 

1 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Vekili. (2010)
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tarımda yaşanan kirlenmeler, ormanlık alanların aşırı kullanımı ve tahribi, endüst-
ri atıklarından ve kentsel atıklarından oluşan kirlenmeler, kırsal alanda gelişigüzel 
yapılaşmadan dolayı çevre topraklarının organik yapısının değişimi, biyolojik çeşit-
liliğinin yok olması, bölgeye ve kültüre aykırı yapılaşmalar, doğal ortamda ve pey-
zajda bozulmalar, betonlaşma tehdidi kırsalın kendine özgü bütüncül niteliklerini 
bozmaktadır.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, fiziksel planlar içerisinde kırsal planlamanın öne-
mini, kırsal planlamadaki stratejileri ve yöre kültürünü değerlendirme noktasında, 
Genel Müdürlük bünyesinde 2007 yılında Kırsal Alanlar Dairesi Başkanlığını kura-
rak bu kervanda var olan yolculuğunu daha aktif bir şekilde sürdürebilme gayreti 
içerisindedir.

Bilindiği üzere ülkemizde kırsal alanlar, planlama sistematiği içerisinde, üst ölçekli 
planlarda, imar planı ölçeğinde ve sektörel planlarda ele alınmaktadır. Kırsal alan-
lar, kalkınma planlarında, kırsal kalkınma programlarında, orta vadeli programlar-
da, yıllık programlarda son yıllarda yerini bulmuş ancak mevzuatta kısıtlı hükümler 
nedeniyle uygulamalarda çözülemeyen problemler ortaya çıkmıştır. Bu nedenledir 
ki Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü 
olarak bakanlığımızın sektörel yaklaşımlarında yer almaya özen gösteriyoruz, bu 
alandaki çalışmalara iştirak ediyoruz, çünkü geçmişin izlerini taşıyan gelecekte de 
bizlere barınma imkânını veren kırsal alanları önde kılmayı amaç edinmişiz. 

Değerli katılımcılar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı olarak biz özellikle kırsal alan-
daki planlamaya, bu sektöre hizmet edecek standartların belirlenmesine ne kadar 
değer veriyor isek de tabi burada en önemli etken kentlerimizdir. 2008 yılından iti-
baren Bayındırlık ve İskân Bakanlığı olarak komisyon çalışmalarını bitirdiğimiz ve 
şura sonuçlarını almaya başladığımız bugünlerde, yaklaşık 1200 eylemin acil olan 
kısımlarını da tasnif etmeye başladık.  Kentleşme şurasında yaşam kalitesinin art-
tırılması, afetlere duyarlı yerleşme ve şehirleşme, doğal ve kültürel varlıklarımızın 
korunması, kaçak yapılaşma, kentsel yenileme dönüşüm, teknik ve sosyal altyapı 
ve gelişme, sürdürülebilir kentsel gelişme gibi konularda ilke ve standartlar geliş-
tirilerek kentsel gelişme stratejisi eylem planları ortaya konulmuştur. Bu konulan 
eylem planı ülkemiz açısından çok önemlidir. Çünkü Bakanlığımız eylem planları 
ile ortaya koyduğu bu sonuçlarını mevzuata yansıtmak zorundadır. Bu anlamda da 
biz Bakanlık olarak yasal mevzuatlar noktasında belirli bir çalışma sergilediğimizi 
belirtmek istiyorum. 

Yine Bakanlık olarak kamu araştırmaları projesi kapsamında stratejik mekânsal 
planlamayı ülke düzeyinde gerçekleştirebilmemiz için TÜBİTAK ile bir çalışmamız 
vardır. Bunun yanı sıra kentsel göstergeler sistemi projesi kapsamında da önemli 
yol alınmıştır. Kentsel göstergeler projemizde ülkemizdeki yerleşim alanlarında, 
kırsal alanda ve il düzeyinde dinamikleri ortaya çıkarmak istiyoruz. Eğer ki ülke 
dinamiklerini ortaya çıkarırsak il düzeyinde başarırsak, ilçe düzeyinde başarırsak, 
kırsal alanda başarırsak o zaman gereksiz yere kaynak kullanımını önlemiş olaca-
ğız. Gereksiz yere turizmin yapılacağı yere sanayi götürmemiş olacağız. Bu anlamda 
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kaynaklarımızı yerinde kullanabilme imkânlarını sağlamış olacağız. Yine Bakanlık 
kırsal alandaki yerleşim yerlerinin ekonomik düzeylerinde iyileştirilmesi noktasın-
da İller Bankasının gelirinin % 55’i olan kar payının kırsal alanlardaki köy konakla-
rı, içme suyu tesisleri, alt yapı tesisleri, köye gelir getirici süt toplama merkezlerine 
yönlendirilmesi gibi birçok projeye de imza atmaktadır. Neden? Kırsal kesimi orada 
tutmayı başarabilmek açısından da önemi vardır. Geçmişimizin izlerini taşıyan ve 
geleceğimizi barındıran, mekânsal ve sosyal anlamda yeniden yaşanabilirliği kılma-
yı hedeflediğimiz kırsal yerleşmelerin güvenli, sağlıklı ve düzenli olmasının sağlan-
ması hepimizin görevidir.

Üniversitemizin bakanlığımız ile yaptığı bu iş birliği hakikaten bizleri de heyecan-
landırıyor. Burada genç arkadaşlarımızın önünü açacak değerleri ortaya koymak he-
pimizin görevi diye düşünüyorum.

Bakanlık olarak ayrıca KAMAK kapsamında TÜBİTAK ile koruma odaklı kırsal alan 
planlaması model çalışmasını da sürdürüyoruz.  Genel Müdürlüğümüzün çalışan-
ları bu projeye katkıda bulunmak için çalışmalara katılıyor, her noktasında olmayı 
da hedef olarak görüyorlar. 

Ülkemizde Avrupa Birliğine geçiş sürecindeki politikaların devamı niteliğinde gör-
düğümüz, özellikle Avrupa Birliğindeki çalışmaların ele alındığı ve ülkemize yansı-
malarını görmek istediğimiz çalışmaları yerinde izleyerek, görerek ve katılımcılarla 
belirli bir paylaşım yaşayarak sürdürülen, Avrupa Birliğindeki köy tasarım rehberle-
rinin ülkemizde uygulanabilirliği konusundaki araştırma projelerimiz halen Daire 
Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Değerli katılımcılar, kentlerde kötü bir tecrübe olarak edinilen yapılaşma bilinci ile 
aynı kaderi yaşamamak için kırlardaki fiziksel planlamalara kamu otoriteleri tara-
fından gereken önemin verilmesi gereklidir. Bu hepimizin görevidir. Özellikle yerel 
katılımcı arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Yerelde bunun mutlaka 
kontrol edilmesi zorunludur. Çünkü kentlerimizde hakikaten gelişi güzel yapılaş-
maların önüne geçebilme, kırların bozulmasına ve tahrip edilmesine yol açmama 
görevinin hepimize düştüğünü bir daha ifade etmek istiyorum. 

Üniversitelerin, yerel yönetimlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının bu anlamda 
desteklerini bekliyor, yine bu anlayış içerisinde yurtiçinden ve yurtdışından, Genel 
Müdürlüğümüzden ve diğer kamu ve kuruluşlarından buraya gelerek seminerimize 
destek verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Seminerimizin Üniversitemi-
ze, Genel Müdürlüğümüze, Bakanlığımıza ve ülkemize yararlı olmasını diler hepi-
nize saygılarımı sunarım.
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Kırsal Yerleşme Planlamasında 
Yasal ve Kurumsal Yaklaşımlar
ismail alaca1

Kırsal yerleşmeler bulundukları bölgelerin fiziki şartlarını, kültürel yapısını, yaşam 
biçimini mekânlarına yansıtan halk mimarisinin yaygın görüldüğü çevrelerdir. 
Dünyada ne kadar tanımlanabilir kültür varsa o kadar konut dokusu ve biçimi ol-
duğu araştırmacılarca belirtilmektedir. Bu zengin tipoloji bize toplumların değişik 
ve zaman içinde değişen dünya görüşlerini ve yaşam biçimlerini anlatmaktadır. Ül-
kemizde farklılaşan coğrafi yapı, iklim şartları ve üretim biçimleri, kırsal mimari ve 
yerleşme tipolojisinde yöresel farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yer-
leşmelerin özgün dokularının yöresel mimarinin korunarak geliştirilmesi kültürün 
devamlılığı, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik ve rekabetçilik açısından önem arz et-
mektedir. Ülkemizde bölgeden bölgeye hatta bazen aynı bölgede köyden köye fark-
lılık gösteren kırsal yerleşme dokusu ve kırsal mimari, yöresel yapı malzemelerinin 
ucuz ve kolay temin edilebilir endüstri ürünü haline gelememesi, köyden kente göç 
sonrası edinilen sermaye birikimi ile memleketinde ev sahibi olma isteği, kentlerde 
edinilen gecekondu yapım tecrübelerinin kırsal alana aktarılması, çok katlı betonar-
me yapılaşma, kırsal nüfusun yaşlanması, eğitimli yapı ustalarının yetişmemesi gibi 
birçok faktörden olumsuz etkilenmektedir. 

Ülkemizde kırsal yerleşme alanlarının sayıca fazla, alansal olarak büyük, nüfus ola-
rak küçük ve dağınık olması ve önemli bir bölümünün yüksek ve eğimli alanlarda 
kurulması teknik ve sosyal alt yapı hizmetlerinin sunumun aksamasına neden ol-
maktadır. 2007 yılı verilerine göre toplam köy sayımız 34.438, toplam köy nüfusu 
12 milyon 47 bin 755 ve toplam nüfusun içindeki pay da %17,1’dir. Bu veriler adrese 
dayalı nüfus sisteminde köy olarak tanımlanmış, idari birim olarak tanımlanmış 
alanlardaki nüfusu kapsamaktadır. Öğdül’ün verdiği oranlar Türkiye İstatistik Ku-
rumunun nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanlarını kırsal olarak tanımlamasına 
dayalı olduğu için bir farklılık ortaya çıkmıştır. Köylerimizin %77, 85’inin nüfusu 
500’ün altındadır. Önemli bir bölümünün nüfusunun 0 ila 500 arasında toplandı-
ğını ve bunun içerisinde de 0 ila 150 kişilik köylerin önemli bir ağırlık taşıdığını 
görüyoruz. 

Ülkemizin nüfusu artmasına rağmen kırsal yerleşmelerimizdeki nüfus her geçen 
gün azalmaktadır ve kırsal nüfusun içerisinde 65 yaş üstü nüfusun oranında da 
artış görülmektedir. Kırsal nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre değişimini in-
celediğimiz zaman 1985 yılında genç yaş nüfus olarak değerlendirebileceğimiz yaş 
gruplarında bir yığılma varken 2000’li yıllara geldiğimizde bu nüfusun değişmekte 
olduğunu yani, bu ortalamaların değişmekte olduğunu görmekteyiz. Tabi bunun da 
köylerimiz açısından çok farklı yansımaları vardır. 

1 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü,  Kırsal Alanlar Daire 
Başkanı (2010), Ankara.
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Kırsal yerleşmelerin geliştirilmesi, bu alanlardaki yapılaşmanın yerel geleneksel 
şartlara uygun, doğal, tarihi ve kültürel çevreyi koruyacak şekilde yapılmasının 
sağlanması, hükümet politikaları olarak 9. Kalkınma Planında, 2009-2011 dönemi-
ni kapsayan Orta Vadeli Programda ve Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji belgesinde 
yer bulmuştur. 2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planında kırsal yerleşim 
planlamasının esas kriterlerinin kırsal alanın özelliklerine ve kırsal toplumun ihti-
yaçlarına göre belirlenmesi, plan yapımında gelişmekte olan merkezi yerleşim bi-
rimlerine, turizm bölgelerine, koruma alanlarına ve afet riski yüksek alanlara önce-
lik verilmesi tedbir olarak önerilmiştir. 2009-2011 dönemini kapsayan Orta Vadeli 
Programda da yine aynı tedbir daha özet bir şekilde yer bulmuştur. Ulusal Kırsal 
Kalkınma Strateji belgesinin 3 nolu stratejik amacı, kırsal alanda fiziki alt yapı hiz-
metlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasını amaç edinmektedir. Bu 
amaç altında da önerilen iki öncelikten birincisi, kırsal alt yapının iyileştirilmesi, 
diğeri ise kırsal yerleşimlerin geliştirilmesi ve korunması şeklindedir. 

Kırsal yerleşim alanlarına ilişkin belirtilen hükümet politikaları çerçevesinde Ba-
kanlığımızda iki önemli proje çalışması ortaya konulmuştur. Bunlardan birincisi, 
2008 yılında başlatılan ve pilot il olarak Kayseri ilinin seçildiği kırsal alanda yöresel 
mimarinin geliştirilmesi projesidir. Söz konusu proje, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, Mimarlık bölümü ile birlikte yürütülmüştür. Yapının dış görünümü-
nün yanı sıra sosyal yapıdaki değişimlere bağlı olarak kullanıcıların değişen ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılayacak iç mekân çözümlerini geliştirme ve yöresel malze-
meyi kullanma arayışı nedeni ile çalışma bu kapsamda bir ilk olarak değerlendiril-
mektedir. Proje çalışması üç aşamalı olarak kurgulanmış ve yürütülmüştür. Birinci 
aşamada kırsal alanda yöresel mimari kimliği oluşturan öğelerin tanımlanmasına 
ilişkin bir rehber oluşturulmuş, ikinci aşamada oluşturulan rehber doğrultusun-
da Kayseri ili kırsal yerleşmelerinin incelenmesi yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise, 
ikinci aşamada elde edilen verilerin farklılaşan talep ve ihtiyaçlar ile günümüz ya-
pım teknikleri, teknolojisi ve yapı malzemeleri de dikkate alınarak, yapı projelerine 
nasıl aktarılabileceği ortaya konulmuştur. Projenin araştırma ve uygulama yönte-
minin diğer illerimize örnek teşkil edilecek şekilde yaygınlaştırılmasına yönelik 
çalışmalarımız Bakanlığımızca sürdürülmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen 
dokümanlar, İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerimiz, İl Özel İdarelerimiz, Üniver-
sitelerimizin ilgili bölümleri ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılmıştır. Bu vesile 
ile çalışmada emeği geçen Sayın Prof. Dr. Kemal Çorapçıoğlu’na ve ekibine bir kez 
daha teşekkür ediyorum.

Diğer proje çalışmamız ise, kırsal alan planlamalarının usul ve esaslarının belirlen-
mesine yönelik Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması; Bir Model Önerisi projesidir. 
Bu proje önerisi Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Selçuk üniversitesi ile işbirliği içe-
risinde geliştirilerek TÜBİTAK’a KAMAK 1007 programı çerçevesinde proje önerisi 
olarak sunulmuştur. Proje sözleşme imzalanma aşamasında olup, çalışma sürecine 
Trabzon ve Konya İl Özel İdarelerinin de etkin şekilde katılımı planlanmaktadır. 

Taşıdığı ekonomik ve toplumsal rol ve gelişme potansiyeli bakımından kırsal kal-
kınmanın kalkış ve başlangıç noktasının tarım sektörü olduğu kabul edilmekle 
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birlikte kırsal kalkınmanın yalnızca tarımsal ürün artışı ile sağlanması mümkün 
görünmemektedir. Bu nedenle, kırsal yerleşme alanlarında eş zamanlı olarak eği-
tim, sağlık, sosyal güvenlik, ulaşım, alt yapı ve çağdaş imkânların da geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

Ülkemizde yerleşme ve yapılaşmaya yön veren temel mevzuatımız 3194 sayılı İmar 
Kanunu’dur. İmar Kanunu, kırsal yerleşme alanlarının planlanmasında, bu alanlara 
özel bir planlama yaklaşımı, standartlar ve uygulama araçları ön görmemiştir. Bu 
nedenle, bu kanun esas alınarak kentlere özgün yaklaşım ve standartlarla üretilen 
planlama kararlarının uygulamaya geçirilemediği görülmektedir. 
442 sayılı Köy Kanununda, 3194 sayılı İmar Kanunu ile getirilen kısıtlamalara tabi 
olmaksızın köy yerleşme planlarının uygulanması öngörülmüşse de, uygulamalara 
tabii olan usul ve esaslar bu kanunda belirlenmediğinden uygulamaya İmar Kanu-
nu hükümleri yön vermektedir. Köy Kanunu kapsamında üretilen mevcut planlar 
incelendiğinde ağırlıklı olarak mera ve hazine arazilerinin plan kapsamına alınıp, 
oluşturulan plan parselinin köyde oturanların barınma ihtiyacının karşılanmasına 
yönelik olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Yerleşim yerinin elverişsizliği nedeniyle yerinde kalkındırılmasına imkân olma-
yan yerleşim birimlerinin daha elverişli yerleşim yerlerine nakledilmesi, istekleri 
halinde dağınık yerleşim yerlerinin yeni bir yerleşim yerinde toplulaştırılması, ba-
raj, havaalanı gibi tesislerin inşası nedeniyle yerleri kamulaştırılanların iskânı, gö-
çebelerin iskânı ve milli güvenlik nedeni ile yapılacak iskânlar ise imar mevzuatı 
hükümlerine tabi olarak 5543 sayılı İskân Kanunu hükümleri kapsamında yapıl-
maktadır. 

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu 
kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama alanların-
da da arazi toplulaştırılması, arazi dağıtımı, hazine arazilerinin kiralanması, sulama 
ve tarla içi geliştirme hizmetleri, arazi ıslahı, toprak sınıflarının tespiti, arazi kulla-
nım planlaması ve köy imar planlaması çalışmaları yürütülmektedir.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 2004 
yılında imzalanan bir protokol kapsamındaki işler ile valiliklerden gelen talepler 
doğrultusunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca tarım köy uygulamaları yürütül-
mektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu revizyonuna ilişkin olarak Bakanlığımızca yürütülen çalış-
malar kapsamında, planlama kademelenmesi içerisinde kırsal yerleşme planlaması-
na yer verilmiştir. Kırsal yerleşme planlamasının köy ortak yapıları dâhil yapılaşma 
taleplerini yörenin özgün dokusunu koruyarak yönlendirmesi, yapılaşmanın nite-
liğini ve koşullarını belirlemesi, ulaşımı düzenlemesi, alt yapıyı iyileştirmesi, yeni 
iş alanları oluşturması, var olanların sürdürülebilmesini sağlaması, kırsal peyzajı, 
doğal ve kültürel çevreyi koruyucu ve geliştirici önlemler içermesi, tarımsal yapıyı 
iyileştirici önlemler içermesi beklenmektedir. 
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Bazı ülkelerde mevcut dokuda yapılması düşünülen değişikliklerin veya gelişme 
alanlarının yerel karakteri ve özelliklerini yansıtacak şekilde planlanmasını, tasar-
lanmasını ve uygulanmasını sağlamak için, farklı katılım ve karar alma süreçleri 
uygulanarak yol gösterici dokümanlar olarak hazırlanan köy tasarım rehberlerinin 
ülkemizde uygulanabilirliği yönündeki inceleme ve araştırma çalışmalarımız da 
sürdürülmektedir. Önümüzdeki dönemlerde bu konuda, yine üniversitelerimizle iş 
birliği içerisinde bazı çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
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Kırsal Alana Kavramsal Yaklaşım: 
Yeniden Kırsal Kentleşme ve
Modern Kırsal Toplum Yaratılması 
mehmet çubuk1

Açıklama 
Konuşma yapmam istendiğinde, önceki seminerlerde tartışılan ve ortaya konan so-
nuç ürünlerin yayınlanacağı bir kitap için 2008 yılında hazırlamış olduğum sunuş 
yazısını yeniden okudum. Konuşmamı da bu yazının içeriğini geliştirerek yapmaya 
karar verdim.“Kırsal Alan Planlama Seminerleri”nin nasıl ve niçin başlatıldığını anlat-
mak açısından bunun anlamlı olacağını düşündüm. Bu seminer ortamını oluşturul-
masında öncü kişi olarak geçen on yıla biraz da retrospektif bir yaklaşımla bakarak 
başlamak istiyorum.    

1970’lerde, GSA bünyesinde başlattığımız “Şehircilik Hareketi” içinde,“tartışma ve 
değerlendirme platformları oluşturulmuştu. Esas hedef, bu platformlarda elde edile-
cek sonuçların eğitimde ve uygulamada kullanılması olmakla birlikte, aynı zaman-
da bu yolla şehirciliğin kitlelere yayılması, bilinç yaratılması ve şehircilik sorunları-
nın tartışılması olarak da belirlenmişti. Daha doğrusu amaçlanmıştı. Örgün eğitim 
programları dışında yaygın eğitim gibi de nitelenebilecek herkese,  her kesime açık 
bu toplantılar önceleri Şehircilik Araştırma Enstitüsü’nde başlatılmıştı. Bu eylemler 
sonra MSÜ-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak devam ettirilmiştir. En önemli-
leri; 20 yıl boyunca 1996 yılına kadar düzenlenen “Dünya Şehircilik Günü Organizas-
yonları” ve günümüzde de devam eden “Kentsel Tasarım Sempozyumları-Kongreleri-
Uluslararası Buluşma ve Atölye Çalışmaları” olmuştur. Kuşkusuz bunlara, kesintiye 
uğrasa da, “Kentsel Koruma-Yenileme Seminer ve Kongre” düzenlemelerini de ekleye-
biliriz. Her yıl, genellikle Nisan-Mayıs-Kasım aylarında gerçekleşen, birer “buluşma 
odağı” oluşturan toplantıların sonuç ürünleri de, sağlanan olanaklara bağlı olarak 
yayına dönüştürülmüş, hizmete sunulmuştur. İşte bunlardan Dünya Şehircilik Günü, 
etkinliklerinin daha olanaklı yapılabilmesi için, üniversitemizdeki hizmet platfor-
mu ve sekretarya 1996 yılında, T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odası’na taşınmıştır. Bun-
dan birkaç yıl sonra da (1999’da) Bölüm’de, Bölge Planlama Ana Bilim dalı bünyesinde 
“Kırsal Planlama Eğitimi Programı” açmak hedefinde, birikim sağlamak için yeni bir 
seminer düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

I. Seminer ve Konusu Üzerine
Aslında Bölüm’ün “Kırsal Alan”a ilgisi yeni olmamıştır. 30 yıl önce 1979 yılında, 
sözü edilen Dünya Şehircilik Günü organizasyonlarından biri olarak yapılan ko-
lokyumda “Türkiye’de Kentleşme Süreci ve Kırsal Alan Sorunları” olarak ele alınmıştı. 

1 Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, emekli öğretim 
üyesi.



kırsal alana kavramsal yaklaşım

Dönemin İmar ve İskân Bakanlığı - Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı destek ver-
miş, katılmıştı. Şehir Plancıları Odası işbirliği içinde yapılan Kolokyumun amacı 
şöyle açıklanmıştı:  
“...kentleşmenin yanında sanayileşmenin de kırsal ortamda gelişmesi, kır-kent çatışması 
yaratmıştır. Hızlı kentsel gelişme karşısında kırın korunması artık zorunlu olmuştur. İster 
kentleşme ister sanayileşme olsun, gelişmelerin kırsal alan üzerinde ortaya çıkan ipoteği kal-
dırılmalıdır. Bu amaçla, kentler için olduğu gibi, kırlar için de bir planlama yöntemi araştı-
rılmalıdır”. İşte bu kolokyum ile;
-Devamlı değişim ve tükenme halinde olan kırsal alanların en iyi şekilde tanımlanması,
-Kırsal yaşamın iyi bir organizasyonun sağlanması,
-Kırsal alanlarla ilgili politikaların saptanması ve planlama yöntemlerinin araştırılması,
-Çok hızlı gelişme gösteren kentleşmenin yönlendirilmesinde, kentsel alanların düzenlenme-
sinde, kırsal alanlar ile karşılıklı etkileşimin ve dengelerin göz önünde tutulması,
- İlgili kurumlarca mevcut sorunların ortaya konarak, bu alanlardaki parçacı düzenleme 
girişimlerinin bütünleştirilmesi,
-Kentleşme ile beliren kırsal alan sorunlarının ülke genelinde tartışılması,
-Hızlı büyüyen kentler ve Metropoliten alanların çevrelerinde, ketleşme etkisinde kalan kır-
sal alanlarla ilgili görüş belirlenmesi ve tartışılmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir”.

Kolokyumun sonuç bildirgesinde;
“Kalkınmanın hızlanması için tarım sektörünün gösterdiği potansiyel kullanılması”
“Kırsal planlamada doğal kaynaklar değerlendirilmesi, fiziksel yapı önerileri üretim potan-
siyeline göre yapılması”
“5 yıllık kalkınma planlarının programları düzenleyici ve özendirici olması ve kırsal alan 
kalkınmasında yararlanılacak insan gücü yetiştirilmesi ve bu amaçla, kırsal nüfusun eğiti-
mi ve yönetim elemanları sağlana-bilmesi amacıyla Lisansüstü eğitime ağırlık verilmesi”
“Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda açığının kapatılması sorunu ile ilgili olarak, kırsal 
alanların düzenlenmesine önem verilmesi gerektiği, bu nedenle ulusal araştırma ve geliş-
tirme programları yapılması, araştırmacılar yetiştirilmesi ve araştırma istasyonları ku-
rulması, çeşitli disiplinlerde yetişmiş araştırmacıların bir araya getirilmesi, araştırmaların 
bütünleştirilmesi, Ülke gıda açığının kapatılması için kırsal alanlara yapılacak yatırımlara 
gerekli mali kaynaklar sağlanması”,
Kırsal planlamanın ve tarımsal ürün planlamasının bölge planlaması içinde yer alması 
ve onun tamamlayıcısı olması, üretimin planlama deseninin, bölgelerin ekonomik, ekolojik 
avantajları ile toplum isteklerini göz önünde tutması ve her şeyden önce, ülke ve kırsal alan 
kalkınmasına uygun toplum politikaları geliştirilmesi, ülkede kırsal kalkınma konusunda 
eğitime gidilmesi ve böyle bir eğitimde de;
-ülke kırlarında köylü yapısındaki nitel değişikliklerin ele alınması, kırsal kesimin örgütlen-
mesinde özel uygulamaların değerlendirilmesi, kırsal işletme modelleri geliştirilmesi, kırsal 
altyapının ele alınması, kırsal sanayi, kırsal konut ve yapı, kır, köy hukuku konu edilmesi” 
saptamaları yapılmıştır .

Ayrıca bu konuda, karar organlarına ve Yüksek Öğrenim Kurumlarına da önemli görevler 
düştüğü belirtilmiştir.
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Gene, Kolokyum sonuç metninde; kırsal alanlarda dar boğazlar ve sorunlar başlığı 
altında da önemli hususlar belirlenmiştir. Bunlardan bazıları da şöyledir:
“Kırsal alanlara doğru kentlerin ölçüsüz ve denetimsiz yayılması büyük sorunlar yarat-
maktadır. Her ne kadar köy yerleşim alanları yasal bir statüye sahip ise de, ülkesel ölçekte, 
tümünde henüz kırsal arazi kullanım kararları ve dökümü (envanteri) yapılmamıştır.”
“ülkede tam olarak kırsal kalkınma önerileri geliştirilmemiştir. Yine, kır kalkınması ve plan-
laması konusunda henüz bir eğitim de başlatılmamıştır.”
“Ülkemizde tarım sektörü halkı besleyen, döviz sağlayan ayni zamanda sanayileşme ve 
ulaşım sektörüne Pazar niteliği gösteren bir sektör olup, ekonomimizde önemli bir yer tut-
maktadır. Ama buna karşın, kırsal- alanlardaki yetersiz alt yapı ve teknolojik bilgi eksikliği, 
Türkiye’nin doğal kaynak kullanımını olması gerekenden düşük bir potansiyelde tutmakta-
dır. Sanayi yerleşmeleri tarım topraklarını kullanmakta, böylece önemli derecede tarımsal 
toprak kaybı olmaktadır. Bu ise, üretimde maliyeti artırmakta, verimliliği düşürmekte aynı 
zamanda su ve toprak kirlenmesi yaratarak tarımsal üretimin giderek azalmasına da neden 
olmaktadır.”

Seminer Konusuna İlgi Doğuran Çalışmalar-Gözlemler-Saptamalar Üzerine
Görüldüğü gibi otuz yıl önce yapılan toplantıda ortaya konan kırsal alan sorunları 
ve planlaması konusunda önemli saptamalar yapılmıştır. Bu saptamalardan yirmi 
yıl sonra ve Bölümleşme gerçekleşmesinden de on altı yıl sonra başlatılan Kırsal 
Alan Planlaması Seminerleri’nin ilk ikisi, hazırlık toplantıları şeklinde olmuştur. 
Aynı dönemde, birikim sağlama amacıyla da bu konuyla ilgili araştırmalar ve tez 
çalışmaları desteklenmiş, özendirilmiş, hatta yurt dışına da eleman gönderilmiştir. 
Bu konularda öne çıkan bazı Avrupa üniversiteleri ile ilişkiler kurulmuş, davetler 
yapılmıştır. Ülkede, kamu ve özel sektördeki girişimler izlenerek konular ilgililerle 
tartışılmıştır. 

Bu bilimsel tartışmalarda ve önemli araştırma raporlarında kırsal kalkınma ve kır-
sal alanlarla ilgili planlama eğitiminin gerekliliği hep vurgulanmıştır. Bölüm de, bu 
gelişmeleri dikkate alarak ve diğer bazı hususların da etkisinde, böyle bir eğitime alt 
yapı oluşturmak düşüncesiyle, “Kırsal Alan Planlaması ve Sorunları Araştırma Merke-
zi” kurmayı da düşünmüştür. Ama bu proje, benim Bölüm’ deki görev sürem içinde 
gerçekleşememiştir. Fakat bugün hala, böyle bir  “Merkez”  kurulması gerekliliğine 
inandığımı belirtmek istiyorum. 

Zaten, Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, Kırsal Kalkınma ve Kırsal Alan Sorunları 
ile ilgili gelişmeler, örgütlenmeler bunu zorunlu hale getirmiş bulunmaktadır. Bu-
gün Türkiye, kırsal kalkınma ve kırsal alan sorunları ile ilgili ciddi çalışmalar yap-
makta, örgütlenme çabaları içinde bulunmakta, eylem planları hazırlamaktadır. Bu 
durum dikkate alınırsa, Bölüm’ün önümüzdeki yıl yapacağı 11.seminerin “I. Kırsal 
Alan Sorunları Kongresi” olarak belirlenmesi ve bugün olduğu gibi, Kırsal Alanlar 
Daire Başkanlığı işbirliği ile uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi ve ana konu 
başlığının da: “Kırsal Alan Planlaması Eğitimi” olarak belirlenmesinin yararlı olaca-
ğını düşünüyorum. 

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009
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1.  Kentleşme Sürecinde Kırsal Alan Sorunları Kolokyumu’nun Etkisi
Bu seminerin oluşturulmasının geri planında ki bazı hususları açıklamayı, onuncu 
yıl seminerinde uygun görüyorum. Çünkü bu gelişmeler genellikle kişisel yaklaşım 
ve ilgi olarak başlayıp, sonra bir grup-birim-bölüm ya da ortak bir ortamda çevre 
bulmaktadır. Kırsal alanların sorunları, kırsal yerleşmeler konusunun ele alınma-
sında da böyle olmuştur. Kırsal alanlar ve köy yerleşmesi, ortak tartışma noktasına 
gelinceye kadar, kişisel ilgi alanı olmuştur. Onun için bu ilgiyi doğuran bazı olayları 
kısaca değinmek istiyorum. 

Beni, kırsal alan planlaması eğitimi düşüncesine getiren ilk önemli hareket, 1979 
kolokyumu tartışmaları olmuştur. O dönem konularla ilgili Bakanların yaptıkları 
konuşmalarda anlattıkları ve ortaya koydukları ulusal politikalar, modeller ve uy-
gulama programları bu yönelişte etkili olmuştur. 30 yıl önce, kırsal sorunların çözü-
münde sorumluluk taşıyan Bakanların söyledikleri ve verdikleri bilgiler, o dönem 
Devletin kırsal alana ve sorunlarına yaklaşım politikalarını göstermesi bakımından 
da önem taşımaktadır. Dolayısıyla, konuşmaların aşağıda alıntılanan kısımlarını 
paylaşmakta istiyorum. 

Dönemin İmar ve İskân Bakanı o döneme ait verdiği bilgileri aslında Bakanlık poli-
tikasını da açıklamaktadır;
…20. asrın yarısında 21 milyon dolaylarında olan ülke nüfusunun %24’ü kentlerde ya-
şamakta iken; 1970 yıllarının son döneminde ülke nüfusu 40 milyona (bugün 70 milyon), 
kentlerde yaşayan insan sayısı da 16 milyona (bugün 42 milyon) ulaşarak kentsel nüfus 
oranı %41 olmuştur (bugün % 65). Kırsal alanlardan kentlerimize hızlı bir göç olgusunu 
yaşamaktayız. Her yıl İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerimize yüz binlerce insan 
göç etmekte ve bu insanlarımıza istihdam, barınma, kentsel hizmetlerin sunulması gerek-
mektedir.
Büyük kentlerimizde yığılan bu nüfus, ulaşım ve iletişim olanaklarının artması ve kentin 
yoğun düzeninden kaçma istekleri, çevredeki ucuz ve geniş arsa olanakları sonucu, kentin 
yakın kırsal alanlara yayılmasına neden olmaktadır. Bu yaygınlaşma eğilimleri çoğunlukla 
verimli tarım toprakları üzerinde gelişmekte, doğal kaynakların ve doğa parçalarının kay-
bına yol açmaktadır.”
“Bakanlığın yaptığı çalışmalarda benimsenen yaklaşım, kentsel büyümenin kırsal kaynak-
larla dengelenmesi, gelişmenin doğuracağı yararların adil paylaşımı, kırsal alanın da geliş-
me düzeyinde ve donatımında ilerleme kaydedilmesi yönünde olmaktadır.”
Kentsel yerleşmelerin çevresindeki kırsal alanların korunması ve denetimi amacı ile Bakan-
lığımızca çevre düzeni planları hazırlanmaktadır. 1975 yılında İmar Yasası gereği yürür-
lüğe konulan Ek 7 ve 8. maddelerine ilişkin yönetmelik uyarınca; belediye ve mücavir alan 
dışındaki çok geniş kırsal alanlarda ve kıyılarda doğal kaynakların, tarihi ve turistik değer-
lerin toplum yararına korunması, kullanım ve arzının sağlanması için planlama, denetleme 
ve uygulama için yönlendirici esaslar getirilmiş bulunmaktadır.”

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı da, Bakanlığa ait politikaları anlatan görüş ve yak-
laşımını şöyle belirtmiştir:
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“…Bakanlığımız kentleşmeyi gelişmenin, endüstrileşmenin, tarımda modernleşmenin ayrıl-
maz bir parçası olarak görmektedir.”
“Kentleşmeyi yönlendirerek, bir yandan bugün yakınılan metropollerdeki yığılma hızını de-
netlerken öte yandan da az gelişmiş bölgelerde ve kırsal alanda kentleşmenin hızlandırılması 
ve yaygınlaştırılması politikası en geniş anlamıyla benimsenmiş ve uygulamaya konmuştur. 
Bakanlığın oluşturduğu Köykentler sistemi, kırsal alanda köylünün ekonomik örgütlenmesi-
ni, toplumsal yapısının değişmesini, üretim ilişkilerinin ve düzeyinin değişmesini amaçlar-
ken, bunların mekâna yansıması sonucu, kırsal alanı da kentleştirmeye yönelmektedir.
Kırsal alanda gelişme ve kentleşme önerisi olarak,“Köykent”i gösterdiği önem nedeniyle aç-
makta yarar bulunmaktadır. Köykent önerisinin dayandığı ilkeler daha önce belirlenmiş 
olmakla birlikte, bu ilkelerin birbirlerini tamamlayacak bir sistem halinde oluşturulmaması 
sonucu farklı tasarımlar, tanımlar ortaya çıktı. Köykent’le varılmak istenen amaçlardan ve 
belirtilen ilkelerden hareketle bir sistemleştirme yapılınca, Köykent’in temelde kırsal alan 
için bir kalkınma önerisi olduğu görülüyor. Bu kalkınma önerisi “kalkınma köylüden baş-
layacak” diye temellendirilmiştir. Kalkınmanın “köy”den değil  “köylüden” başlatılması ge-
reğinin belirlenmesi, Köykentin, köye bayındırlık hizmetleri getirmenin ötesinde boyutları 
olduğunu vurguluyor. Önemli olan köylüyü kalkındıracak olan boyutlardır.
Köydeki fiziksel düzenlemelerin ve alt yapı olanaklarının artırılmasının her zaman köy-
lüyü kalkındırmak anlamına gelmediği artık biliniyor. Köylünün kalkınması, köylülükten 
kurtulması ve dönüşüm geçirmesi, böylece toplumumuzun diğer kesimleriyle yarışabilir bir 
ekonomik yapıya ve örgütlenme düzeyine kavuşması ile olanaklıdır. Bunun için üç boyutta 
dönüşüm gerekiyor:
1-Tarım sanayileşecek, 2-Kırsal alan kentleşecek, 3-Köylü,“köylülükten” kurtulacaktır. Köy-
kent bu dönüşümü gerçekleştirecek örgütlenmeler bütününü simgelemektedir.
Köykent’in tanımladığımız bu dönüşümü gerçekleştirmesi, köydeki üretimin ve iş bölümü-
nün niteliğinin değiştirilmesi anlamını taşıyor. Tarımın sanayileşmesi, tarımda makineleş-
menin sağlanması, teknik girdilerin ve yeni teknolojik bilgilerin, tarımsal üründe kullanılma-
sı yoluyla olacaktır. Sanayileşme ile köylü tarımsal işçiye dönüşecektir. Bu tür bir dönüşüm 
bugünkü piyasa mekanizması içinde de gerçekleşmektedir. Zaten Türkiye, oldukça uzun bir 
süreden beri bu süreç içindedir. Demek ki, Köykent’in getireceği salt bu dönüşümü sağlamak 
değil, bu dönüşümü hakça bir düzen içinde gerçekleştirmektir. Bunun için ise kurumsal ya-
pıda değişmeler gerekmektedir. Yeni bir toprak düzeni, büyük pazarlar için uzmanlaşmış 
tarımsal üretim kooperatifleri düzeni bu gerekli değişmelerden en önemlileridir. Görülüyor 
ki, Köykent köyün fiziksel ve görsel niteliklerini düzeltmenin ötesinde, yeni bir toprak düze-
ni ve bunun yanı sıra birbirini tamamlayan üretim, kredi ve satış kooperatifleri bütününü 
amaçlamaktadır.
Köykent’lerle birlikte oluşacak bu yeni üretim düzeni içinde kişilerin ve kooperatiflerin tasar-
ruflarının hiç olmazsa bir bölümünün Köykentler çerçevesinde sınaî yatırımlara dönüşmesi 
de amaçlanmaktadır. Bu sınaî girişimler hem sanayi yurt yüzeyine yaygınlaştırmış, hem de 
tarımda sanayiye kaynak aktarmanın sağlıklı mekanizmalarından birini kurmuş olacaktır. 
Köykent’in varlığı ya da yokluğu ancak bu tanımladığımız üretim düzeninin denetim merke-
zi olmasıdır. Kırsal alanda amaçlanan üretim düzeni köylüyü dönüştürür, tarımı sanayileş-
tirirken yerleşme yeri olarak Köykent “köy”ü ve kırsal alanı kentleştirecektir. Bu kentleştirme 
bir bakıma kent hizmetleri sunmak şeklinde olacaktır. Sunulacak bu hizmetlerin kuşkusuz en 
önemlisi yeni tür kentsel denetim işlevleridir.

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009
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Köykent’in çevresine hizmet sunabilmesi ve çevresi üstündeki geliştirici kentsel işlevlerini ba-
şarabilmesi için, kendi etki alanındaki yerleşme merkezleri ile bağlantısını kuracak iyi bir alt 
yapı sistemine sahip olması gerekir. Ayni zamanda Köykent’in daha üst kademe merkezler 
(kentler) ile de sıkı bir haberleşme ve mal akımı bağlantısı bulunmalıdır.”
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“…Köykent’ler ülke yerleşme merkezleri sisteminin yalnızca bir kademesidir. Daha üst kent-
sel kademelerle tüm sisteme bağlanmaktadır.” “Köykent’ler, kırsal alanların ve geri kalmış 
bölgelerin kalkındırılmasında, kentleşmenin itici gücünü kullanan bir yeni stratejidir.”

Görüldüğü gibi, İmar ve İskân Bakanlığı, kırsal alanların korunması için çevre dü-
zeni planlarını bir araç olarak tanımlamış ve kentsel büyümenin, kırsal kaynaklar-
la dengeleşmesine bağlamında kırsal alanda adil paylaşım ve donatım yaratılmasını 
hedeflemiştir. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı ise; kırsal alanların kentleştirilmesi 
bağlamında kavramsal ve işlevsel özellikli bir model olarak Köy-kent projesini geliş-
tirmiştir Bu yolla kırsal alanların kalkındırılması için bir dönüşüm projesini bir uygulama 
aracı ve köylünün ekonomik olarak örgütlenmesi, köylülükten kurtarılmasını esas 
hedef olarak belirtmiştir. Ancak, iki Bakanlık ve orman köyleri ile ilgili politikalar 
geliştiren Orman Bakanlığı da dâhil, bu yaklaşımlar, politikalar ve projeler, kırsal 
alana bakışta ulusal ölçekte tam bir koordinasyon bütünlüğü içinde olmamıştır. Durum 
bunu göstermektedir. Kuşkusuz bu konuda Yüksek Öğretim ve Araştırma Kurumla-
rından beklenti olduğu da görülmektedir. Bu da, kırsal alanlara yönelmede önemli 
bir husus olmuştur. 
 
2. Bakanlığı Köysel Ortamlar İçin Kurduğu, Biyoenerji Kullanımı 
Araştırma-Deneme İstasyonunda Gözlemlerin Etkisi

Diğer yandan, 1979 yılında Bakanlığın Ankara’da düzenlediği Kooperatifler toplan-
tısı sırasında, katılanlara gezdirilen Bakanlığın araştırma-geliştirme istasyonunda 
gördüğüm, kırsal bölgeler için biyoenerji yoluyla ısınma, aydınlanma ve mutfakta 
kullanılan metan gazı elde edilişi ve kullanılışına ait denemelerin de bu konuda et-
kisi bulunmaktadır. Bu deneme ortamında, bir kocabaş hayvan ya da belli sayıda 
küçükbaş hayvanın, hatta tavuk-güvercinlerin de, dışkılarının yıllık birikimlerinin, 
basit gaz tankında mayalanma (fermantasyon) ile üretilen metan gazından, yemek 
pişirme, ısınmak ve keza aydınlanma için elektrik enerjisi elde edilebileceğini gör-
müştüm. Arta kalan küspeden de, sinek yapmayan kaliteli bir gübre olarak yararla-
nılabileceğini deneysel olarak gözlemlemiştim. Maliyeti, köylünün ödeme sınırları 
içinde kalan ve kredi olanağı da bulunan bu basit tesis denemesinin, kırsal bölgeler-
de ve köylerde uygulanabileceğine de inanmıştım. Bu deney de, köysel yerleşmelere 
ilgiyi artırmıştı.

3. Kırsal Bölgede Köy Ortamında Yaşam Deneyiminin Etkisi

Nihayet, kırsal alanda gerçek bir köy ortamındaki gözlem ve saptamalarımın bu il-
giyi çoğalttığını da belirtmek istiyorum. Kolokyum sonrası dönemde, 1984 yılında 
İstanbul il sınırları içinde kırsal bölgede bir köyle başlayan ilişkilerim bana, 1990’lı 
yıllardan itibaren köy yaşamı fırsatı verdi. Gereğinde kent gürültüsünden uzak kal-
mak arzusu ve bir tür alternatif yaşam gerçekleştirmek amacıyla, hafta sonlarında 
adeta sığındığım ve kent merkezine 160 Km. mesafede ormanla çevrili, Karadeniz 
kenarındaki bu köyde, Bayındırlık Bölge Müdürlüğü 1984 yılında kadastro çalışma-
ları başlatmıştı. Ardından da bir üniversitede döner sermaye koşulları içinde, 1/1000 
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ölçekli imar uygulama planını hazırlatarak 1992 yılında onaylamıştı. Söylendiğine 
göre de bu, ilk köy planlaması örneğini oluşturmuştu. Ancak bu plan 3194 sayılı 
İmar Kanununa göre, kentsel alanlar için geçerli şehircilik ve imar esaslarına göre 
yapılmıştı. Köye ait yaşam-üretim-tüketim biçim ve kalıpları dikkate alınmamıştı. 
Tıpkı Kadıköy ya da Beşiktaş için yapılan planlamadaki norm, standart ve teknikle-
re göre planlanmış, uygulamaya konmuştu. Düzenlemede bazı köysel kullanımlar 
planda yer bulmamıştı. Plan köyde sıkıntı ve huzursuzluk yaratmıştı. Köylünün ya-
kınmalarına da kulak verilmemişti. Böyle olunca köylüler topluca Kaymakamlığa 
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başvurmuşlardı. 28 Eylül 1992 tarihinde köylülerin imzalayarak Kaymakamlığa 
gönderdikleri dilekçeden alınan aşağıdaki ifadeler bu durumu çok iyi anlatmakta-
dır. Köyde çok sayıda kişinin imzaladığı ve Muhtarlık tarafından hazırlanan mek-
tupta şöyle denilmişti:
“...imar planının köyde yaşayan bizlerin de görüşleri alınarak, karşılıklı konuşarak açıklık 
içinde oluşturulacağını bekliyorduk. Tam tersi oldu. Planın yapılması için gerekli durum 
tespitinin başlamasından bu yana geçen sürede şahit olduğumuz hadiseler umudumuzu 
tamamen yitirdi ve nihayet bizlere hiç danışmadan, hiçbir izahat verilmeden bir emrivaki 
şeklinde önümüze sürülüp kabullenmemiz istenen imar planlarına karşı çıkmağa bizi mec-
bur etti.”

“…plan kapsamına alınan toplam arazinin asgari % 80’ i otomatikman yeşil olmaktadır. Bu 
kadar geniş yeşil bir alan kendiliğinden oluşacakken bizleri büyük maddi zarara sokarak eli-
mizden alınması istenen toprağın büyük kısmının neden yeşil sahaya ayrıldığını defalarca 
sormamıza rağmen şimdiye kadar sorumlu kimselerden mantıki bir cevap alamadık”
“Köy havasını muhafaza etmek esas olmalıydı. Tersi yapılmıştır. Çizilen yollar, tarlaları, 
arsaları hatta evleri bölük pörçük etmiş, parselleme işini zora sokarak büyük sorunlar çı-
kartmış, haksızlıklara yol açmış ve köylüyü gereğinden çok fazla zarara sokmuştur. Yollar 
o kadar geniş tutulmuş, sık ve yoğun örülmüştür ki köy havası tamamen kaybolmuştur. Bu 
yollar bir köy için değil de sanki büyük bir şehir için çizilmiştir.”
“Yalıköy bir orman köyüdür. Köylülerin çoğu geçimini odundan temin eder. İmar planının 
uygulanması maddi durumu zaten zayıf olan köylüleri daha fazla fakirliğe itmekten başka 
işe yaramayacaktır. Devlet bizlere sahip çıkmak istiyorsa arazilerimizi elimizden almak ye-
rine kalkınmamız için gelir temin edecek kaynakları harekete geçirebilir. Hâlihazırda suyu-
muz yetersiz, elektriğimiz kesintil, mevcut yollarımızın hali acıklıdır. En önemlisi imar planı 
daha bugünden vatandaşı biri birine düşürmüştür. Köyde huzur kalmamıştır”.

 Burada önemli olan husus, köylülerin yakınmalarında ortaya koydukları gibi; köy 
planlanmasında köysel yaşam ve kullanım biçimleri- köye özgü tüketim kalıpla-
rı ve normları ile köysel standartlar, köysel faaliyetler, köylünün alışkanlıkları ve 
geleneksel kullanım şekilleri, faaliyet biçimlerini dikkate alan farklı yaklaşım ve 
teknikte bir planlama yapılmasını gerektirmektedir. Oysa bu planlama denemesin-
de böyle olmamıştır. Onanan ve uygulanan plan köyün karakterini değiştirmiştir, 
uygulanan teknik normlar köysel yerleşmede sakıncalar yaratmıştır. Yerleşmeleri 
bir mahalleye dönüştürmüştür. Köydeki işlevsel bazı öğeleri değerlendirememiştir. 
Bugün de bazı sorunları devam etmektedir. Planın kabulünden bu yana on yedi yıl 
geçtiği halde, köyde, köylüde herhangi olumluluk gözlenmemiştir. Yaşadığım bu 
ortamdaki gözlem ve saptamalar da, köysel yerleşmeler üzerinde düşünmeye ve ça-
lışmaya yönlendirici olmuştur.

II. Kırsal Kalkınmada Hedefler Ulusları da Aşmaktadır                                                              
20. yüzyılda insan yaşamı ve yaşam alanlarına ilişkin gelişmeler, kentsel olayları 
öne çıkartmış ve yüzyıla damgasını vurmuştur. Baskın nitelikte bu kentsel geliş-
me, yerkürenin kentleşmesi sonucunu doğurmuştur. Bu durum, Birleşmiş Milletler 
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Örgütü’nden, Dünya Bankası’na, Avrupa Birliği’ne kadar bütün kurumların, hükü-
metlerin, sivil toplum kuruluşlarının en çok ilgilendiği konu haline gelmiştir. Bu ge-
lişmeler karşısında, kente yeniden bakılmaya ve kent, çevreyle ilgili değerlerle bir-
likte yeni bir yaklaşım içinde, yeni kavramlar eşliğinde ele alınmaya başlanmıştır. 
Ancak geçen yüzyılı simgeleyen bu olay günümüzde de devam etmektedir. Bugün 
de, kenti çevreleyen kırsal alanlar ve bölgeler, doğal ortamlar olarak kentin ipoteği 
altında bulunmaktadır. 

Kentlerin ve kırların mutlak toplum modellerine göre değişik şekilde ortaya çıkan 
zıtlıkları ve dayanışma biçimleri vardır. Kentin dinamizmine karşın, kır (köy)  dura-
ğandır. Kentin kaderini yenilikler ve gelişmeler, kırın kaderini ise kırın “yaşar kal-
ma” olgusu belirlemektedir. Kentin kır üzerine etkisi denetim altına alınamadığında 
da, bu alanların “yaşar kalma” sınırları zorlanmaktadır. Bunu yaratan, kırı etkileyen 
kentleşme olgusu içinde, kırdan kente göç, banliyöleşme kadar kırsal sanayi organi-
zasyonlarının da rolü bulunmaktadır. Kentin yakın çevresi olarak, onun eğilimle-
rine hedef olan kırsal alanla ilgili sorunlar günümüzde artık aynı zamanda, ihmale 
uğramış çevre sorunu olarak da yorumlanmakta, değerlendirilmektedir. Yani kırsal 
alan sorunları, çevre- kır arasındaki ilişkilerde de ele alınmaktadır.
Günümüzde kır-kent ilişkilerinin analizinde ortaya çıkan sorunların çözümünde, 
önceki zamanlara göre daha ileri düşüncelere ulaşılmış, birikimler elde edilmiştir. 
Bu gelişmeler, kırın kalkınması ve planlanmasında, kır - kent arasındaki ilişkilerde denge 
ve işbirliği yaratılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu gelişmeler, köylerin, kırların kent-
sel gelişmeler karşısında gelişimsel gecikmesinin aşılması; kırsal toprağın nitelik kaybı-
nın (tuzlanma –erozyon gibi) önlenmesi, verimliğinin artırılması, orman tüketiminin önüne 
geçilmesi, zenginleştirilmesi ve doğanın değiştirilmediği bir ortam yaratılmasının gerekli 
olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde, kırsal alanlarla ilgili mevcut teknik- hukukî- 
sosyal-malî- yasal araçları gözden geçirerek sürdürülebilir bir kırsal alan ve kırsal ya-
şam koşulları sağlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu gelişmeler ya da kavramsal 
açınım, teknik olanaklarla doğal koşullar arasında yeni bir denge kurulmasını, kır-
sal topluma yeni fırsatlar, haklar, olanaklar sağlanmasını, böylece yeni bir kırsal toplum 
yaratılmasının önemli olduğunu göstermiştir.

Onun için de bu gelişmelerle; kır-kent arasındaki farklılıkların giderilmesi-doğal kay-
nakların potansiyelinin çevreye duyarlı geliştirilmesi, bu alanlarda toplumsal ve kültürel 
olanakların geliştirilmesi gerektiği kavranmıştır. Ve bugün, kırsal toplumu oluşturan 
nüfusun kalkındırılmasında kırsal kalkınma öncelik kazanmıştır.

Bütün bu açıklamalar da ortaya koyuyor ki, kırsal kalkınmaya ve kırsal alanlara, önceki 
dönemlerden çok daha fazla önem verilmektedir. Yaşamsal besin kaynaklarının bulun-
duğu bu alanlar için; her ülke kendi coğrafyasındaki kırsal bölgelerle ilgili büyük 
çabalar sarf etmekte, ulusal kırsal kalkınma planları, stratejileri hazırlamaktadırlar. 
Bunlarla ilgili esas hedef, kırsal varlığın devam ettirilmesi olmaktadır.

Kırsal varlığın devam ettirilmesi bağlamında, kır- kent ilişkilerinde kente bakış artık başka 
türlü biçimlenmektedir. Kent, kendisini çevreleyen kırsaldan bağımsız ve çevreyi steril hale 
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getiren bir oluşum gibi algılanmamaktadır. Keza kente, kırsal toprağı kentsel nüfus lehine 
değerlendiren konumda da bakılmamaktadır. Ama kenti, ortak ve genel bir gelişmeyi hedef-
leyen, kırsal ve kentsel iş birliğini yaşayan bir olgu olarak algılama noktasına gelinmiştir.  

Diğer yandan, Uluslar arası örgütlenmeler, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları, küresel 
yaklaşımların ve stratejilerin bir gereği olarak, kırsal alanlar ve kırın kalkınması konula-
rıyla daha yakından ilgilenmeye başlamışlardır. Çünkü Dünyanın karşı karşıya kaldığı 
tarım – yoksulluk – çevre - küresel kirlenmeler – göçler - toprak kirlenmeleri - içilebilir su 
kaynakları sınırlılığı - bütün bunlar aslında, kırsal kalkınmayı ulusları da aşan bir noktaya 
getirmiş bulunmaktadır. Bugün varılan noktada kırsal kalkınmada temel amaç; kırsal alan 
varlığının devamı, kır-kent arasındaki farkın giderilmesi, doğal kaynak potansiyelinin geliş-
tirilmesi olarak belirmiştir.

Dünya Bankası da, kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar, yeni stratejiler belirlemiş-
tir. Yoksulluk kırsal alanların en önde gelen sorunu olarak saptanmıştır. Dolayısıyla Dün-
ya Bankası yoksulluğun azaltılmasını esas hedef olarak belirlemiştir. Bu konuda ge-
niş görüş  (vizyon) ortaya koymuştur. Buna göre;

Kırsal alanda da, kentsel alanda da asgari yaşam standardı ve kalitesi olmalıdır, eşit ekono-
mik fırsatlar sunulmalıdır, kırsal alanlar yaşamak ve çalışmak için sürdürülebilir ve çekici 
olmalıdır, kırsal alanlar ekonomik, sosyal, kültürel ve çevreselci - teknolojik değişimlere uyu-
mu sağlanmalıdır.

AB bünyesinde ise, kırsal kalkınma yaklaşımında temel politika olarak, kırsal alanları belirli 
ekonomik düzeye getirecek stratejiler belirlenmiştir. Bu çerçevede tarım ve orman sektörünün 
güçlendirilmesi, kırsal alanların rekabet gücünün artırılması, çevrenin ve kırsal mirasın ko-
runması hedeflenmiştir. Kentsel yerleşimlerin kırsal alanlara doğru yayılımı kuşkusuz, giriş 
sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği’nde, dünyada ve ülkemizde de endişeler yaratmakta ve 
bununla ilgili politikalar geliştirilmekte ve eylem planları hazırlanmaktadır. 
Avrupa Çevre Ajansı’nın (European Environment Agency) 2006 yılında hazırladığı rapo-
ra göre de, bu kentsel yayılma çok hızlı ve süreklilik içinde olmaktadır ve çevreyi, sosyal ve 
ekonomik dengeleri de tehdit etmektedir. Bu durum, planlamayı koordine ve kontrol edecek 
politikaların oluşturulmasını gerektirmektedir. Yani, değişen yaşam biçimi ve değişen tüke-
tim kalıplarının yer aldığı kentlerde, daha çok enerji - daha çok su - daha çok altyapı alanı 
gereksinimi kentsel yayılmaların, kırın üzerine doğru yürümesine ve iklim değişimlerine ne-
den olmaktadır. Dolayısıyla bu da, insanın yaşam kalitesini de etkilemektedir. 

III. Türkiye’de Kırsal Alana Yaklaşım Denemeleri ve Kırsal Kentleşmeye 
Yeniden Yaklaşım                                                             
Ülke düzenleme yaklaşımı içinde kentsel alan sorunlarının temelinde, kırsal alan 
sorunlarının büyük payı bulunmaktadır. Türkiye’de, Cumhuriyetin kuruluşundan 
bu yana bakıldığında kırsal bölgelerle ilgili çalışmaların, bir dönemin ulusal ideo-
lojisi de olduğu ve geçmiş yönetimlerin, iktidarların bu konuda önemli denemeler 
ortaya koyduğu görülmektedir. Ancak bu deneme ve girişimler desteklenememiş, 
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daha doğrusu devam ettirilememiş ve zenginleştirilerek bugün olması gereken dü-
zeyde bir başarı da getirememiştir.

Bu çerçevede denemeler için ilk girişimler ilk on yıl içinde yapılmıştır. Cumhuri-
yetin büyük kentlerde başlattığı çağdaşlaşma çalışmalarının kırsal bölgelere de ya-
yılması, bu bölgelere de çağdaş görünümler kazandırılması gayretleri çerçevesinde 
1930’lu yıllarda 64 köy yapılmıştır. Bu köylerin kuruluşunda, köyü bir şehir gibi ele 
alma yanlışlığı ve tehlikesi karşısında köy konut tipi projeler elde edilmesi için yarış-
malar da düzenlenmiştir. Bugün Bakanlıkta yapılan çalışmalar bulunmaktadır.1937 
yılında yapılmış olan İdeal Cumhuriyet Köyü projesi ise, köy planlamasının ideolo-
jik temelini yansıtmıştır. Bu köy projesi hem yeni köy strüktürünü ortaya koymayı 
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Şekil 3.  İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi- 1937
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hem de köylünün temel kültür ve geleneklerini değerlendirmeyi denemiştir. İdeal 
Cumhuriyet Köyü plan şemasında 43 kamu hizmetinin sağlanacağına işaret eden 
kayıtlar bulunmaktadır.
 
Cumhuriyetin ilk on yılında, kırsal bölgelerin çağdaşlaşması projesinin yanında, 
köyü canlandırmak için 1940’lı yıllarda başlatılan eğitim çalışmaları içinde, Köy 
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Enstitülerinin de kurulması da, kırsal bölgelerin çağdaşlaşma bağlamında önemli 
bir başlangıç olmuştur. Ancak İdeal Cumhuriyet Köyü plan şeması uygulanamamış, 
kırsal bölgelerin çağdaşlaşması için yaratılan bu hareketi tamamlayan Köy Enstitü-
leri de 1950’lerde etkisini kaybetmiş ve kapatılmıştır. 

Bu ilk örneğin ortaya konduğu tarihten yaklaşık 40 yıl sonra, kırsal bölgelerin kal-
kındırılmasında, 1970’li yıllarda önemli ve iddialı bir girişim olarak, işlevsel ve kav-
ramsal nitelikli köy-kent projesi bir sistem olarak oluşturulmak istenmiştir. Otuz yıl 
önce, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığının hazırladığı köy-kentler sistemi içinde 
bu proje ile de, Cumhuriyet projesine benzer şekilde, köylünün kalkınması, köylü-
lükten kurtarılması ve dönüşümle böylece kırsal toplumun, diğer kesimlerle yarı-
şabilir ekonomik yapıya ve örgütlenme düzeyine gelmesi sağlanması istenmiştir.
Köy-kent projesi, gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel açıdan önemli yararlar 
sağlayabilecek bir kalkınma projesi olarak değerlendirilmiştir. Kırsal bölgelerdeki 
yaşamın daha uygar hale getirilmesi amacı esas olmuştur. Bakanlığın hedef ve slo-
gan olarak; kırsal alanın kentleşmesi, tarımın sanayileşmesi ve köylünün köylülükten kur-
tarılmasını belirlemiştir. Bu hedefleriyle köy-kent projesi bir dönüşüm projesi olarak da 
nitelenmiştir. Belirli köy kümeleri oluşturularak, aralarında işbirliği ve uyum sağ-
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Şekil 5. Le Corbusier’in Tarımsal İşletmeler (Kooperatifler) Merkezleri Etrafındaki Gruplanmalar Şeması
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lamak, temel hizmetleri ulaştırmak için sağlıklı bir yerleşim düzeni içinde, köylüle-
rin yerlerini terk etmeden kentsel olanaklara, fırsatlara kavuşturulması istenmiştir. 
Bülent Ecevit, Köy-Kent Projesini Cumhuriyet köyü projesi belki de o projenin bir 
devamı olarak değerlendirmiştir. 

Köy-Kent proje uygulamaları Van-Özalp, Bolu-Taşkesti, Ordu-Mesudiye, Hakkâri, 
Konya Hadim de uygulanmıştır. Diğer köy-kentler için dış krediler de sağlan-
mış fakat bu denemeler devam ettirilememiştir. Bunu nedeni belki Prof. Dr. İlhan 
Tekeli’nin şu yorumu ile açıklanabilir:  “köy-kent v.b. kırsal kesimin örgütlenme şemaları 
işlevseldir. Bu işlevsellik kırsal gelişmenin koşutunda ve onun yönünde olduğu sürece geçer-
lidir. Bundan bağımsız bir değişme önerisi haline gelirse idealist bir şema niteliği kazanır”. 
Bu yoruma göre; Cumhuriyet Köyü projesinin de, köy-kent projelerinin de başarısız-
lıkları, idealist şema niteliği kazanmış olduklarını göstermektedir. 

Bu durumda, geçmişteki denemelerle istenen sonuç alınamamış olan kırsal kentleş-
menin ve bu yolla yeni kırsal toplum yaratılması yaklaşımının yeniden ve güncellene-
rek ele alınması doğru olacaktır kanısındayım. Ancak kuşkusuz bu öneri, geçmişte-
ki düşünsel ve işlevsel içerikli yaklaşımın doğru olduğu kabulüne dayanmaktadır. 
Bu nedenle, güncelleşmiş bir kavramsal bütünleşme içinde kırsal kentleşmenin, kentsel 
alanların planlanmasıyla doğal koşullar ve teknik olanaklar arasında yeni bir dengenin 
araştırılıp, geliştirilmesi ve bu zeminde yeni bir kırsal toplumun yaratılmasına çalışılmalı-
dır. Konuşmanın başlığında yer alan, “kırsal kentleşme” ve buna dayalı “yeni kırsal toplum 
yaratılmasını” ifadeleri bu anlamda kullanılmıştır.

Burada, işlevsel kavram olarak ve bir dönüşüm projesi ortaya konan “kırsal kent-
leşme” ifadesine ait açıklama daha yapılabilir. Fransa’daki gibi yorumlanarak, 
(L’urbanisation des Campagnes) kent ve kır arasında yeni sosyal-ekonomik ilişkile-
rin geliştirilmesi, kırsal mekanların ve yaşamın değişim ve planlanması bağlamında 
tüm diğer mekanlarla belirli bir ilişkinin tasarlanmasında, yöntem sorununun tartı-
şılmasında kullanılan bir kavram olarak da kabul edilebilir. 
                
Sonuç                                                             
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında başlayan ve günümüze uzanan, kırsal bölgelere ve 
köylere yönelik geliştirilen politikalara ve uygulamalara bakıldığında; bugün ülke-
de, dünyadaki gelişmelerin koşutunda ve konjonktürel bağlantılar içinde, değişme-
gelişme ve yeni kavramlar eşliğinde daha bilinçle ve ileri teknik donatılara, mali-ya-
sal dayanaklara sahip olarak kırsal alan sorunlarına yaklaşıldığı görülmektedir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde 2007 yılında “Kırsal Alanlar Daire Baş-
kanlığı” kurulmuştur. Bu Birim, kırsal yerleşme planlaması, köylerin imar planla-
rının hazırlanmasına ilişkin yetkilerle donatılmış ve görevlendirilmiştir. Bu çerçe-
vede, “kırsal alanlarda sürdürülebilir, rekabetçi gelişimin, ulusal kırsal alan, mekân 
politikalarının oluşumunun sağlanması konusunda çalışmalar yapması” belirtil-
miştir. Birim, “AB uyum hususunda kırsal kalkınma başlığı altında yürütülen çalış-
maların, mekânsal boyuta ilişkin kısımlarının yürütülmesini sağlamak” “kırsal alan 
planlaması, usul ve standartları ile bu planların hazırlanmasına ilişkin standartları 
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belirlemek” gibi görevleri üstlenmiştir. 

2000’da başlatılan “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejileri” geliştirilmesi, “Kırsal Kalkın-
ma Planı” hazırlık çalışmaları, bu çerçevede kırsal alanların alt yapı hizmetleri ge-
liştirilmesi ve yaşam kalitesinin araştırılması, “Kırsal Bölgeler’ in çağdaşlaşması” için 
mevzuatı iyileştirme girişimleri ve Bölgesel Kalkınma Projeleri (GAP-DOKAP-DAP 
gibi) hepsi, hedefe ulaşılması için yapılan çalışmalardır. Bunlar bizleri gelecek adına 
umutlandırmaktadır. 

Ancak her dönemde olduğu gibi, kırsal bölgelerle ilgili ulusal politikaların belirle-
nen hedeflere ulaşmasında, aşılması zor engeller olduğu da unutulmamalıdır. Bun-
lar arasında, dün olduğu gibi bugün de reform bekleyen toprak sahipliliği biçiminin 
ve güven sorunlarının olduğu bilinmelidir. Kuşkusuz kırsal alan sorunlarının çözü-
münde, kentsel alanlar için olduğu gibi, mevcut bölgesel farklılıkların da dikkate 
alınması gerekmektedir.
Kırsal bölgelerle ilgili politikaların belirlenen hedeflere ulaşmada ve başarılı olma-
da, temel sorunların çözümlenmesinde, ulusal iradenin egemen olduğu bir “Kırsal 
Şehircilik Modeli” yaratılmasına, her zamankinden daha çok gereksinim bulunduğu-
nu düşünüyorum. Bütün bu çabaları destekleyecek, kadroların, yöntemlerin, sistem-
lerin oluşturulmasında, “Kent Planlama bilim dalı” dışında, “Kırsal alan planlaması” 
nın da bir bilim dalı olarak ele alınması gerektiğine inanıyorum. Hazırlanan rapor-
larda da (örneğin Tarım Şurası raporu gibi) üniversitelerimizde kırsal kalkınma eği-
timini kapsayacak programların açılması, çözüm önerileri arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin uluslar arası ilişkilerinde ve özellikle AB’ye girme sürecinde uyum-
laştırma çalışmaları içindedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde bu çerçevede önemli çalışmalar 
yapılmaktadır. Türkiye’de ilk kez, iklim, toprak, topografya, arazi sınıfları ve arazi 
kullanım kabiliyeti dikkate alınarak tarım havzaları belirlenmekte, bu havzalarda 
üretim ve destekleme modelleri oluşturulmaya çalışılmaktadır.

İşte, kırsal alanlar ve kırsal alan planlamasıyla ilgili çözümler aramak ve bunları geniş çev-
relerle paylaşmak, tartışmak amacıyla oluşturulmuş olan bu seminer platformunda, bugün 
bir muhasebe yapma fırsatı doğmuştur. Ben bu fırsatı değerlendirmeye çalıştım. Yabancı 
ülke örnekleri yanında, Kırsal Alanlar Daire Başkanlığı da tüm gelişmeleri sergileyerek bu 
muhasebeye mutlak katkı getirecektir.
Seminerin sorumlusu değerli öğrencim Dr. Hürriyet Öğdül’ün şahsında Bölüm’den kişileri 
ve Sayın Osman İyimaya’nın şahsında da, Bakanlıktan tüm emeği geçenleri kutluyor, katkı 
sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

Kaynakça                                                             
http:// www.eep.eurapa.eu-kopenhag raporu.
TC Bayındırlık Bakanlığı kurumsal web sitesi:  http://bayindirlik.gov.tr. 
TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kurumsal web sitesi:  http://tarim.gov.tr.
(1979), Türkiye’de Kentleşme Süreci ve Kırsal Alan Sorunları Kolokyumu, MSÜ-Şehircilik Araştır-
ma Merkezi, Dünya Şehircilik Günü Türkiye Daimi Komitesi, MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
Yayını 1. 
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Planning of Rural Settlements in 
Germany; Juridical, Methodological 
and Environmental Aspects
dietwald gruehn1

ABSTRACT The development of settlements in Germany is organized by a complex plan-
ning system which includes planning instruments with different tasks and commitment ef-
fects, such as regional, urban and landscape planning, as well as other relevant procedures 
for decision making, such as environmental impact assessment according to European law 
or impact regulation according to German federal law. From a general point of view, there 
seem to be no great differences within the procedure to draw up and to adopt comprehensive 
or zoning plans in agglomerations or rural areas in compliance with the regulations of Ger-
man Federal Building Code, because this procedure is not only standardized by law, but also 
supervised by state authorities. Nevertheless a more detailed approach enables to detect more 
differences in planning practice caused by the interrelation of Federal Building Code on the 
one hand and nature protection law of different federal states on the other hand. Another rel-
evant topic is the huge variability of rural settlements with regard to their structure, function 
and location. While some rural settlements are located very close to large agglomerations (or 
are even a part of them) and therefore are predestined to participate in present infrastruc-
ture, others are located in very remote regions, such as Bavarian Forest or Spree Forest, and 
therefore are more exposed to environmental issues, e.g. NATURA 2000 habitats according 
to European law. Empirical studies give evidence that conflicts with environmental aspects 
are more frequent in rural than in highly urbanized regions due to a more accepted need to 
consider environmental issues in densely populated areas which in the past often suffered 
under pollution or other environmental impairments.

Introduction

Planning of rural settlements in Germany is embedded into the planning system 
consisting of different strategies and instruments on different scale and administra-
tive levels. On EU-level European Spatial Development Perspective (ESDP) is worth 
mentioning. Aim of ESDP is to provide an integrated, multi-sectoral strategy for spa-
tial development. Key ideas are:
. an integrated cross-sectoral approach, including environment, economic develop-
ment, transport or cultural heritage,
. a wide view on different kinds of spatial (urban and rural) development,
. strategic aspects - interlinked actions to achieve balanced and sustainable territorial 
development,

1 Professor of Landscape Ecology and Landscape Planning and Executive Director of Institute of Spatial 
Planning at Dortmund University of Technology, Germany.
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. responsibility lies with the developed regions and territories to implement the de-
velopment principals.
. In accordance with ESDP goals and features of spatial planning in Germany are 
defined as follows:
. establishment of spatial order,
. area-wide co-ordination of land use,
. setting general direction for future development,
. comprehensive (cross-sectoral) approach,
. harmonization of various types of sectoral planning,
. determination of different priority levels for land use including different types of 
legally binding specifications,
. feedback principle: mutual influence of planning instruments on different scales.

Spatial Planning System in Germany
Spatial planning in Germany is organized on different levels – from European Union 
to the local level – involving not only legislative and administrative, but also judi-
cative bodies (figure 1). Due to the fact that constitutional law in accordance with 
historic development declared Germany a federal state, there is a coexistence of fe-
deral legislation on the one hand and legislation on federal state level on the other 
hand. While federal legislation aims at standardizing planning practice in the whole 
country, federal state level legislation tries to ensure a minimum variety of planning 
philosophies, goals and procedures, which may be regarded as regional typicalities 
rather than peculiarities. Interestingly enough is the fact that planning instruments, 
such as comprehensive and zoning plans, which are designated to manage urban 
development, are determined by federal law, whereas the spatially more generalized 
approach of regional planning is regulated by different federal state laws.

 

45

Figure 1. German planning system and its peculiarities
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Another example can be found in the field of environmental planning. Federal envi-
ronmental impact assessment act contains detailed regulations for sectoral planning 
procedures and instruments, comprising a reference to landscape planning, which 
still is more influenced by 16 different federal state laws than by the amended fe-
deral nature conservation act. Another topic of importance for planning practice is 
the role of jurisdiction in Germany, more and more contributing to further develop 
binding law, which in the past decades to an increasing extend contained politically 
unsolved conflicts. The main areas of administrative activities in the field of spati-
al planning are regional and local planning procedures as well as the adoption of 
comprehensive plans by regional authorities and to issue building permissions by 
authorities on county level.

Figure 2 gives a more detailed impression of different laws in the field of spatial and 
environmental planning, defining specific planning instruments on different scale 
levels. Spatial planning on the one hand comprises recently implemented federal 
spatial plans as well as traditional federal state regional plans and regional plans, 
which are legally defined in German federal regional planning act as well as different 
federal state regional planning acts. On the other hand urban development planning 
is regarded as core area of spatial planning in Germany. Conventional instruments of 
zoning and comprehensive plans have been supplemented by regional comprehen-
sive plans since a couple of years.

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009

Figure 2. Spatial planning and environmental legislation in Germany
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 Parallel to spatial planning instruments environmental planning or landscape plan-
ning, respectively, has been implemented in Germany by nature conservation law 
on federal as well as federal state level since decades (Gruehn 2005, 2006). In 1976, 
federal nature conservation law not only introduced landscape planning as a future 
oriented precautionary development instrument, but also impact regulation aiming 
at avoiding impairments of nature and landscape and compensating unavoidable 
impairments of the environment which was supplemented by Flora Fauna Habitat 
impact regulation according to EU law. Another important regulation, established 
by the European Union as well, is the federal environmental impact act. This regula-
tion enforces the consideration of environmental interests within projects (EIA) and 
certain plans and programs (strategic environmental assessment = SEA).
The German spatial planning and environmental planning system tries to ensure 
co-operation on different levels, e. g. federal state regional plans and landscape prog-
rammes on federal state level, regional plans and landscape framework plans on regi-
onal level, and comprehensive plans and landscape plans as well as zoning plans and 
green structure plans on local level (figure 2, figure 3). Figure 3 gives more detailed 
information on scales and responsible authorities of the above mentioned planning 
instruments.
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Figure 3. Planning instruments, scales and responsible authorities in Germany
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Another important aspect is the connection of participation procedure and commit-
ment effects, both supporting implementation chances (figure 4). Planning instru-
ments with strong commitment effects especially for private persons, such as land 
consolidation plans, landscape plans in North Rhine-Westphalia or zoning plans, are 
subjected to obligatory participation procedures. Planning instruments which are 
characterized by soft commitment effects, such as regional plans, landscape prog-
rams or agricultural development plans, more or less often apply participation pro-
cedures voluntarily (Gruehn 2005).

Contents and Planning Process
To better understand the development of distinct contents of spatial and environ-
mental planning it is important to identify the typology of decision making proces-
ses in spatial planning (figure 5).

According to Hoppe & Grotefels (1995) there are two adverse decision making phi-
losophies, conditional programming on the one hand and final programming on the 
other hand. Conditional programming corresponds with the planning method “to 
comply with regulations”. This method leads to legally binding statutory designa-
tions as planning statements. Final programming from a methodological point of 
view means “to weigh up contradicting interests”. Results of this approach are “dra-
wings” as planning statements, which match with rules and recommendations.

Figure 6 points out in detail the juridical significance of planning statements with 
respect to urban development planning. In accordance with figure 5 comprehensive 
plans are affected by statutory designations as well as drawings in the sense of rules 
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Figure 4. Participation procedure and commitment effects of planning instruments in Germany according to Gruehn (2005)
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and recommendations, derived from other planning instruments, such as regional 
plan landscape plan or impact regulation. Hence, within comprehensive planning 
process it is pretty much important to identify, which regulations from other plan-
ning instruments have to be observed because of their binding character and which 
regulations only have to be considered because of their recommendatory character. 
Environmental planning instruments with the exception of SEA regularly claim 
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Figure 5. Typology and decision making process in spatial planning in Germany

Figure 6. Juridical significance of planning statements in Germany with respect to urban development planning
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either observance or consideration of their regulations. Figure 7 illustrates some 
contents of a regional plan determine absolute priority areas in the sense of binding 
statutory designations (e. g. absolute priority for nature and landscape) as well as 
contents, which designate relative priority areas (e. g. relative priority for climate 
functions) and therefore are subordinated under the weighting process in the sense 
of final programming. Statutory designations in zoning plans – with few exceptions 
– are legally binding for the grant of building permissions. They comprise for instan-
ce building lines, mandatory building lines, building use category (e. g. residential 
area, mixed used area, commercial area), number of storeys, plot ratio (building co-
verage), floor space index (floor area ratio), type of building development (closed or 
open coverage type), style of roof and roof inclination.

Planning process of spatial planning can be affected by landscape planning, too (fi-
gure 6). Landscape planning has been established in Germany as a legal instrument 
in the early 1970ies, after there had been an experimental phase using landscape 
planning as a non formal instrument in some federal states of Germany. The main 
tasks of landscape planning according to German federal nature conservation act 
are to
. support the realization of nature conservation goals and principles,
. draw requirements and measures of nature conservation and landscape manage-
ment,
. give reasons and arguments for requirements and measures of nature conservation 
and landscape management.
. The goals and principles of nature conservation and landscape management ac-
cording to § 1 German federal nature conservation act (figure 8) can be described by 
sustainable ensuring of
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Figure 7. Regional Plan (legend) Northern Hesse 2008 (RP Kassel 2010)
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Figure 8. Goals and principals of nature conservation and landscape management according to § 1 German federal nature 
conservation act (Gruehn 2005)

Figure 9. Landscape plan Amt Nennhausen (Gruehn et al. 1998)
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. landscape balance/natural systems,

. regenerative capacity and sustainable utilization of natural resources,animal and 
plant kingdom as well as their habitats andvariety, uniqueness, beauty and recreati-
on value of nature and landscape.

To put goals and principles of nature conservation and landscape management into 
concrete terms the four above mentioned items can be broken down into much 
more detailed sub-items. Thus, landscape planning is aiming at sustainably ensuring 
of the following landscape functions (Marks et al. 1989, Gruehn 1998):
. habitat (-function)
. visual quality / recreation (-function)
. landscape history (-function)
. erosion protection (-function)
. biotic production (-function)
. groundwater protection (-function)
. groundwater recharge (-function)
. water retention (-function)
. water reservoir (-function)
. restoration of (surface) waters (-function)
. bio-climatological function
. air regeneration (-function)
. noise attenuation (-function)
One outstanding example of a landscape plan for a rural community in East Ger-
many (former German Democratic Republic) is presented in figure 9.

Rural and Urban Perspectives
With an average population density of more than 230 inhabitants per square kilo-
meter, Germany is not only one of the world’s densely populated, but also most ur-
banized countries. The suburbanization process during the last 5 or 6 decades led to 
a high density of people, information and infrastructure. Even small rural towns are 
very often regarded as economic pillars and centers of innovation. What does that 
mean for the planning of rural settlements? Are there different planning approaches 
between rural and urban areas? In general the above mentioned German regulati-
ons and procedures of spatial planning are standardized by law and therefore do not 
differ between communities of different size. But empirical research reveals conside-
rable differences of know-how related to spatial and environmental planning issues 
between rural and urban local authorities and – much more important – concerning 
their willingness to implement environmental issues in urban development plans 
(Gruehn 1998).

Effectiveness of Planning Instruments
According to legally defined tasks the potential impact of spatial planning compri-
ses the following aspects:
. Spatial planning should contribute to an optimal allocation of land-use types and 
ecological conditions
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. Spatial planning should protect fertile soils for agricultural and forestry use

. Spatial planning should contribute to the protection or improvement of ecosystem 
services as well as cultural landscape values
by
. defining spatial explicit (absolute or relative) priorities for …
. agriculture and forestry
. nature and (cultural) landscape, green belts and areas with importance for climate 
functions
. groundwater protection, flood prevention and others.
In contrast to potential impacts of spatial planning, information on real effects of 
spatial planning is needed to further develop the planning system. To investigate 
real effects of planning instruments large empirical studies, based on random samp-
les, have been carried out in Germany (Gruehn 1998, Gruehn & Kennweg 2002, 
Wende 2002) applying statistical methods, such as analysis of variance (ANOVA). 
The results reveal positive impacts of landscape planning not only on comprehensi-
ve and zoning plans, but also on environmental impact assessments and agricultural 
development plans as well. That means landscape planning makes other planning 
instruments, especially urban development plans, more environmentally friendly.

Future Challenges
Future challenges for spatial planning comprise a large range of different aspects. 
On the one hand global climate change in many regions calls for systematic adap-
tation on climate change approaches (Gruehn 2009). On the other hand we face the 
problem, that our sophisticated planning laws do not prevent local authorities and 
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Figure 10. Research on effectiveness of planning instruments (Gruehn 2005)
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investors to establish arbitrary “Disney-architecture” all over Germany. Hence, we 
need fundamental research concerning the preferences of the people or customers, 
respectively.

Do people really want this type of architecture? Or do they only miss sensible alter-
natives? How could spatial planning better support aesthetic development concepts 
in future? And how could the landscape functions mentioned above concurrently be 
considered in the planning process, following an integrated approach?
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Rural Planning in Romania
violeta puşcaşu1

ABSTRACT The presentation structured in two parts aims to reveal a short diagnosis of the 
Romanian rural planning system. The first part is centred upon general aspects regarding 
features of the rural settlements system, according with national and regional peculiarities. 
A short view is given to a present rural typology as meaning of comprehend the mechanism 
of local planning. The second part presents a short review of planning history (stages, factors, 
effects) relieve the European and Romanian national framing and contextualization (norma-
tive, institutional and actionably) of the Romanian rural settlement planning system. From 
the technical point of view, the core instrument of planning is the master plan /general urban 
plan – in structure presented on briefly.

1. Introduction
Rural planning, analyzed through its meanings and current European content is a 
“complex” of recent date, representing the way by which different activities, uses 
and structures of rural space are positioned with respect to each other in terms of 
distance, relational intensity and proximity of spatial economic, social, political, en-
vironmental influences, etc.

Frequently assimilated to diagnosis and prognosis of land use, physical rural plan-
ning (territorial planning) highly interferes, but without mixing, with land use plan-
ning. The last one represents the way to provide the best land use by considering 
the effects it can have upon the local sub-systems. The relations with the local deve-
lopment, land management and space management are compulsory in the chain of 
conditioning of a synergic functionality.

Like many other phrases with European genealogy, rural planning entered the poli-
tical and technical Romanian language after the 90s and more vigorously in the first 
decade of the third millennium, in a political-economic conjuncture represented by 
the application and adhesion of Romania to the EU.

We won’t resume the detailed arguments for which rural as a field of action is asso-
ciated quite late to the European planning fashion. We will rather take a structura-
list look that allows us to understand the configuration and the perspectives of the 
planned rural space! 

Among the almost axiomatic assumptions, and thereby compulsory for the thoro-
ugh examination of rural planning we must mention at least two: the dual nature of 
planning (science and practice, theory and material action) and the immaturity of the Roma-
nian structure of rural planning.

1 Prof. Dr. Dunarea de Jos University of Galati, Romania.
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The present paper tries to render in a synthetical way the position of rural planning 
in the whole system of planning, compared with its most sophisticated level which 
is spatial planning.

2. The Romanian Rural Space – Visiting Card
The village is the dominant human community in the Romanian landscape, being 
a very old form of organization and housing in the Carpath-Danubian-Pontic Space. 
In time, the evolution of rural settlements was not uniform throughout the country, 
due to the characteristics of the natural landscape, as well as to socio-economic as-
pects of different historical periods, resulting in regional differences in terms of both 
population or social-economic equipments and morph-structural patterns of settle-
ments.

Physical-geographic factors are unchangeable assets whose determinism is found 
in any age, but on the other hand, historical and political factors have inconstantly 
influenced the evolution of the Romanian village, often in a complex and someti-
mes contradictory way. In order to understand this situation, from the beginning, 
we must mention a major characteristic of the Romanian territorial-administrative 
organization, that the village is a geographic territorial division without authorities and le-
gal recognition. Depending on the numeric size, scope and local or regional economic 
force, one or more villages form a ”commune”, which represents the basic minimal 
level (equivalent to NUTS 4) of the rural territorial-administrative configuration. 
Thus, the commune is situated on the same level with the city, in terms of organiza-
tional relevance. The commune is the administrative framework of decision-making 
and reporting to which are circumscribed the planning of the constituent reference terri-
torial unit i.e  village / villages.

Size and implications of the planning process are, in this case, directly proportional 
to the extent of the rural phenomenon, whose definition requires some quantitative 
benchmarks.

Now, Romania counts 2854 communes which, in their turn gather 12,751 villages. 
In terms of surface, they cover 87% of the country, which definitely draws Romania 
near to the EU average, where the rural area represents 91%. The second quantitative 
feature that defines the Romanian rural space is population. From this point of view, 
Romania shouldn’t be considered a rural country, taking into account that less than 
a half of the 21 millions of inhabitants  (45%) live in the rural space.

Obviously, for the most accurate characterization of the rural space some a other re-
levant issues should be considered such as infrastructure indicators, socio-economic 
situation, standard of living, etc., which would in any case overstep the purpose and 
the size of the present paper.

The rural morph-structural design – a synthesis of the substance diversity 

One of the first challenges of rural planning, in the physical sense, is integration, the 
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analysis and the adaptation of the structural and textural diversity of settlements. 
Three major categories of villages are dominant in the Romanian landscape, accor-
ding to the three major relief levels.

Dispersed (spread) villages have very scattered households or group of households 
that make up the hearth (core) of the village. The distance between them is from 100 
to 200 m and they are mainly situated in mountainous areas. These much dispersed 
households create confusion between the whole village limits with its own hearth. 
Besides the extensive feature of the agricultural commune there is an extremely vari-
ous characteristic of the mountain, with uneven relief, that hardly can be used by the 
isolated households that usually rise on slopes with southern exposures.

The connection between the households of the same village or with neighboring vil-
lages is provided by pathways of short unorganized narrow ways (the road network 
is not continuous or outlined).

Rural settlements with dispersed structure found in the high Carpathian areas have 
a small number of inhabitants (sometimes less than 100) and there is difficult to or-
ganize and arrange them in terms of infrastructure. The touristic and somehow the 
urban-architectural potential lies especially in the maintenance of some patterns of 
traditional spatial organization that are still  preserved in some areas of the Apuseni 
Mountains and Southern and Eastern Carpathians.
 
Scattered villages have better outlined boundaries and are situated in large geographi-
cal areas, at altitudes ranging between 400-800m mostly in sub-Carpathian and pied-
mont hills areas. The economy of these villages is more varied, focused on fruit-gro-
wing ans wine culture. The relief, less uneven than the mountainous one, allowed a 
more dense arrangement of households in the built perimeter and a specific interior 
order of the road network). The hearth/precincts of the village alternates with sur-
faces of cultivated land and the development of these types of villages is peripheric, 
on radial, tentacular axis. Within the frame of this structural pattern we have small 
villages as well as big villages (over 1000 inhabitants), situated mainly in depressions 
and in valley corridors.

Compact villages have well defined hearts, with clear difference between the built 
surface and the landed property. This type is specific to lowlands and intra-moun-
tain low depressions. The development of the field to produce bread grains and the 
concentration of population within clearly individualized boundaries represent a 
synthesis for the territorial evolution and organization generated by the natural con-
ditions as well as by the official restructuring and merging through systematization2, 
correlated with the land property system. The road network is frequently ordered, 
orthogonal, although disordered networks are also present  in the lowlands in the 

2 Romanian systematization represents an exercise of centralized planning of the communist period, after which villages 
and urban buildings have been partially or totally demolished, with the argumentation of a judicious land development. 
The systematization process has been contested less in the theoretical and ideological aspect and more in the practical 
and formal aspect that defined its implementation with rigidity. The Law of systematization was repealed with the fall of 
communism and gradually replaced with a set of regulatory laws for urban planning and spatial planning. 
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south of the country. Generally these are large villages, often with more than 2,000 
inhabitants, forming a single commune.

3. Some Theoretical Aspects About Romanian Vision on Planning 
Planning is a cultural product influenced by the political systems within it develops. 
Legally, stages of economic and social processes interfere with the evolution of re-
gional and spatial planning systems. The gap between the forms of European and 
Romanian planning and much more between their subcategories can be explained, 
beyond the differences of the economic and political context, by the lack of predis-
position to planning, as a cultural particularity. 

If in the European planning system, the rural planning starts being identified as an 
independent direction after the neo-liberal change of the 80s, Romania displays its 
own timetable of major planning stages.  The rural aspect especially, although well 
represented by surface and population is not fully outlined in the contemporary 
planning system.

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009

Table 1.  Main stages of European planning

(*) after Davoudi, Simin, Educating the Next Generation of Planners International Seminar 
Planning Education, Practice and Institutions facing Innovation Genoa, 2004 with additions.
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Territory and Layers of Planning

Many of contemporary notions of planning come from French inspiration. On this 
conceptual skeleton, other influences added.  Thus, in nowadays, planning (planifica-
tion fr.) is seen as a field of forces, an interface between the visible and invisible, bea-
ring in itself both the concrete aspect designed by landscape design as well as the cul-
tural, ideological, rational, relational and political aspect. There are many differences 
in content and conceptual nuances that reflect a stage of societal development. To-
day, planning is also a profession that seeks to connect the forms of knowledge with 
the action forms in the public space and planners have got to give up narrow spe-
cialization faster than the science of planning did it. Planning becomes specialized 
(rural, urban, economic, social, etc) and the major categories of sectoral planning, 
according to their nature (economic planning and social planning) are taking place 
in a political framework and are materially designed on a physical, territorial sup-

59

Table 2.  Main stages of Romanian planning



60

port. We’ve spoken about the physical land planning as a product of the application 
of the economic or social planning in a territory. The introduction of the dynamic 
and even unpredictable dimension of all land components (material and relational) 
at the horizontal level of planning, gradually led to the spatialisation of planning.

Quadri-dimensional spatial planning (time dimension is attached to three dimen-
sionality of space) is accepted as the first comprehensive means and framework for 
action for the regional policies in the early ‘90s in Europe.3 

The practice of planning reaches its climax of materialization by the physical pro-
jection, measured at the level of one territory. This one becomes the support and the 
container of all successive planning actions. Its historic construction begins from 
its functional activation and usually starts with habitation (and all its immediate 
derivatives) and continues necessarily with its inclusion in the agricultural field.4 
Thus, the first frame of materialization and exercise of rural land planning is repre-
sented by the landed property, the agricultural land and the equipment needed to use 
it. The repeated, alternating and experimental actions of transforming a land into 
an agricultural crop generated, in time, specific agricultural morphologies, specific 
agricultural patterns, rural landscapes and models of land use refined by the secular 
practice. Found in theoretical formulations, they are associated with land manage-
ment and land use management5. 

With the successive sedimentation of functions of a territory, some other categories 
of secondary of tertiary economic activities are gradually added. 

The completions of infrastructure generated by these functions gradually change 
territory from a rural space (profound, mixed or rur-urban) into an urbanized space 
where the degree of land development and planning increases (or at least it should) 
proportionally with population. We get to speak about the two others levels of plan-
ning – urban and social planning. 

Social planning is a set of activities aimed at achieving social action or to resolve 
social tensions, critical situations in the present or future such as reducing delinqu-
ency, increasing ethnic integration, organization of public and private services for 
the elderly, etc. 

3 One of the first unifying documents on regional policy and spatial planning is the European Spatial Development 
Planning (ESDP) from 1999.
4 Territory acquires in this case the meaning of human settlement with all his attributes and components (population, 
fireplace, land).  We don’t exclude the historical reality of territories resulting from trade, industry and transport which 
are urbigenous factors stronger than agriculture. But considering the theme of the article, we give priority to agricultural 
function, inherently associated with the rural territory. 
5 We may honestly say that these are are far for being wrong or insignificant approaches in relation to actual practice. 
Furthermore, we encourage terminological differentiation and land-related specialization required  by the variety of 
the rural land  But we want to emphasize that these concepts have often been considered as rural planning, which is 
incomplete. 
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Figure 1. The territory/space structure “separation” under the action of different planning types and stages planning action6.

If, at a first level, planning represents the activity meant to impose a certain economic 
order with social purposes, at a higher level, social planning is seen as a much more 
complex activity, a process of negotiation between competitive interests. Currently, 
social planning takes the form of units isolated at the level of planning, oscillating 
between the economic reasons and the constraints of the physical urban planning.

Social planning doesn’t abandon the support of physical environment but adds its 
own vision on living conditions, needs and problems of the residents. In Romania, 
social planning both in urban and rural areas was grotesquely simplified to its de-
mographic and familial form from the period of centralized planning that is why it 
is difficult to insert this level of planning.

Social planning is really the younger sister of planning, although the social aspect as-
sociated with the demographic one were present during the stages of crystallization 
of spatial planning in the postwar Western Europe. The social aspect was used as a 
purpose, the economic aspect as a way and urban planning as an effect.
Today, in Romania, social planning remains separated from the rest of sections alt-
hough under the umbrella of social arguments, numerous actions of economic plan-
ning are conducted.

Urban planning (urbanism) in its narrow definition is the oldest strand of planning. 
All the other categories of planning branched out of this, as functioning of the ter-
ritory came out with new dimensions of work. Urban attribute often creates the ex-
haustive impression that it would only refer to the city. In reality urban planning is 
meant for the built-towns be they urban or rural. This fact merely re-confirms that 
rural planning has an urban-related technical meaning when it refers to the built 
space and a integrative and unifying connotation when it refers to the rural space as 
a whole by means of spatial planning.

6 Conception of block diagram: Violeta Puşcaşu, graphic design: arh. PhD. Liliana Buhociu.
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What makes the difference between the two areas of planning? One of the answers 
is, undoubtedly, the amount of planning and its nature. The shift between the two 
areas is made gradually, although, conventionally, there may be definite political 
and administrative limits.
The differences are attenuated or emphasized not only by these limits as especially 
by the range (distance) where the transition occurs. Meanwhile, the successive accu-
mulation of effects of sectoral staged planning „draws” the separation line between 
the two levels and sectors towards the higher level of planning. 
The movement is uneven, represented in the diagram under the shape of a double 
curved plane suggesting local flexibility during planning.  

Referring strictly to the separation between land (territorial) planning and social and 
economic planning, which occurred only in the middle of last century, we will say 
that this moment corresponds to the involvement of the geographers’ competence 
in the area and to explicit orientation towards planning of some geography depart-
ments in Western schools in parallel with the architects and planners.

The rural space becomes subject of planning as a result of dimensions and importan-
ce it has in al European countries. In Romania, rural areas cover 87% of the territory 
and gathers more than 50% of the population. Spatial planning in Romania is there-
fore an unbalanced structure which has two levels of planning, the rural one being 
itself a framework for the uneven stratifications.

One of the easily identifiable causes belongs to current instruments for town and 
land planning in the form of inadequate action and covering of General Urban Plan-
ning as a regulatory document. Waiting for the third generation of GUP, rural plan-
ning mainly works with Regional Urban Planning and Detailed Urban Planning, 
planning of reduced territorial conjuncture.

Other cause acting negatively is the selection of planning specialists for the field of 
rural planning. Although the supplementation of Law 350/2001 by amendment is 
the proof of awareness of this dysfunction, the structure of urban planning specia-
lists accredited by the Romanian Register of Urban Planners (RUP) is still poor even 
in areas of economic and social planning7.

4. Instruments for Territorial Planning

Rural planning is subordinated and implicitly integrated in the process of national 
spatial planning. The general planning instruments are pieces of an ample and cohe-
rent system whose links are presented in Figure 2. 

7 According to art III from Law 289/2006 on the modification şi supplementation of Law 350/2001 concerning land 
planning and town planning the Higher Council of Romanian Register of Urban Planners has decided the categories of 
qualified professionals holding a diploma in urban planning. Thus, besides qualified urban planners, there are professio-
nals qualified in urban and spatial planning who acquire the right to sign and seal in fields connected to urban planning 
such as – geography, economics, sociology and engineering. 
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The political instruments take the shape of documents with national and European 
recognition, among which the National Territorial Development Strategy of Roma-
nia until 2030 is the regulatory document of long-term strategic development wor-
ked out according to the principles formulated in 1999 in the European Spatial De-
velopment Perspective. The strategy directs the National Spatial Plan that includes 
all sectoral plans (with different sections, Figure 3, 4) and territorial plans, up to the 
level of basic units – the towns and the commune which have their own master-
plans updated every 10 years.
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Figure 2. From determinants to scope - components of spatial planning system.

Figure 3. The national levels of Romanian spatial planning (Borbely, L., 2006).
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Figure 4. Levels and categories of Romanian spatial planning system.

Figure 5. The components of the National Master Plan.
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4.1. General Urban Plan – A Regulatory Document for Local Spatial Planning
The General Urban Plan is the documentation setting out the objectives, the actions 
and the measures for local development in a given period, based on the current situa-
tion. It will be made for the whole town territory and for each territorial unit directly 
relevant to development. 

The General Urban Plan includes a directory component and a regulatory compo-
nent. The directory component includes provisions referring to:
. the main directions of town development in the territory;
. the sketch of the major circulation system of the town;
. the sketch of the major technical and town system;
. the zones that need the creation of a zonal urban plans;
. Establish areas where major urban operations are intended to take place.
 The regulatory component includes provisions referring to:
. delimitation of the areas within the town limits;
. delimitation of the central area of the city;
. delimitation of functional areas;
. determination and delimitation of built-up areas;
. the determination and delimitation of areas with temporary or permanent cons-
truction ban; 
. the determination of the regime of building including: alignment, height regime, 
control indices (land occupancy percentage8 and land use coefficient9);
. the delimitations of areas where works of public utility are expected or where the 
right of preemption of local authorities on real estate is established;
. the determination of traffic routes and of the characteristics of traffic routes to be 
kept, modified or created;
. the determination of the development of town technical networks system which 
provide good service to people and traders with services of water supply and sewera-
ge, thermal energy production and distribution of electricity, providing telephones, 
roads and streets and urban transportation.
. The delimitation of protected areas; 
. The delimitation of all areas where urban operations are supposed to take place;

Documentation underlying the general urban plan gathers written documents and 
drawings.

Drawings include topographical plans, cartograms sketches created during two sta-
ges of analysis:
. The current situation and the observed dysfunctions with the determination of the 
resulting priorities;
. Regulations concerning the choice of  public services.

8 Land occupancy percentage (L.O.P.) express the ratio between built ground area and the surface of considered land: 
LOP = Ba/ LS
9 land use coefficient (L.U.C.) express the ratio between the sum of the spread area of all buildings and the surface of the 
considered land  L.U.C.= S.A./L.S..
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Written documents are the synthesis statement and the general statement. The 
synthesis statement comprises the analysis of the main issues arising from the ge-
neral statement, based on the village development and current situation, identifying 
failures, options and appropriate measures. The general statement comprises the 
detailed analysis of each chapter of the two components of the General Urban Plan, 
mentioned above, taking into account: 
. The current situation with the evolution of dysfunctional within town; 
. The possible evolution and the chosen priorities;
. The measures proposed with the explanation of regulations concerning the desti-
nation of all local buildings and the building regime on these lands;
. Public utility buildings.
 
Depending on village size, complexity and specificity of different functions, the 
analysis will be more or less detailed, relying when necessary on the results of speci-
alized studies and research.

The general urban plan is approved by the concerned local councils except the plan 
for spas and seaside resorts which are approved by the county councils. 

From the perspective of rural planning, at this time, the implementation of master 
plans reveals an amount of features which we associate to a SWOT analysis. 

5. Conclusions
Rural planning as a piece of spatial planning is actually a new theory inadequately 
superposed on an old practice. It includes all the components of spatial planning 
and it isn’t just the sum but the synthesis of these components that can be put in 
practice. It is generally agreed today that rural planning includes the management 
of changes referring to land use, the regulations and the management of rural assets, 
the programs and the projects of rural reconversion, the implementation of concepts 
and methods of applied spatial planning, etc. The lack of correlation of approaches is 
a reality that risks destroying the productive side of the Romanian practice. The ram-
pant ambiguity is maintained by external numerous factors mainly political ones, 
but that is why, the unification of languages and the identification of skills is a step 
in the construction of rural planning which is still in the accumulation phase.
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Land Settlement Dynamics in the 
Transition From a Rural to 
Urban Society
sidónio pardal1

ABSTRACT In developed countries, about 5% of jobs are in the agro-forestry sector. In the 
60s, this sector employed about 30% of Portugal’s workforce, which has now decreased to 
11%. In developing countries, agricultural activities are split into two distinct socio-economic 
scenarios: 
- Family-run farms based on traditional rural techniques, low productivity and low depend-
ence on commercial competition since their products are meant for self-consumption and local 
markets;
- Corporate-like farming operations face broader competition in a globalised market. Their 
survival depends on sophisticated technology and their capacity to join mass distribution 
chains to obtain compensatory prices.
The transition from rural agriculture to modern agriculture has had a profound impact on 
population distribution and on the landscape. Whereas rural society is based on a positive 
and proven culture which knows how to build and maintain the agro-forestry landscape, 
urban society has an abstract knowledge devoid of soil management practices. Urban so-
ciety is also restrained by legal directives not arising from a land-management culture but, 
rather, from instrumental beliefs about an imaginary and mystified nature. This void must 
be filled through studies about the rural setting’s authentic values and its heritage of architec-
ture, landscape and traditional know-how. Without this knowledge, urban development and 
engineering techniques come into conflict with the pre-existing territorial arrangement at a 
time when a harmonious coexistence is desirable.
The dynamic forces shaping land occupation, soil uses and employment distribution among 
services, industry and agro-forestry activities are unlikely to be controlled by land planning. 
Moreover, the very plans do not always provide satisfactory solutions. This situation calls for 
a critical analysis of urban development concepts viewed as an integrated discipline of land 
management as a whole, since planning without plans is no longer acceptable.

Presentation
In the 60s, agriculture still employed over 30% of Portugal’s workforce living in 
villages surrounded by farm fields and outlying forests. Furthermore, a significant 
percentage of this population dwelled in villages featuring pragmatic organic archi-
tecture and design. In this nearly closed economy, agricultural production was ma-
inly for subsistence purposes and the rural population, although sustained mainly 
by crops, was also involved in traditional industrial activities.
 

1 Professor PhD with Aggregation, Technical University of Lisbon., Portugal
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It is essential to understand that a rural setting is much more than mere agriculture; 
rather, it consists of a hierarchic structure of farming, forestry, industrial and service 
activities and whose institutions are based on customary law and a local economy.

A modern society’s developed economy has, on average, 4% to 6% of its workforce 
dedicated to agricultural activities. These figures may lead to a rash conclusion on 
the need to quickly plan the relocation of rural dwellers. However, these rural resi-
dents cannot adapt to urban centres that, additionally, are not prepared to accommo-
date them. Prudent measures must be created for a progressive and passive transition 
for resident populations accustomed to rural life. Simultaneously, it is also necessary 
to suitably educate new generations that must migrate to an urban setting to work in 
industrial and service sectors. Moreover, the very urban scenario must also be gradu-
ally restructured to optimise the public services network in order to meet, not only 
the needs of urban dwellers, but also the needs of those who live in the countryside, 
particularly those working in the agro-forestry sector.

Although these migrations are difficult to plan, there are a number of principles 
which must be taken into account:
1. The agricultural sector’s diminishing workforce must correspond to an agrarian 
restructuring process whereby farming operations are more productive and profi-
table;
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Figure 1. Butêlo. These photographs inspire urban dwellers to fantasise about a tender rural felicity, whilst also being able to 
distance themselves from and even remain almost indifferent to this condition of unbearable poverty. This beautiful photograph from 

the 50s is part of the book Arquitectura Popular em Portugal, published by the National Association of Architects in 1961.
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2. In order to develop the agricultural sector, it is also necessary to optimise the land 
property structure, that is, increase operations’ net farming area, reduce the number 
of small plots and join these plots to improve farming operations’ transport effici-
ency;
3. Older farmers who wish to continue their traditional farming activities, even with 
a low productivity, must be supervised and assisted such that they may continue to 
live with an acceptable level of comfort and well-being. Abstract technocratic crite-
ria blind to an individual community’s specific socio-economic setting must not be 
applied arbitrarily. A country does not necessarily have a problem when a high per-
centage of its workforce is dedicated to agriculture, provided such is part of a reform 
policy that, through education and natural development, enables new generations 
to gradually switch to other sectors. This switch is not a dramatic procedure since, on 
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Figure 2. This photograph, taken in Europe, reveals a shocking aspect of the Common Agricultural Policy (CAP) whereby, 
to sustain the prices on the market of agricultural products, surpluses are destroyed, in this case fruits and vegetables 

(Actuel n.º 74). Within the context or rural agriculture, “surpluses” were left in the orchards and vegetable fields, 
provided food for wild avifauna and became part of the normal lifecycle.
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the contrary, it fulfils the desires of these younger generations;
4. Education and training prepare new generations from rural areas to obtain emp-
loyment in an urban setting. Otherwise, youths face the distress of having to leave 
their rural homes, which no longer meet their needs and expectations, and migrating 
to cities which are also not prepared to accommodate them;
5. Rural communities traditionally struggled to survive during lean years, where-
as harvests and times of plenty were a matter of chance and a reason to celebrate. 
In the case of a modern agrarian economy, one of the main problems is excess pro-
duction which cannot be distributed in an increasingly globalised market. In a rural 
agricultural setting there was a natural capacity for self-regulation which cannot be 
compared with the current logic of the Common Agricultural Policy (CAP), whereby 
regulations have been transferred to the legal and financial domain of a system of 
guarantees and subsidies. 

Many countries have distinct and coexisting economic, financial and cultural 
systems whose differences may degenerate into serious injustices and even conflicts 
that challenge land management policies;
6. Migrations arising from a rural setting transformation must be monitored such 
that fields, irrigation systems, drainage, accesses, support buildings, retaining walls, 
wind screens, treed areas and other factors comprising the rural landscape do not de-
teriorate and lose their purpose. Whenever possible, those structures must be integ-
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Figure 3. Gerês. Modelling of farm fields, their design, the building of terraces, the linking ramps and their stabilisation 
using surface drainage systems to prevent erosion and to convey water to sluices, to drainage ditches and, lastly, 

to natural waterways, attain an exemplary balance and perfection.
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rated and used in the new and modern agro-forestry system. Preventing the abandon-
ment of fields and of the countryside in general is an essential and delicate political 
challenge which affects the country’s image.
 
Rural architectural heritage may be safeguarded only within the context of a sophis-
ticated and stable urban economy able to understand and invest in knowledge and 
in a financially sustainable occupation of rural areas;

7. The agro-forestry sector has been greatly undermined by deficient land market re-
gulations. Without rules applicable to land segmentation and utilisation, land may 
reach unsustainable prices. Farmers cannot compete with adventitious and specula-
tive demand for urban expansion. This conflict of interests regarding land uses can 
be avoided only by a law based on a rational and constructive planning system so 
that agricultural and forestry land cannot be disputed and acquired for other purpo-
ses.

As of the 60s, and particularly following the first oil crisis which, to some extent, led 
to chronic inflation until Portugal joined the euro currency, there was an intense 
demand for investment properties. During this period, many rural buildings were 
purchased as holiday homes by urban dwellers who also purchased land as a sort of 
passive hoarding whilst leaving the said properties abandoned. Within this scenario 
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Figure 4. Gerês (in the 70s).  Traditional farming techniques, which still relied on animals to do heavy work. 
This intensive agriculture with high labour investment provided family subsistence. However, 

their standard of living did not meet the expectations of younger generations.
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in Portugal, we may validly raise the issue about the availability of land for farmers 
who will maintain the property’s utility by using it as a resource for agricultural and 
forestry production purposes.

Setting fair price parameters within the real estate market is a legal and government 
obligation. The fair price must be viewed as a reference to moderate or even slow 
down speculative activities and also to sustain correct values in situations of deflated 
prices. That is why the “market value” concept, a highly proclaimed virtue in past de-
cades of dazzling liberalism, must be challenged by the concept of “fair value.” Wit-
hin a “fair value” perspective, land is a basic necessity and plays a social role rising 
above the very right to private property. And the said fair price is stipulated through 
the state’s powers to declare it a public utility, always in compliance with the right 
to expropriation through a fair indemnity.

Whenever possible, it is worth preserving rural villages by maintaining their origi-
nal structure that inspires new interpretations by the English School of Landscape, 
as a gesture of creating landscapes and of providing an aesthetic meaning to land 
planning. The preconceived construction of urban space through an integrated visi-
on of social life and of architectural aesthetics was particularly well expressed in the 
poetics of Ebenezer Howard’s garden city concept and in the “City Beautiful Move-
ment.” That absolute focus on urban beauty is today threatened by real estate specu-
lation supported by abstract legal regulations, optimised traffic flows and dazzling 
marketing of complexes with a high media impact. 
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Figure 5. Vale de Cambra. Dispersed housing, with farming operations in fields bordered by trellised green-wine vines. 
The buildings are of an uncharacteristic architecture dissonant with the landscape, especially due to their excessive volume.
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Contemporary urban development cannot be restricted to designing and building 
cities. It is necessary to view the territory as a whole, combining urban utilisation 
plans with agricultural and forestry uses, thereby safeguarding and valorising ecosy-
stemic values properly identified in “areas classified as unique.” This orthodox and 
professionalised urban planning contrasts with the empirical and traditional know-
ledge of rural society which evolved through the centuries. There is no reason why 
the pragmatic construction of popular architecture, according to proven and matu-
red knowledge, should be ignored by erudite architecture. University graduates in 
this field would have much to gain from examples of techniques that are learnt only 
through a nearly manual practice and by on-site observation of the direct results of 
ideas put into practice.

The growing gap between formal and abstract planning and the respective reality is 
a real danger, aggravated by obstacles to timely and clear-sighted criticism. Little has 
been said about conceptual planning errors and about poor plans, assigning them 
an intrinsic virtue which they do not have and presupposing a rationale that is ra-
rely present. That’s why comparisons (conveniently in a simplistic and anachronous 
manner) are often made between the exemplary harmony of some rural structures 
with the gross and grotesque features of some pre-conceived urban developments.
 
A compilation of knowledge about the territory presupposes a multidisciplinary 
approach ensuring the urban developer’s capacity of analysis and comprehension. 
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Figure 6. Marialva. The cluster of houses maintains a neighbourhood setting endowing the village with a sense of community. 
The space’s organic compartmentalisation and the relation between the edifices, walled gardens and open farm fields reveal 

a subtle design and composition forming the basis of a solid architectonic language of rural standards. 
(In Arquitectura Popular em Portugal, National Association of Architects, 1961.)
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An urban developer is responsible for ensuring relative and moderate actions by spe-
cialised interventions. Harmony of the whole implies a de-optimisation of the parts, 
safeguarding their right to liberty, affirmation and development, but always subor-
dinating them to an optimum whole.

The land plan viewed by a modern state is based on the power to classify land and as-
sign it uses, in addition to authorising and licensing changes in uses and constructi-
on rights. The administrative procedures of this power to determine land uses and its 
dynamics are one of the main issues covered by contemporary Urban Development 
Law. This power to classify land uses has not yet been properly handled in regard to 
legal aspects. This is why this power has been atypically dispersed throughout go-
vernment and municipal administrative apparatuses, thereby choking the political 
power’s ability to make decisions, compromising private property rights, interfering 
in an unclear manner in the corporate sector and in the financial sector and, lastly, 
increasing contextual costs and the price of final products which depend on the ter-
ritorial basis.

The power of decision underlying land-planning processes must be legally procedu-
ralized and independent of technical opinions and of bureaucratic-administrative 
power routines. It is especially important to separate the sphere of political power 
and its legal framework from technical-administrative powers that, in themselves, 
must not be assigned powers to the extent whereby they compete with the political 
sphere.

The power to classify land uses is a key issue of Urban Development Law, and this 
power must not be lost in the backstage of technocracy or be performed arbitrarily 
by the political power. The decision power is lacking a procedural process somew-
hat similar to what is applied for issuing currency, since the classification operation 
always involves large capital gains and capital losses.

The current global financial crisis originated partly because of the real estate market’s 
obscure transactions and the inflated prices of land and edifices, which led to toxic 
mortgage loans based on inflated asset evaluations.

To properly understand the logical structure of land uses, it is necessary to structure 
the taxonomy of land uses which, at the most collective level, covers the protection 
of natural resources, particularly in areas classified as unique, the supervision of wild 
forestry and sylvo-pastoral areas, the management of land assigned to agricultural 
purposes, structured into economically feasible operations and, lastly, the manage-
ment of the urban system, structured as a network of cities and towns, serving the 
whole population, including people living outside urban perimeters.

Disciplining urban development is based on the capacity to infrastructurally distin-
guish between rural and urban areas, maintaining the need to control the right to 
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urbanise and the right to build in a proceduralized manner, with economic transpa-
rency, such that it will be possible to regulate the real estate market in general and 
land prices in particular.

The functional, architectonic and landscape components of plans lack a close link 
with the land market segmentation according to authorised and established utilisa-
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Figure 7. Gerês. Dispersed housing leads to isolation and difficult access to infrastructure networks. 
These aspects have a profound impact on the quality of life of the farmers and their families, creating situations of 

poverty whose causes cannot be camouflaged by the landscape’s beauty.
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tion rights, otherwise land use classification acts and the very plans may deteriorate 
into instruments fostering a disorganised territory and real estate speculation.
As of the 50s in Portugal, consequent to a policy to boost industry and services and to 
overcome hardships in rural areas, people began to migrate from the countryside to 
cities, and hundreds of villages were left nearly deserted. 
 
On evolving from a rural society (with a settlement structure based on a network of 
many small villages) to an urban society (where the population tends to be concent-
rated in medium and large cities), it is only natural that a substantial part of villages 
no longer make sense and will be depleted of residents. Some may be recovered as 
farming centres for modern farming operations, others may diversify their activities, 
such as industry, tourism and other services, and evolve into sustainable urban cent-
res. Nevertheless, the reality is that not all original rural villages can be maintained, 
since the very dynamics of an agrarian economy imply a structural alteration to the 
settlement’s geography. Moreover, economically evolved countries tend to have a 
lower birth rate and, therefore, the population stabilises or even decreases.
This is the framework from which we must draft policies to safeguard and valorise 
rural heritage, where clusters of homes, barns and other edifices, although more vi-
sible, are not more important that the structure of the fields and all their manmade 
improvements.
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Figure 8. São Pedro do Sul. Restoration of edifices must take into account and work toward a harmonious architectonic setting as a 
whole, which implies, not only a careful selection of materials, but also respect for traditional construction techniques.
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Villages must be planned by teams representing the persons and companies to be af-
fected by the plan’s corresponding content and decisions, which must follow guideli-
nes to meet the resident population’s overall needs and pre-existing heritage values. 
Justified public interests and the fair interest and rights of private property must be 
always combined through proven economic and financial sustainability.

Rurality values may survive only if knowingly valorised and integrated in an advan-
ced urban culture which accepts and understands the simplicity, aesthetic remains 
and the pragmatic functionality of rural landscape. This integration calls for an arc-
hitectonic awareness able to find solutions for adapting spaces to new requirements 
for amenities. Automobile access and basic infrastructures (energy, water supply and 
waste collection and treatment) are requirements that cannot be overlooked. Ma-
king a rural village habitable implies endowing it with all the networks, involving 
costs that are affordable only through an economy of scale. Therefore, villages can-
not be recovered through very restrictive programmes applicable to the restoration 
and expansion of existing buildings or the construction of new buildings for new 
activities and functions.
 
Safeguarding and valorising these sites is matter of preserving architectonic and 
landscape features. Moreover, there are also various doctrines and perspectives: 
some more culturalist and conservative which freeze heritage in time and reject the 
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Figure 9. Serra da Freita. The poverty of the farmers and the dysfunctional spaces inevitably leads to deterioration of the 
architectonic structures. Owners who emigrated could afford to make alterations that, at times, negatively contrast 

with the authenticity of the pre-existing pragmatic architecture.
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natural evolution of techniques and architectures; others more modernist and ico-
noclastic which defend development open to creativity and whose selection is ba-
sed more on a critical casuistic evaluation of works free of pre-concepts. The former 
may be accused of a museological perspective of the rural world and of desiring to 
halt time; the latter may err by losing control over situations to the extent of de-
characterising the scenario and even of gratuitous destruction of historic patrimony. 
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Figure 10. Gerês. Corn Silo. Ventilated structure used to store corn cobs. These structures of rural architecture have a very 
expressive presence. Today, they have merely archaeological and museological value. Their original purposes no longer 

make sense since, today, cereals are stored using technologically more advanced means.
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The ideal solution likely lies in a third perspective based on the study and knowledge 
of underlying values and in the full merit of intervention projects and plans. This 
option opportunely rejects kitsch ingenuity, the artifice of pastiche, remakes and, in 
reality, a lack of culture concealed by an anachronistically conservative discourse 
which has the potential to wipe out the past through abusive destruction of memo-
ries of sites and through mediocre claims about a failed modernity.
 
The planning model deemed rational for contemporary society corresponds to con-
centrating the population in a balanced network of medium-size cities whose area 
of influence consist of agricultural areas surrounding villages where farmers may 
comfortably live whilst having access to nearby facilities and services. These regions’ 
socio-territorial cohesion depends on the village network’s accessibility to the cent-
ral city/town, taking into account the actual distance, travel time and availability of 
public transport.

In the past, rural communities, subject to a chronic lack of food products and rest-
ricted to the geometry of nearly-closed economies, were sustained by very well de-
signed and carefully maintained territorial structures where the agro-sylvo-pastoral 
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Figure 11. There are particularly fascinating rural roads which may be used only as walking trails and which are still very 
restricted due to their insufficient width and surface characteristics that, as an integral part of their features, are uncomfortable and 
somewhat dangerous due to their bumpy nature. This situation must be compensated with carefully conceived alterative accesses.
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production value of land prevailed. In the last fifty years, urban culture and the eco-
nomy have been subject to the prevailing speculative value of land transactions. In 
this scenario, farming operations have been subject to prices determined by a glo-
balised market controlled by the wholesale distribution sector to the extent that a 
significant part of agriculture is left dependant on state subsidy policies.
Planning the physical structure of agricultural areas, including territorial units of ru-
ral villages, must also include and take into account the effects of land property poli-
cies and policies applicable to prices of agricultural products, within a very complex 
national and international system. 

Portugal traversed a bumpy path and the results are not encouraging due to the fol-
lowing reasons:
. It was not understood on time or assumed that modernising agriculture would not 
create more jobs in this sector but, instead, significantly reduce its workforce;
. Without restructuring the land property structure and without reorganising agri-
cultural companies, national production decreased and most of the fields were aban-
doned;
. With a non-regulated and highly speculative real estate market, housing prices in 
the main cities increased to the extent that the economically more vulnerable fami-
lies chose to build single-family homes outside urban perimeters. As such, they re-
jected the speculative prices of collective housing and chose single-family dwellings 
with the associated agricultural space, but then suffered from the lack of infrastruc-
tures and transport;
. Nearly all rural villages suffered an sharp population loss and the large infrastruc-
ture investments in recent years, supported by European Union subsidies, were not 
sufficient to halt the steady decline of village populations;
. Some villages have been recovered through successful tourism investment prog-
rammes, although these cases are rare;
. Real estate speculation, which dominated the market in the last forty years, created 
the conviction that land values would continue to rise at a fast pace, to the extent 
that it was abusively and abundantly used as collateral for inflated financial assets. It 
is not known to what point rural land (especially that classified as suitable for urban 
development) is involved in this financial game.
. In any case, this is a situation which disrupts the availability of land for agro-fo-
restry use and challenges the bases and methods of preparing land management 
plans. These plans did not safeguard transparent and rational information about the 
value of the land that those very plans classified and parameterised. Realistically, the 
territorial plans in the Portuguese model helped to legitimise the creation of inflated 
assets, thereby creating serious problems in the financial system.

Orderly land occupation is based on a careful strategy of locating economic activities 
that, in themselves, require a disciplined and restrained distribution and expansi-
on of urban land, making it available to families and companies at reasonable pri-
ces. The prosperity of economic activities depends on their link with transport and 
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communications networks combined with a network of urban centres capable of 
rendering specialised services and with a reasonable consumption capacity to sus-
tain socio-economic development. In order for regions to evolve and prosper, they 
must be endowed with infrastructures, facilities and services and have a reasonable 
consumption capacity. It is noted, however, that in the case of regions dominated by 
sylvan spaces, whether they be protected areas or outlying areas of forestry producti-
on, these regions can be nearly free of population, which is an advantage and immen-
sely stabilises the utilisation of sylvan areas. Moreover, a diminishing population in 
this scenario is not a sign of underdevelopment. It is important to distinguish and 
analyse the structural relation between settlement and land uses.

The price of rural land must always be related with a land rent viable for its normal 
utilisation by a modern agricultural or forestry company. Classifying and preserving 
the territorial structure greatly depends on controlling land prices according to the 
land area’s size, location and utilisation. Additionally, it is also necessary to ensure 
that agricultural operations are based on a suitable land property configuration to 
enhance their technological development and capacity to penetrate and compete in 
a global market. These are the foundations necessary for optimising social networks 
and cohesion to support a settlement’s structure and its bordering units.

These urban development and land management principles transcend the state’s 
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Figure 12. Redondo (Alentejo). The subtleness and harmony of the organic composition of forms and evolving volumes. 
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strictly administrative role and are attainable and consequential only when arising 
from a cultural awareness assumed by communities.

Rural architecture, whether buildings or campestral landscape, does not need to as-
sert its novelty or to display creativity; it is resolutely committed to the utilitarian 
purpose of objects. 
  
The freedom to work on differences is an important lesson for contemporary archi-
tecture which is unnecessarily enslaved to repetition.
Rural society has little tendency for spiritual meanderings in search of a purely aest-
hetic sense. All things are made with survival in mind, an ongoing endeavour to pro-
duce food, to build shelters and to fabricate all artefacts necessary in a very frugal 
economy. These circumstances were felt by rural populations in stark contrast to 
what we currently experience whilst analysing the physical structure of that cultu-
ral heritage. 

What we find surprising and exciting about “rural art” is its transcendental minima-
lism, its pragmatic rationale, the unpretentious harmony and the functional rigor of 
its design. perhaps, the splendour of rural architecture and the main lesson it teaches 
us lies in the absolute conciliation between functions and forms, without semblan-
ces, shaped with a profound liberty of adaptation to sites in a discourse highlighted 
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Figure 13. Serra da Estrela. The valley’s agricultural fields contrast with the forested hillsides, 
forming a delicate and harmonious organic landscape.
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by the nearly non-repetitive differences.

In the rural world, nothing is irrelevant. That’s why its force arises from a relation 
with proven needs without reservations. In a rural world, all effort conciliates and 
integrates, although restricted to a scenario of domestic production. This is how ru-
rality stands out and comes into irreconcilable conflict with the hostility of wild spa-
ces in their real and symbolic dimension.
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The Landscape and Rural Planning 
Process in Italy 
franca giannini1

Nowadays in Italy there is a process of a revision of overall regional planning (the 
Italian State is comprised of twenty Regional governments). The accession of Italy 
to the European Landscape Convention (signed in Florence in 2000), and a consequ-
ent national law for the reform of landscape planning, known as the “Urbani Code” 
(this code follows the important Agreement between the State and Regions of 2001), 
have changed the conditions and have opened the possibility of new relationships 
between landscape and territorial planning. Now the Regional Landscape Spatial 
Plan is really the fundamental support of the territorial governance process.  In the 
new context, the important theme of agricultural landscape and rural settlements is 
addressed, and there is an important production of the studies on historical agrarian 
landscapes and on types of rural settlements related to agricultural activity. 

Italy’s rural landscape, the fruit of several thousand years of history, has always 
been recognized as one of the fundamental elements of the cultural identity of our 
country, and there is an important production of the studies on historical agrarian 
landscapes and on types of rural settlements related to agricultural activity. 

“Rural landscape constitutes a fundamental resource, resulting in an added value 
for productions with designation of origin and forming a key element for the deve-
lopment of tourism and for biodiversity tied to the quality of the cultivated areas 
and species introduced by man, thus representing an aspect characterizing the qu-
ality of life in rural areas. In recent decades, the Italian landscape has been affected 
by progressive deterioration, which is jeopardizing its qualitative features. In areas 
most dedicated to agricultural activity due to favorable pedoclimatic characteristics 
suitable for crops and technical means proper to industrial agriculture, and therefo-
re lending themselves to an intensification and simplification of production proces-
ses, agro-systems based on additional outside energy sources have spread, which are 
single-crop almost always efficient from an economic standpoint, but weak in terms 
of ecology and negative in terms of landscape, being unrepresentative of local cul-
tural identity and lacking spatial diversity. In particular, the strong development of 
industrial cultivation, intensification (e.g. increased plant density in vineyards and 
olive orchards) and cancellation of mixed crop cultivation and arboreal components 
that once characterized much of the rural territory, albeit to a different extent from 
north to south, have negatively affected biodiversity, above all that of spaces tied to 
soil uses and species introduced by man. 

1 Ph.D. University of  Genova  School of Architecture, B.C. Landscape Architecture, Italy
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In contrast, areas not suited to crop simplification and intensified production, such 
as mountain areas, have undergone a process of marginalization, with the abandon-
ment of previous activities and settlements, followed by a spontaneous return to 
nature and reforestation measures. 

Along with positive aspects, the increase in forests has further reduced spatial diver-
sity, cancelling traditional soil uses and creating new parts of the landscape that are 
often alien to the local context, hindering wildlife management owing to growth of 
compact, homogeneous forests that have reduced open spaces. Moreover, the sus-
pension of traditional productions and forms of management tied to a wide range of 
wood and non-wood products has also contributed to reducing the structural comp-
lexity of the woods. Finally, the accelerated deterioration process of recent decades 
is likewise connected with inappropriate policies based on incentives and subsidies 
that have failed to take into consideration the conservation of the cultural landscape 
and the impact of the measures taken. To such processes must be added the charac-
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Figure 1.  Italy: territorial, demographic data Figure 2. The different typologies of rural areas in Italy as they are 
represented in the “National   Strategic Plan for Rural Development”

Figure 3-4-5-6. Rural settlements in the hill country ( Cinque Terre; Artimino; Castelmezzano; Rezzo)  
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teristics of the new buildings in rural areas, which are often insufficiently respectful 
of the historical identity of the local landscape.” (from the report about the Italian 
case, MAP Mediterranean Action Plan, 2008).
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Figure 7-8-9. Lowland rural landscapes.   
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Landscape European Convention  and the New Landscape Planning in Italy
It is well known that the European Convention requires the member States to vigo-
rously initiate policies that favour the preservation of the landscape, aiming also at 
“integrating landscape into its regional and town planning policies and in its cultu-
ral, environmental, agricultural, social and economic policies.” In this perspective 
one should take into account the “the particular values assigned to them by the inte-
rested parties and the population concerned”, joining together with the local public 
and private institutions on the objectives to accomplish. 

It should be remembered that since 1939, our country has had a law referring to the 
protection of natural landscapes, which at the time of its inception, was one of the 
most advanced in the world. It was then the Constitution to specifically ratify the 
public importance of landscape, introducing it for the first time with an explicit de-
finition: “the Republic protects the landscape and the historic-artistic heritage of the 
Nation” (the Republic, that is, the entirety of the State-Regional-Local Institutions 
and not the central State alone) and affirms at the same time the primacy of the aest-
hetic value of landscape in regards to any other public or private interest. 

Successively, a law from 1985 (“Galasso Law”) extended the protection of the landsca-
pe to the environment, innovating the aesthetic conceptions with a systematic and 
objective vision of the properties to protect and especially attributing to planning 
(of the landscape or territory with a landscape value) the task of defining the means 
and contents of this protection.  With the more recent “Urbani Code”, following the 
European Landscape Convention, there is a completion of a normative codification 
for landscape that at least in its statement of principles, seems to be one of the most 
advanced in Europe. The new code introduces an innovative definition of landscape 
compared to the precedent legislative texts: a homogeneus part of the territory whose 
characters derive from the nature, the uman history or the mutual interrelations.

Before the “Urbani Code” (2004) became effective, interuniversity research develo-
ped with the Cultural Heritage Ministry, painted however, a very unflattering pictu-
re of the experience during those years. Among the basic limits of planning: cultural, 
in the first place, given the difficulty of integrating and fusing the diverse regimes of 
protection of the historic-cultural values, of the botanical-vegetation ones and the 
hydrogeomorphological ones, regulated by different laws of the State but even met-
hodological limits, due to the absence of a course of direction that is preventively 
agreed upon between the State and the Regions for the drafting and implementation 
of the landscape plans. The experience of at least fifteen years of landscape planning 
has highlighted that there has been the inability of governing the landscape due to 
the objective difficulty in facing the processes of economic and social changes that 
radically change the delicate landscapes that have been inherited throughout his-
tory. But it is also because it has not been possible to obtain the collaboration in a 
satisfactory way from the State bodies that are responsible for their protection (the 
Cultural Heritage Ministry and its network of regional and local offices) with the Re-
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gions and the Municipalities, who themselves have the power to plan and govern. In 
that moment in Italy, the ambitions for neo-centralisation for protection were made 
manifest, which clashed with a political and institutional framework with the oppo-
site trend, in many ways in favour of a more thorough federalism that is not always 
attentive to the importance of landscape. From the experience derived during those 
years, vast heterogeneity was the result, given the wide variety and degree of discre-
tion left to the single interpretations that are locally adopted by the various Regions. 

In this situation in evolution, which has still uncertain outcomes, it is unclear whet-
her or not in the long run the trend towards the separation of the duties, powers and 
disciplinary and academic knowledge itself regarding landscape and territory would 
prevail. Or if, otherwise, as hoped for by the authors of the research, there would be 
the victory of the trend towards cooperation and partnership between the State, Re-
gions and local institutions, in a system of integrated government that permits each 
subject to exercise its own functions in a coordinated manner with the others. 

This was thus the Italian framework at the time of the Urbani Code (Decree Law of 
the Cultural Heritage Ministry, 22 January 2004, n. 42 and successive modifications), 
partially taking the European Convention into consideration, introducing new con-
tent and new attributions of duties: at Art. 135 indeed prescribes that “the Regions, 
also in collaboration with the State, place specific regulations on the use of the terri-
tory, approving the landscape plans, that is, urban-territorial planning with specific 
consideration of the landscape values, involving the entire regional territory, both 
denominated as follows, “landscape planning”. 

It is foreseen that landscape planning, in order to protect and improve the quality of 
the landscape, define previsions and prescriptions aimed at: 
a. maintaining the characteristics, the constitutive elements and the morphologies 
of the heritage under protection, also taking into account the architectonic typologi-
es, as well as the construction materials and techniques;
b. the individuation of the guidelines of urban and construction development com-
patible with the various levels of value that are recognised and with the principle of 
minor consumption of the territory, such as not to diminish the landscape value of 
each environmen;
c. to the recovery and redevelopment of the buildings and the areas that are degraded 
or damaged, in order to reintegrate the pre-existing values, as well as the realisation 
of new cohesive and integrated landscape values;
d) to the individuation of other valorisation interventions of the landscape, also in 
relation to the principle of sustainable development. 

The Landscape Planning forecasted by the Code therefore is set as an instrument ha-
ving complex final results (still entrusted exclusively to normative instruments), no 
longer only the protection and maintenance of existing landscape values but also 
of valorisation of these landscapes, of recovery and redevelopment of the damaged 
landscape, of realization of new landscape values. 
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The Code furthermore does not limit itself to indicating the final results of the Plan-
ning, but it also illustrates the phases and relative cognitive and forecasting tasks (at 
the already mentioned Art. 143), foreseeing in the case of joint research with the Mi-
nistry, a redefinition of the procedures of landscape authorisation with the transfor-
mation of the opinion of the Cultural Heritage Offices from being binding to those 
of a consultative nature. 

Faced with such demanding content, the Code defines the forecasts of the landscape 
planning compulsory for the urban planning instruments, immediately prevalent 
on the different dispositions possibly contained within them, binding for the sec-
tor interventions (Art. 145). They furthermore foresee the establishment of norms of 
safeguarding that are applicable until the adjustment of the urban planning instru-
ments, and that such a term of adjustment is set in any case no longer than two years 
from its approval.
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Figure 10.  National system of protected areas. 
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From the entirety of the dispositions contained in the Code, Regional Landscape 
Planning assumes a primary role, for the tasks that are attributed to it and for the 
prevalent role that it comes to assume in relationship to all the urban planning acts 
that may be different, including the acts of the institutions that manage the protec-
ted natural areas, as well as being binding for the sector interventions. 

The Plans of the Protected Areas in Italy have already anticipated by many years the 
themes inherent in landscape planning. Many Park Institutions have produced ma-
nuals and guidelines for the recovery and valorisation of rural settlements and struc-
tures (for example, dry walls) present within their territory.

We mention the Decree of the Ministry of Cultural Heritage dated 6 October 2005 
“Individuation of the various typologies of rural architecture present on the national 
territory and definition of the technical-scientific criteria for the realisation of inter-
ventions”, in conformance with Law 24, December 2003, n. 378, which dictates the 
regulations for the protection and valorisation of rural architecture. 

The law aims at the recovery of the buildings and settlements, realised between the 
13th and the 19th century, which represent a meaningful testimony of the articula-
tion of historical, anthropological and urban planning stratification, of the history 
of the populations and the rural communities, of the traditional agricultural eco-
nomies and the evolution of the landscape. All of this includes fences and barriers, 
pavement of open spaces, channelling systems, irrigation and containment of the 
terracing. 

The recovery interventions can make use of public financing. The law assigns to the 
Regions the task of individuation of the rural settlements and the elaboration of re-
covery, redevelopment and valorisation programmes. 

The theme of “landscape” (in its most complete conception and as a dynamic pro-
cess) is therefore experiencing an important moment in Italy: 
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Figure 11-12-13. Manual for dry walls in “Cinque Terre” and guidelines for the recovery and 
valorisation of rural settlements and structures in the “Beigua Park” in Liguria Region.
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. for the need of forming (or adjusting) the new Regional landscape planning in con-
formance with the Urbani Code (to the partial application of the European Conven-
tion) with all that is innovative that is introduced in this method, in the content and 
the planning procedures;
. for the need induced by the new Regional urban planning laws to integrate envi-
ronmental and landscape content in territorial and urban planning and to evaluate 
the plans (general and by sector) in terms of environmental sustainability, through 
the instrument of Strategic Evaluation (VAS). Precisely the landscape content requ-
ires furthermore, more than any other thing, to make reference to a method of co-
planning between diverse levels, since it is not possible to confine it in administra-
tive perimeters. 

We are thus dealing with “work that is underway” that we have attempted to “pho-
tograph” at the present moment, for the work of this Seminar.

The New Phase of Italian Planning:  The Case of Puglia. 

In the very heterogeneous mosaic of the twenty Italian Regions, we have selected as a 
meaningful example, the case of Puglia: a Region that presents extremely varied and 
diversified “rural systems” that are characterised by the presence of a wide variety of 
naturalistic, landscape, architectonic, cultural, social and productive resources that, 
although with different levels of harmony and integration between  them,  they  con-
verge in qualifying themselves and rendering themselves unique. 
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Figure 14. The different typologies of rural areas in Puglia as they are represented in the Strategic Plan for Rural Development. 
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Figure 15-16-17-19.  “Masserie” (farmstead), “trulli” and dry wall in the Apulian landscape.
Fig. 18. The settlement of Alberobello is a UNESCO World Heritage Site.
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Within the context of the different  Italian Regions, which are very heterogeneous, 
but on their way towards revision, in particular the Puglia region is experimenting 
in a complete way the “new phase of Italian planning”, building in an organic and 
innovative way a new system of regional planning, in concert with the Ministry and 
attempting co-planning at a Provincial and Municipal level. 

The new conception of planning in Puglia puts the improvement of life quality at 
the centre of the political initiative, as well as the valorisation of the territorial heri-
tage, with great attention given to landscape, meant as a rediscovery and testimony 
of identity, synthesised by the natural and cultural values of the territory. In this new 
vision, the territory becomes an instrument of promotion and socio-economic deve-
lopment that is durable and sustainable and is not simply a mere physical support 
that is able to be adapted to hosting any type of activity, ignoring aspects of quality 
and vulnerability. (And in particular this has happened to the rural territory). The 
lack of an efficient framework of general settlements in a large scale has until now 
impeded the construction of cohesive and shared scenarios of protection and deve-
lopment of the territory. In the knowledge of this long delay, for the construction 
of the new planning system, the Regional Administration founded its line of action 
upon the realisation of a basis of shared and certified knowledge of the entire regio-
nal territory and on the involvement of all the local institutions, with the conviction 
that institutional and social cooperation is one of the essential premises for the effi-
ciency and sustainability of the decisions made. 

The construction of the new regional planning system is centred upon several prio-
rity objectives: 
. to improve the quality of the environment and the life quality of the populations 
through the support of innovation of the practices of local planning, so that once 
there is the recognition of the subsiding of the push towards urban expansion, there 
is a decisive orientation towards the recovery of consolidated urban fabric, redeve-
lopment of the degraded areas and the renewal of the polluted areas;
. to protect and valorise the landscape, according to the indications and the regulati-
ons of the European Convention and the Code of Cultural Heritage and of Landscape;
. to render more efficient and sustainable the infrastructure apparatus, promoting 
virtuous relationships between territorial planning and planning of the infrastruc-
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Figure 20-21-22. The village of “trulli” and some typologies of  “trulli” house and  winery.
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ture for harmonious development of the settlements and of their apparatus of equip-
ment and infrastructure and the return to rules of good planning; 
. to simplify the procedures and decentralise the powers to the local bodies, suppor-
ting Provincial planning and planning of vast areas, so that it becomes a framework 
for coordination and an occasion to serve local planning, orienting the activity of the 
Region towards functions that suit it fully, that is, legislative and planning ones as 
well as those of direction, coordination and control;
. to guarantee the timely implementation of the choices of territorial governing, 
through the construction of synergetic relationships between the system of territo-
rial government and the initiatives of environmental protection and development 
planning.

The Instruments of Regional Planning
The revision of the regional normative structure, to be consistent with such objecti-
ves and principles, has been the first necessary step towards removing the entrenc-
hed bureaucratic routine and building a new culture of government of the territory, 
substituting the logic of control with that of planning, from the praxis of “case by 
case” agreements to that of civic participation and institutional joint efforts for reac-
hing strategic objectives, from the culture of expansion and consumption of the soil 
to that of safeguarding and redevelopment of the territory. In Italy, each Region has 
its own laws for the governing of the territory: in Puglia the basis for a new system 
was established by the law of 2001, “ General norms of governance and use of the 
territory”, that after having stressed as its own goals “the objectives of protection of 
environmental, historical and cultural values expressed by the territory, as well as 
its redevelopment, aimed at sustainable development of the regional community”, 
foresaw the drafting of a Regional Document of General Structure (DRAG) to define 
in a coordinated manner (between sectors and territorial levels of the bodies) the 
general structure of the territory. 

A fundamental step has been the approval by the DRAG (Regional Document of Ge-
neral Structure) called “Directions, Criteria and Orientation for the development, 
dimensioning and content of General Urban Planning” (PUG). 

The approval has given a new thrust to the planning of local institutions, supplying 
clear technical indications and cultural orientations, imposing strategic environ-
mental evaluation upon the choices and introducing guarantees of vast institutional 
shared involvement as well as the participation of the concerned populations. 

We should at this moment explain that Urban Planning is substituting, in all of Italy, 
the old General Regulation Plan (PRG), a rigid instrument that placed its attention 
only on the regulating of the “zones” and of the volumetric spaces that could be bu-
ilt upon: where the rural areas were considered strictly in their capacity as areas of 
possible building expansion (catalogued as zone “E”), or rather, “awaiting construc-
tion”… Only in some cases was it possible to come to the point of directing a specific 
“Zonal Agricultural Plan”, and only in the Emilia Romagna Region was it effectively 
adopted. 
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The settlement system of the Pug-
lia Region can be compared to ot-
her parts of Italy where in the last 
ten years the growing distance in 
the distribution of earnings also 
produced an increase in territorial 
inequality, between the centre and 
the periphery, between overpopu-
lated areas and territories that have 
been abandoned, and the crisis of 
the systems of public transporta-
tion have only fed this phenome-
non. 
Regarding Puglia one may not 
consider, as for many Regions of 
north-central Italy, the concept of 
widespread city (even if we are in 
the presence of widespread settle-

ments) but of an increment of the so-called sprawl, a particular characteristic of Pug-
lia, unfortunately fed by planning, with all the consequences of being unsustainable 
environmentally that a similar settlement model brings about; the reduction of the 
density that the Region requested from the Plans.
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Figure 23. Light pollution in Italy. Regarding Puglia one may not 
consider, as for many regions of north-central italy, the concept of 

“widespread city” but of urban sprawl in the rural spaces with serial 
sequences of residences, industrial and commercial warehouses, served 

by road networks founded on the principle of private transport

Figure 24. The sprawl:  the cottages in the landscape
Figure 25-26-27. Prefabricated warehouses with low construction and urban planning quality (for artisan, industrial, commercial 

use), spread everywhere: in the areas of fluvial pertinence, to form urban factory belts, in the middle of fields, in the valley basins, 
alongside the major streets, characterised by extensive disorder in location, by absence of architectonic and urban planning quality, 
by environmental degradation, by congestion of the infrastructure; when this settlement disorder is grouped together in the territory 

it is denominated “industrial zone”. 
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Municipalities has also induced an effect of being socially unsustainable, deriving 
from the fact that the indexes of possibility of construction that are so low do not 
allow the realisation of social construction and, more in general, containment of the 
settlement costs. It is economically unsustainable as well, because there cannot be 
real convenience in the transformation if a level of settlement density that is too low 
is imposed, due to the elevated costs of urbanisation sustained by the promoters of 
the initiative and because the maintenance and management costs of the infrast-
ructure and of the services that are charged to the collective society would become 
unsustainable. Another problem derives from the fact that in the past decade there 
has been more attention given to the protection of the coastal strip: starting from the 
“Galasso Law” of 1980 that no longer allowed construction within 300 metres from 
the coast. Consequently, the pressure for tourism transformation and the realisation 
of tourist structures and settlements – partially impeded along the coast – found the-
ir outlet in the hinterland, which was without instruments of protection. Therefore, 
the current commitment is to plan those parts of the territory that have been ignored 
by the precedent landscape plan, in particular, those that protect the rural territory. 

In the course of 2007, the regional Administration of Puglia thus began the drafting 
of the new Landscape Plan, consistent with the recent legislative innovations, with 
the objective of realising an instrument capable of recognising the principle values 
of the territory of the Region, of defining the rules of its use and transformation and 
establishing the normative and planning conditions for the construction of landsca-
pe. 

“Landscape is Property of the Community”; “Landscape is a Bridge 
Between The Past and The Future”; “A  Plan is, More Than Anything, 
a  Cultural Event”
Landscape is property of the community: it has a value as a heritage that has to be conti-
nually reproduced by means of actions of conservation, valorisation, redevelopment 
and planning. 

Landscape is a bridge between the past and the future: the reflection upon landscape al-
lows the local culture to think anew about itself and to anchor innovation to its own 
identity. The landscapes of Puglia, produced over an extended period of time by the 
history of those who had lived there and who still live there, constitute the heritage 
upon which it is possible to establish a lasting and sustainable future of the Region 
not only from the environmental, territorial and urban point of view, but also from a 
social and cultural one. The objective of the Plan is to build shared rules of transfor-
mation of the territory that allow it to maintain and develop its identity, values and 
also to elevate the ecological, landscape and settlement qualities. 

As the scientific Coordinator of the PPTR of Puglia, Prof. Magnaghi of the University 
of Florence states. “A plan is, more than anything, a cultural event, in that the transforma-
tions that it is able to induce are not measured only by its technical-normative adhesion (in 
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Puglia scarcely efficient, given the historical management and applicative planning deficit), 
but also by its capacity of transformation of the culture of the actors who are producing the 
territory and the landscape on a daily basis.”

The cultural context in which this plan intervenes is a context in which the Planning 
has not been the ordinary form of government of the territory. 

Wherever there is a widespread private anarchic-unauthorised building, since one 
hundred towns are still without a Regulation Plan, there are many networks of local 
public and private interests that have earnings as their scope; tendencies that are fa-
ced with strong ethical tension by a cosmopolitan intellectual class, by the world of 
associations, by local administrators and, in part, by entrepreneurial administrators 
who are strongly motivated towards change and renovation of the local culture and 
the territory by means of a self-recognition of identity, the reappropriation of the 
paths towards self-determination in a cultural, economic and political way, and the 
valorisation of the endogenous resources, among which, landscape itself. 

As Prof. Magnaghi says, “we are set before a highly innovative combination of subjects that 
would seem to on the contrary suggest the road towards the building of pacts and contracts 
that are deeply rooted in the identity of the place, capable of recomposing interests that are 
specific in a framework of recognition of the common heritage of the territory, the environment, 
the landscape. These are the values upon which to establish a different local development, defe-
ating “from below” unauthorised building, bureaucratic abuses and dependency.”

An Integrated Governance for the Promotion of Models of Sustainable 
Development;  Negotiation and Participatory Processes in Planning 
From the analysis of a framework that is strongly disaggregated between centralist-
authoritarian drive and civil tension towards active citizenship, some strategic sug-
gestions have been gathered regarding the “typology” of Landscape Planning in Pug-
lia: a plan that is able to develop strong negotiation and participatory processes as an 
instrument for the construction of a sort of neo-municipalism of active citizenship; a 
plan that is able to simultaneously define a strong institutional framework of rules 
that are certain, clear and simplifying, while establishing with them the precondi-
tions of a process of valorisation of the territory from below, as Prof. Magnaghi, the 
Scientific Coordinator of the Plan affirms.
“Preconditions such as the following for example: 
. the coast is a common heritage of immense value and one may no longer build upon the dunes 
and in the agricultural spaces, displacing the attention upon the revitalisation of the cities of 
the coastal hinterlands, in which the antique nuclei appear often as emptied due to the “rolling 
down towards the valley” of persons and economic activities that have interested the Region 
in the past decades; 
. here the city ends and here the countryside begins, in the country one carries out certain types 
of agricultural activities that are suitable and one does not attempt to make them lose the rural 
character, nor does one build industrial warehouses among olive groves. Rules that are cer-
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tain and severe, but proposed in order to create a true participatory process, able to intercept 
the technical, financial and operative means the Region has at its disposal in a cohesive way, 
to create new economic opportunities: from investing in redevelopment, in recovery, in the 
reconstruction of the landscapes that have been deteriorated, in the valorisation of the endoge-
nous resources, in the building of new productive trends, ones that give certainties about the 
economic investments based on the landscape, which are otherwise at risk for the deterioration 
of the property that is essential for the realisation of their added value.”

The Puglia Region has indeed introduced a series of innovations in its own system 
of planning that are aimed at moving from the sector-level urban intervention that 
is corrective with models of development in which the territory, environment and 
landscape played an instrumental role, towards the intervention of an integrated go-
vernance for the promotion of models of sustainable development.

Guidelines and Criteria in The New Planning System; 
The “Regional Territorial And Landscape Plan”
This new system, which is being configured with the drafting of successive Guideli-
nes and Criteria that are characterised in particular for: 
. landscape from a regulative type planning to a strategic type, that is, to a shared visi-
on of the future of the territory and a greater capacity to render the previsions of the 
plan practicable; 
. the contextual introduction of evaluation procedures in the planning processes;
. aiming towards the effectiveness of the administrative action through the simpli-
fication of the procedures, to the transparency of the choices with the widest social 
participation, to equalisation. 

The Regional Territorial and Landscape Plan is set within this innovative frame-
work, representing a fundamental element for the completion of the system of the 
foreseen instruments of governance, in its nature as an instrument of government of 
the territory and the landscape. 

This Plan contains strategic scenarios and projects that will condition the future 
structure of the regional territory. The Plan supplies indications and directives in the 
environmental, territorial and landscape fields for the plans of the regional sector, 
for the PTCP (Territorial Plans of Provincial Coordination), to the PUG (General Ur-
ban Planning). The Plan interprets in an innovative way the “higher level” function, 
which has been attributed to it both by the Code and by the territorial value, through 
the activation of a process of co-planning with all the regional sectors that directly or 
indirectly make an impact on the governance of the territory and with the Provinces 
and Municipalities. 

The articulation of the Plan
The PPTR, as a technical instrument is articulated in three sections: the Atlas of En-
vironmental, Landscape and Territorial Heritage, the Strategic Scenario and Rules. 
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The Atlas constitutes the cognitive framework of the PPTR, which organises the body 
of information deriving from the various fact-finding operations that were launched 
in the past, enriched by original investigations carried out by the Technical Secre-
tary of the PPTR. The sections of the Atlas at various scales are articulated in analy-
tical levels, with structural synthesis and descriptions of the objects of the heritage. 
This cognitive structure is orientated (in addition to the reorganisation of the infor-
mation, for example, the systemisation of the framework of the restrictions based 
on cartographic certainties) to the description of the regional peculiarities and the 
highlighting of the settlement rules that they have produced. 

The historical investigation tends to rebuild, in the long term, the major phases of 
territorialisation (Figure 29), to investigate the formation of the characters of the ru-
ral landscapes, assigning to some of them a “traditional” character; to analyse the 
forms of the settlement throughout its evolution, especially in the variation of the 
relationship between a built space and an open space; to define the “territorial and 
landscape figures”, a unit of “minimum decomposition of the territorial individua-
lity with a specific morphotypological structure”. The Plan directs great attention to 
contemporary dynamics, in order to record the nature of their effects upon the major 
invariant structures that connote the regional territory.
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Figure 28.  The synoptic framework of the articulation of the Plan
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The Apulian Region
Heritage Asset Representation: Territorialisation 

The Apulian Region
Long-Term Structure of The Processes of Territorialisation 
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Figure 29. One of the major phases of territorialisation of Puglia region, inclusive in the Atlas of PPTR 

 Figure 30.  The Cultural Property Map of the Puglia Region, in the Atlas of PPTR
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Of great importance is the fact that: the close integration, both in the construction of 
the Atlas of territorial heritage and the “Territorial and Landscape Environments of 
the Plan”, with the work group and by the composition of the Cultural Property Map 
of the Puglia Region (Fig.30) and with the Authority of the Puglia basin entrusted with 
the composition of the Hydrogeomorphic Map (Fig.31), offers a qualification of the 
Cognitive Framework, all of it geo-referenced on the new CTR, extremely elevated in 
relation to the central elements in the system of protection.

Once the structural components of the diverse regional landscapes have been indi-
viduated (and the attempt to “represent them” in effective compositions has been 
carried out, for example the Charter of the territorial and landscape heritage of Pug-
lia, articulated also at the level of environmental and territorial figure) the plan is 
defined by the “quality objectives” and rules are calibrated in order to bring about 
the conditions of their reproduction in conformance with the direction traced by 
the DRAG for the Provincial and Municipal instruments, that should find within the 
Regional plan a solid unitary vision.

The Apulian Region
Territorial Morphotypologies 
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Figure 31. Summarised structural description in the Atlas of PPTP: Territorial Morphotypologies
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The Apulian Region
Rural Morphotypologies

The desire to highlight the “long duration” of the dynamics that have structured over 
the course of time the formation of the peculiarities of the landscapes of Puglia is an 
attention to the past that is directed essentially at establishing roots within the terri-
tory for the choices of the “Landscape Scenario” contained in the second part of the 
PPTR, a prefiguration of the medium- and long-term future of the territory of Puglia. 
The scenario has served as a strategic reference for “starting processes of public con-
sultation, actions, projects and policies, directed towards the realisation of the future 
that it describes.”

The PPPT: The General Objectives of the “Strategic Scenario”
Objective 1: Realise the hydrogeomorphological equilibrium of the hydrographic 
basins
Objective 2: Develop the environmental quality of the territory
Objective 3: Valorise the landscapes and the long-term territorial figures
Objective 4: Redevelop and valorise historical rural landscapes
Objective 5: Valorise the cultural-settlement identity heritage
Objective 6: Redevelop the landscapes that have been degraded and the contempo-
rary urbanisation
Objective 7: Valorise the aesthetic-perceptive structure of the landscapes of Puglia
Objective 8: Valorise the slow fruition of the landscapes 
Objective 10: Define territorial and landscape quality standards in the development 
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Figure 32. The rural landscape in Gargano: one of eleven ambiti territoriali constituing the Apulian territory
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of renewable energy
Objective 11: Define territorial and landscape quality standards for the settlement, 
redevelopment and reuse of the productive activities and infrastructure
Objective 12: Define construction quality standards, as well as urban and territorial 
ones in the urban and rural residential settlements. 

Of great importance is the fact that: the development of the same value of the ter-
ritorial plan has allowed the strong characterisation of the strategic and planning 
connotation, up to the predisposition of actual territorial projects for the regional 
landscape:
. The Regional Ecological Network  
. The Urban-Rural Agreement 
. The Infrastructural System for Light Mobility 
. The Integrated System for the Coastal Landscape
. Territorial Themes to Make of Property

The Apulian Region
Strategic Scenario

The Norms,  The “Building Regulation”, The Integrated Projects
The third part organises the entirety of the Norms: there is a list of indications, direc-
tives and prescriptions that after the approval of the PPTR, will have an immediate 
effect on the utilisation of the resources that constitute the landscape. At the present 
time, the Plan Project has been approved as of this past 20 October. The PPTR has 
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Figure 33. The Plan for the Polyvalent Ecological Network (detail)
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been among the first Regional instruments to test in the course of its drafting, acti-
ve forms of participation in application of the European Landscape Convention. It 
started the production of “guidelines” and “integrated experimental projects” aimed 
at reaching the preset structures of the scenarios. Guidelines and projects have been 
aimed especially at planners and programmers, but in diverse ways they involve tho-
se who “produce” landscapes (builders, agricultural entrepreneurs, administrators, 
inhabitants united together in associations, etc.). 

The guidelines, in part functioning within the integrated projects that attempt to 
create typologies, are drafted in the form of a datasheet-norm, with regulations ai-
med at particular management or construction aspects whenever the dimension 
concerns landscape aspects. 

A protocol for the qualification of landscape and environmental development in a 
building regulation was signed with the Municipality of Giovinazzo, which propo-
sed itself as a regional regulation standard, with the introduction of qualitative rules 
on the building materials, the typologies, the colours, the insertion of the constructi-
ons in the urban and rural landscape, etc. 

Another protocol regards the regulation for the National Park of Alta Murgia, agre-
ed upon with the Park Authority, that oversees the morphotypological indications 
for the interventions of recovery and new construction, with the predisposition of 
an urban and building regulation for the construction and infrastructure activiti-
es both for recovery and for prevision of interventions of the single Municipaliti-
es in the Park area with specific prescriptions having a landscape character; and a 
priority Plan for recovery for agricultural, environmental tourism and residential 
purposes and for services for the agricultural villages that were abandoned by the 
Reform Body. The Plan can be ready for other projects. For example, proposals for an 
innovative tourist guide based on the Atlas, that helps in the ecological and histori-
cal and structural understanding of the landscapes; restoration and recovery of the 
cattle-tracks that are still integral or recognisable (for example near Motta Montecor-
vino, in the Dauno Subappenino, or in the terminal tract of the Pescasseroli-Candela 
cattle-tracks); reopening of an “ecological corridor” in the Province of Foggia, on the 
Cervaro Torrent, as an anticipation of the Regional Ecological Network, and so forth. 
The Plan, in the course of its drafting, oriented the active “policies” of the territory 
and regional landscape, opening a dialogue with the other instruments (the Infrast-
ructure Plan, the Coastal Plan, the Plan for vast areas, the Territorial Plans of Provin-
cial Coordination, the Rural Development Plan, etc.). 

Concerning the Rural Development Plan, the Region has drafted the Programme, 
according to the indications of Regulations CE number 1697/2005 and number 
1974/2006 and in conformance with the Community Strategic Orientations (OCS)
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The Apulian Region
Regional Guıdelines

and the National Strategic Plan (PSN), which represents an instrument for the imp-
lementation of the rural development strategy and foresees a series of measures gro-
uped together according to four “Thematic Areas”, according what is dictated by the 
Community Regulation for the period 2007-2013: 
“Improvement of competitiveness of the agricultural and forestry sector”,
“Improvement of the environment and rural space”,
“Life quality in the rural zones and diversification of the economy”,
“Implementation of the Leader setting”: the so-called “Leader approach” to rural de-
velopment consists in the creation and implementation of highly specific projects 
on behalf of the local partners in order to find solutions to particular local problems. 
For the realisation of the interventions, there is the utilisation of Community, natio-
nal and regional funding. 
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Figure 34.  Abacus of rural settlements morphotypologies: rural nucleus and villages

Figure 36-38. The Strategic Scenario of the PPTR of Puglia Region includes the 
“ Guidelines for  Recovery, Maintenance and Reuse of Rural  Constructions and Property” (pictures from the cover of “Guidelines”) 
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The Apulian Region
Regional Guidelines
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The Landscape Plan chooses to co-plan with the Rural Development Plan of the Re-
gion the main transformations toward a “multifunctional” direction of agriculture: 

. to promote rural economies, develop food and agricultural products distribution 
that is founded on the valorisation of traditional products, to reduce the dependence 
upon foreign markets, and in particular, those of oil and wine production and at the 
same time, develop environmental quality and diversification of landscapes;
. to highlight and valorise the characteristics of historical rural landscapes, rein-
terpreting the complexity and variety of the rural landscapes of great historical im-
portance as well as that of identity and to redefine their potential; to promote rural 
repopulation in the context of multifunctional agriculture; among other things, to 
promote and give incentive to agriculture that is less water-dependent. 

The Apulian Region
The Social Production of the Plan
Above all, the Plan expresses in its foundation attention to the involvement of the 
inhabitants in the cognitive and decisional processes regarding the regional land-
scape, that is evidenced also in the choice and in the calibration of the integrated 
projects: for example, those concerning the drafting of maps of communities among 
the diverse towns, Ecomuseums and other projects in a participatory form, such as 
those that have been started for some time, of a multifunctional agricultural park in 
the Salento area.
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Figure. 39-40-41. The card for the knowledge of the existing morphotypologies (work in progress) 
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It is with this spirit that the PPTR developed a site (where the progress of the Plan 
results are published) that includes the Landscape Observatory: an instrument that 
is calibrated on the principles of the European Landscape Convention in the attempt 
to investigate the perceptions of the inhabitants, as individuals or associations, in 
their living environment (www.paesaggiopuglia.it). (Figure. 43)

The Apulian Region
The Social Management of the Landscape

Fig. 43. The  PPTR  web site (where the progress of the Plan results are published) that 
includes the Landscape Observatory (www.paesaggiopuglia.it). Here any user has 
the possibility of contributing to the construction of a map “from below” with his or 
her own indications relative to the landscape heritage and to the offences against the 
landscape, to the good and bad practices as they refer to the landscape. It hopes to be 
a signal of attention to the voice and the sensitivity of the inhabitants, as well as an 
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Figure  42. Itinerant area conference
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attempt to increase the emergence (mapping the good practices) of those planning 
energies that the Landscape Plan intends upon exalting, including them in their own 
strategic scenario.

The Elements of Strength of the Plan
. the rigorous application of the Cultural Heritage and Landscape Code has inspired a 
structuring of the Landscape Plan that is aimed at harmonising the actions of pro-
tection with those of valorisation, redevelopment and renewed planning in order to 
elevate the landscape-environmental quality of the entire regional territory; 
. the full enactment of the principles of the European Landscape Convention is made 
manifest in a connotation that is deeply one of identity as well as statutory of the cog-
nitive framework; a vision that is one of identity-heritage while being strategic-plan-
ning brings about both a priority and articulated research of the instruments of go-
vernance and participation for the social production of the landscape and the experimental 
enactment of them already in the phase of the construction of the Plan; 
. the agreement between the State-Region for the composition of the Landscape Plan, 
ratified by the Cultural Heritage Ministry, by the Ministry of the Environment and 
by the Puglia Region in the sphere of the public presentation of the planning docu-
ment of the PPTR of 15 November 2007, as well as the close collaboration with the 
Regional Offices of the Cultural Heritage Ministry, has allowed the assumption of 
shared positions on the normative structure based on the same references also on behalf 
of different subjects, a step that is equally important in the phase of the implemen-
tation of the plan;
. the institution, with the law LR n. 20/2009 “Norms for landscape planning”, of the 
Regional Observatory for Landscape Quality, and the interpretation given to the process 
of Strategic Environmental Evaluation (VAS) as an active support for the construc-
tion of the Plan and the prefiguring of a series of supports for the future monitoring 
of the same, in the phase of the implementation of the PPTR could offer decisive sup-
port in the monitoring of possible criticalities and be able to identify actions aimed 
at dealing with them in an appropriate and opportune way. 
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Havza Ölçeğinde Planlamada 
Yasal Çerçeve
pelin pinar özden1

Bu seminerde havzalara yönelik politikalar ve havza planlaması konuları, somut 
iki örnek kapsamında ele alınacak; Yeşilırmak ve Ergene havzaları. Etkinliğe baş-
larken yaptığımız bu tematik sunuşlarla, sonraki sunuşlara ve özellikle de atölye 
çalışmalarına bir zemin hazırlamayı amaçladık. Benim yapacağım tematik sunuş, 
havza planlaması konusunun yasal çerçevesini bir kez daha hatırlamayı amaçlayan 
bir çerçeve çizecek. Bu çerçeve içinde dört ana sorunun yasal tabanına karşılık bul-
maya çalışacağım.

Bu başlıkları şöyle sıralayabiliriz:
1. Havza tanımı 
2. Havzanın sınırları
3. Üst ölçek planlaması olarak havza planlaması 
4. Havzada yetki paylaşımı / örgütlenme modeli
 
İmar mevzuatı içinde doğrudan bir havza tanımı bulunmadığı bilinmektedir. Havza 
tanımının, 2004 tarihli Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği içinde yer bulduğunu görüyo-
ruz. Yönetmeliğe göre, “havza, bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haz-
nesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin 
tamamını” ifade etmektedir. Söz konusu tanım içinde, havza tanımının su kaynaklı 
bir yaklaşımla ele alındığı, biz plancıların anladığı anlamda bir planlama boyutu-
nun bulunmadığı söylenebilir. 

İkinci soruya yöneldiğimizde, havza sınırlarına yönelik de doğrudan bir tanım bu-
lunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, havza 
tanımını yaparken, havza sınırını da tariflemektedir. Kuşkusuz yönetmelikte söz 
edilen havza sınırı, idari bir sınır, ya da bir planlama alanı sınırı ile ilgili değildir; ak-
sine, havza sınırını, doğal koşulların etkisiyle oluşmuş, coğrafi bir sınır çizmektedir.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde havza planı “su kaynaklarından etkin bir biçimde 
yararlanılabilmesi için bu kaynakların sulama, taşkın kontrolü, nehir ulaşımı,  içme 
ve kullanma suyu temini, hidroelektrik enerji üretimi, drenaj, akarsu havzası ısla-
hı ve benzeri amaçlarla yapılan çalışmaların bütününü içeren su kullanım planı” 
olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda da, havza tanımında olduğu gibi su kaynaklı 
bir planlama yaklaşımı görülmekte, bölgesel planlama yaklaşımına tanımda yer ve-
rilmemektedir. Oysa bugün havza planlama, bölge planlamanın da bir parçası gibi 

1 Doç. Dr., Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi (2007),  İstanbul
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değerlendirilmektedir. Böyle bakıldığında, havza planlamasını bir üst ölçek planla-
ma yaklaşımı içinde değerlendirmek gerekir. Bu kapsamda üçüncü soruya gelindi-
ğinde, farklı yasalarda yer alan farklı tanımlar çerçevesinde konuyu ele almak gerek-
tiği görülmektedir. 

Konu bir üst ölçek planlama boyutuyla ele alındığında,  öncelikle Çevre Düzeni Pla-
nı kavramına bakılmalıdır. 3194 sayılı İmar Kanunu Çevre Düzeni Planı’nı, “Ülke ve 
bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yer-
leşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plan” olarak tanımlamaktadır. 
2000 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair 
Yönetmelik’te ise Çevre Düzeni Planı, aynı tanımı yaparken ölçek belirtmiş, 1/25.000, 
1/50.000, 1/100.000 veya daha küçük ölçekli olarak hazırlanan planları bu kapsam 
içine almıştır. 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu’nda 
İl Çevre Düzeni Planı’ndan söz edilmektedir. 

442 sayılı Köy Kanunu, konuyla ilişkili bir başka kanundur. Kanunda köy yerleşme 
planından söz edilmekte, bu planların köy yerleşik alan ve gelişme alanlarını içine 
aldığı vurgulanmaktadır. 1987 yılındaki değişikliklerle beraber, köy yerleşik alanın-
da planlama ve uygulama konusunda sıkıntıların arttığı, standart planlama koşu-
tunda karalar alınıp, uygulama yapıldığı görülmektedir. 

5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ise Arazi Kullanım Planlamasını her 
ölçekte planlamaya temel oluşturacak, toprağın ve diğer çevresel kaynakların bo-
zulmasını önleyecek bir üst ölçek planı olarak ele almaktadır.  Aynı kanun, arazi 
yetenek sınıflaması,  tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projeleri ve toprak koru-
ma projelerini de tanımlayarak, üst ölçek planlamaya toprağın ve suyun korunması, 
en akılcı şekilde kullanılması perspektifinden yaklaşmaktadır.

Konuya bölge planlaması kapsamından yaklaştığımızda, yine 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nda yer alan bölge planlaması tanımı karşımıza çıkmaktadır: Buna göre böl-
ge planları, sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiye-
lini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere ha-
zırlanacak planlardır. Ancak bu tanımdan yola çıkarak havza planlaması ilişkisini 
kurgulamak çok da kolay değildir. Daha anlamlı ve havza alanları için bir üst ölçek 
kabul edilebilecek bir bölge kavramına ulaşmak amacıyla Avrupa Birliği’nin böl-
gesel düzeyde uyguladığı müktesebata uyum çerçevesinde oluşturulan İstatistiki 
Bölge sınıflandırmasına bir göz atıldığında, 3 düzey bölge belirlendiği görülmüştür. 
Bu sınıflandırmanın ilk düzeyi 12 ili, 2 düzeyi 26 ili, 3. düzeyi ise 81 ili kapsamak-
tadır. Örneğin bu etkinlik kapsamında ele alınırsa, bu sınıflandırmaya göre Yeşilır-
mak havzası için Düzey 1’de Batı Karadeniz, Düzey 2’de Samsun, Düzey 3’te Samsun, 
Tokat, Çorum ve Amasya illeri yer almaktadır.   Aynı şekilde Ergene havzası için 
incelendiğinde de, Düzey 1’de Batı Marmara, Düzey 2’de Tekirdağ, Düzey 3’te ise 
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli bulunmaktadır.

4. soru kapsamında konuya yaklaştığımızda, daha karmaşık, girift bir yapıyla karşı 
karşıya gelinmektedir. Öncelikle bölge ölçeğinden bakarsak, karşımıza 3194 sayılı 
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İmar Kanunu’nun 9. maddesi, yani Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın re’sen onama 
yetkisi çıkmaktadır. 

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nda da İmar Kanunu’nun 9. maddesine benzer bir 
madde yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı; kültür ve turizm koruma ve geli-
şim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki plânları yapmaya, yaptırma-
ya, re`sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir. 

5449  Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ise, 
yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, bölge plân ve 
programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kap-
samda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendir-
mek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek, bölge plân 
ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasite-
sinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağla-
mak görevlerini kalkınma ajanslarına vermektedir. Yani kalkınma ajansları destek 
veren kuruluş olarak görev yapmaktadır.

Bu ölçekten çevre düzeni planı ölçeğine inildiğinde, Çevre Düzeni Planlarının Yapıl-
ması Esaslarına Dair Yönetmeliğin koordinasyonu tanımlayan maddesi öne çıkmakta-
dır. Buna göre, “birden fazla ili kapsayan planlama çalışmalarında, yerinde yapılacak 
veya Bakanlıkla birlikte yürütülecek işlemlerde koordinasyon, planlama alanındaki 
en büyük araziye sahip il valiliğince yürütülür”. 

İl Özel İdareleri Kanunu’na gore ise, il çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, 
büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi 
ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafın-
dan onaylanır.

Amacı çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve 
doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, ülkenin 
doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve 
her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve 
orman alanlarının genişletilmesi olan 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun, havza planlamasını yakından ilgilendiren bir başka ka-
nundur. Kanuna göre,  dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik 
kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal 
kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alı-
narak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulan-
masını sağlamak Çevre ve Orman Bakanlığı’nın görevleri arasında sayılmaktadır.

Sonuç olarak, planlama mevzuatımızda doğrudan yer almamakla birlikte, havza 
ölçeğinde planlama açısından doğrudan bağlayıcı olan çok sayıda kanun ve yönet-
melik bulunmaktadır. 9 Kırsal Alan Planlaması Semineri içinde bu çok başlılığın ve 
yeterince tartışılmadan mevzuat içinde yer almış çeşitli kavramların gerektiği gibi 
tartışılarak önemli sonuçlar çıkarılmasını temenni ediyorum. 
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Havza Ölçeğinde Planlama Sorunları; 
Yeşilırmak ve Ergene  Havzaları 
hürriyet öğdül1

Dokuzuncu Kırsal Alan Planlaması Seminerinin konusu Havza Ölçeğinde Planlama 
Deneyimleri ve Kırsal Alanlar olarak belirlendi. Özel olarak inceleyeceğimiz konu 
Yeşilırmak ve Ergene Havzalarında hazırlanmakta veya sonuçlanmış üst ölçek plan-
ların ve kalkınma programlarının kırsal alanlar ve havza açısından değerlendiril-
mesi.

Toplantının ilk gününde planlama çalışmalarını sürdüren kurum ve kuruluşların 
kendi çalışmalarını kırsal alanlar ve havza ölçeği kapsamında nasıl ele aldıklarını 
aktaracakları sunuşlar yer alıyor. Toplantı ikinci gün atölye çalışmaları şeklinde 
devam edecek. Atölye çalışmasını, kolaylaştırıcı arkadaşımız Funda Oral’ın destek-
leriyle ‘açık alan teknolojisi’ adı verilen bir toplantı yöntemiyle gerçekleştirmeyi 
amaçlıyoruz. Bu yöntemle ikinci günün sonunda tüm katılımcıların fikirlerinin yer 
aldığı bir dizi rapor elde etmiş olacağız. Toplantının sonunda da yine tüm katılımcı-
ların düşüncelerini ifade edebilecekleri genel bir tartışma oturumu yapılacak.

Bu yıl havza konusunu mevcut deneyimler üzerinden ele almayı seçtik. Çünkü de-
neyimler üzerinden fikir üretmenin çok daha yararlı ve yapıcı olduğunu düşünüyo-
ruz. Yeşilırmak ve Ergene havzalarıyla ilgili konular ilk bakışta birbirinden oldukça 
farklı görünüyor. Kısaca bilgi vermek gerekirse;

Yeşilırmak Havzası; 
Yeşilırmak havzasını içine alan bölgede bir bölge planı ve bir çevre düzeni planı 
hazırlanmakta, yerel-bölgesel kalkınma modeli olarak da bir kalkınma programı 
sürdürülmektedir.

Bölge planı,  DPT tarafından Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı genel bölgesel kal-
kınma amaçları çerçevesinde gündeme getirilmiş olan, ‘Yeşilırmak Havza Gelişim 
Projesi ‘ dir. Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi, Amasya, Tokat, Samsun, Çorum İlleri-
ni (TR83-NUTS2 Bölgesini) içine alan bir coğrafi bölgeyi kapsamaktadır. Proje kamu 
ihale kanunu çerçevesinde müşavir firma tarafından hazırlanmıştır. 
Bölgede yapılan başka bir planlama çalışması ise Çevre ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan bir konsorsiyuma ihale edilmiş olan ‘Samsun, Çorum, Tokat Planlama Bölgesi 
1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’dır. Komşu illerle birlikte 9 ilde sürdürülen 
plan ülke topraklarının %9 unu kapsamaktadır. Bu iki plan da son aşamasına gelmiş 
bulunmaktadır. 

1 Doç. Dr., Mimar  Sinan  Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul
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Yeşilırmak bölgesinde aynı zamanda AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı çer-
çevesinde DPT-AB işbirliği ile başlatılan Yeşilırmak (Amasya, Çorum, Samsun, To-
kat) Kalkınma Programı sürdürülmektedir. 1997 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kurulan Yeşilırmak Havzası İl Özel İdareleri Hizmet Birliği, daha sonra 2004 yılında 
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği olarak değişmiştir. Birliğin amacı Yeşilırmak 
ve kollarında oluşan kirliliği ve nedenlerini önlemek için gerekli tedbirleri almak, 
bölgede erozyon giderici çalışmaları yapmak, akış rejimini düzenlemek, Yeşilırmak 
Havzasında bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma-
larına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve 
özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaktır. 

Ergene Havzası; 
Ergene Havzasında 2000 yılında hazırlanmaya başlanan ‘1/100 000 Ölçekli Trakya 
Alt-Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’ 2004 yılında Çevre ve Orman Bakan-
lığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Plan, Trakya’nın tümünde yaklaşık 
2 milyon hektarlık bir alanı ve üç ili kapsamaktadır. Plan çalışmaları Trakya Üniver-
sitesi öncülüğünde sürdürülmüştür.  Plan hazırlanırken 2002’de Bakanlar Kurulu 
kararı ile ‘Trakya Çevre Sorunları Çözümü Hizmet Birliği’ kurulmuş, bu Birlik 2004 
yılında Trakya Kalkınma Birliği (TRAKAB) adını almıştır. TRAKAB planın uygulan-
ması, geliştirilmesi için sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir. Planın onaylanma-
sından sonra geçen sürede özellikle uygulama sorunları ile ilgili tartışmalar ortaya 
çıkmıştır. Konu bugün de güçlü bir gündem yaratarak devam etmektedir. 
 
Her iki bölge ilk bakışta farklı sorunlarla karşı karşıya gibi görünmektedir. Yeşi-
lırmak havzasında paralel yürütülen ancak aralarında bütünleşme sağlanmamış 
görülen üst ölçek planlar ve kalkınma programının bütünleştirilmesi konusu öne 
çıkmaktadır. Ergene havzasında ise koruma kararları güçlü olan bir üst ölçek planın 
uygulanmasında gelişme baskıları karşısında karşılaşılan sorunlar güncel bir tartış-
ma konusudur.  Bu iki örnek üzerinden ortak tartışma konuları şu şekilde tanımla-
nabilir.  
 
İlk olarak her ikisi de güçlü tarımsal potansiyellere sahip, doğal değerleri öne çıkan, 
ancak taşıma kapasitelerini aşma riski taşıyan bölgelerdir. Taşıma kapasitesi burada 
ekonomik sistemdeki daha fazla bir büyümenin ekolojik olarak üst sınırlarının bu-
lunduğuna işaret etmektedir.

İkincisi her ikisi için hazırlanan planlarda havza ölçeğinde ele alma konusunda gay-
retler vardır. Planlar  idari sınırlara göre, il ya da NUTS bölgeleri ölçeğinde yapılmış-
tır, yine de bu sınırlar içinde yer alan havzalara referanslar vardır. 

Üçüncüsü her iki bölgede kalkınma birlikleri etkindir. Kalkınma birlikleri ülkemiz-
de bölge kalkınma ajanslarından önce oluşmuş yapılanmalardır ve giderek kamu 
önderliği rolleri sivilleşme eğilimi içindedir. Bölge yönetimi ve havza yönetimi ko-
nusundaki tartışmalar için ipuçları vermektedir.
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Dördüncüsü çok büyük bölgeleri içeren bu planlar, sınır konusunu gündeme getir-
mektedir. Nehirler, yer altı suları, idari sınırları aşarak geniş havzalar oluşturmakta, 
bu havzalar kendi ekolojik sistemlerini, habitatlarını oluşturmakta ve tarımsal ürün 
desenini, yerleşme sistemini, işgücü yapısını  etkilmektedir.. Bugün Türkiye 26 su 
toplama havzasına ayrılmıştır ve bu havzalar ülkelerarası büyük havzaların ve kıta-
lar ölçeğindeki havza sistemlerinin alt bölgeleridir. Planlarını yaparken ne yazık ki 
idari sınırlara bağımlı kaldığımız doğal sistemler bu sınırları  tanımıyor.

Buradan beşinci bir tartışma konusuna geliyoruz; ortaklıklar, uzlaşmalar, müzakere-
ler ve katılım. Eğer havza ölçeğinde planlar yapılacaksa, sınırları aşan yeni bir yak-
laşım gerekmektedir. Artık her kurumun kendi yetki alanı içinde değerli çalışmalar 
yapması başarı için yeterli değildir. Burada başarı, ortaklıkları yürütme ve birlikte 
çalışma becerisi, kurumsal katılığı aşma cesareti, halkın desteğini sağlama ve bunun 
için de her ölçekte, her adımda şeffaflık ve katılımın sağlanması ile mümkündür. 

Havzaların sadece bir doğal eşik olarak, planlamanın önünde gelişmeyi engelleyen 
bir kısıt olarak görülmesi büyük bir yanlıştır. Günümüzde iklim değişiklikleri sonu-
cu su kaynakları giderek azalıyor. Yaşamın en önemli kaynağı olan su bu yüzyılda 
belki de en önemli savaş nedeni olacak. Suyu, onun beslediği toprağı, bitkileri, ta-
rımsal alanları, bu kaynaktan geçinen milyonlarca aileyi ve bu nüfusun ihtiyaçları-
nı hesaba katmayan bir planlama anlayışı artık geçerli olmamalıdır. Kent plancıları 
olarak yüzümüzü biraz da kırlara dönmeli, yaşam kaynaklarımızı orada görmeliyiz. 
Doğanın ve kırsal kesimde yaşayanların planlamada yeniden hatırlanması gerekli-
dir. 

Planlamanın en önemli ikilemi olan ekonomik gelişmeye karşı doğa koruma ikile-
minden sıyrılıp bu ikisinin birbirini nasıl destekleyebileceğinin yollarını aramalı-
yız. İmar planlama düzeni içinde doğa koruma ve ekolojik öğeler ne yazık ki dışsal 
öğeler olarak tanımlanıyor. Havzayı bir eşik olarak değil bir kaynak ve ekonomik 
bir güç olarak, daha da önemlisi geleceğe aktarılacak bir değer olarak planlamanın 
merkezine yerleştirmeliyiz. 

Bu toplantının konusu olan üst ölçek planlarda kırsal alanlar ve havzaların ne şekil-
de ele alınması gerektiği üzerine yapılacak tartışmalar son derece değerlidir. Çünkü 
katılımcıların her biri bu konuda deneyim sahibi kişilerdir ve katkıları da son dere-
ce önemlidir. Toplantının havza konusundaki tartışmalarda bir başlangıç olmasını 
diliyoruz. 
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Havza Ölçeğinde Planlama ve 
Kırsal Kalkınma Politikaları
nuri barış tartıcı1

Giriş

Türkiye’de bugüne kadar hazırlanan planlar ve uygulanan projeler dikkate alındı-
ğında, havza ölçeğinde planlama konusunda azımsanmayacak bir deneyime sahip 
olduğumuz sonucuna ulaşılabilmektedir. Ulusal kalkınma planlamasında havza 
ölçeğine vurgu, ağırlıklı olarak su, toprak ve orman kaynaklarının kullanımı, ko-
runması ve yönetimine dair politikalarda yapılmaktadır. Bunun bir uzantısı olarak 
havzayı temel alan projeler, bu doğal kaynakların korunmasına ve geliştirilmesine 
odaklanmıştır. Örneğin Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi ve Ana-
dolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi, bu amaçlarla hayata geçirilmiştir. Bunla-
rın yanında, özellikle toprak ve su kaynaklarının geliştirilerek kalkınma sürecinin 
hızlandırılması yönündeki gayretlerin, havza planlaması düşüncesiyle başlayarak, 
sonrasında daha kapsamlı bölge planlarına dönüşebildiği de görülmektedir. Güney-
doğu Anadolu Projesi (GAP) ve Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP), böylece 
şekillenen bölge planlarıdır. 

Bu deneyimlerle birlikte, havza ölçeğinde planlamanın veya uygulamanın temel so-
runlardan/sorunsallardan ari bir alan olmadığını da vurgulamak gerekir. En temel 
sorunsal, bir planlama çerçevesi ve mekansal birim olarak havzanın, hangi planla-
ma amaçlarına daha uygun olduğu, planlama sisteminde ne şekilde konumlandırı-
labileceğidir. Devamında, ikinci sorunsal, farklı amaçlarla üretilen farklı planların 
birbirleriyle nasıl ilişki kuracağıdır. Temel sorun alanlarından birisi de bu planların 
hazırlanması veya uygulanmasıyla sorumlu kuruluşlar arasında eşgüdümün nasıl 
formüle edilebileceğiyle ilişkilidir. 

Bu bildiri2, havza ölçeğinde kırsal alan planlamasıyla ilgili köklü çözüm önerileri 
geliştirilmesi gibi iddialı bir amaç gütmemektedir. Bunun yerine havza ölçeğinde 
planlamayı, kalkınma politikaları, planlama pratiği ve ortamı içerisinde konum-
landırmaya, sorun alanlarını daha sistematik biçimde tanımlamaya yönelmektedir. 
Böylelikle, sempozyumun çalıştay bölümünde gerçekleştirilecek grup çalışmalarına 
katkı sağlanmaya çalışılmıştır. 

1 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Planlama 
Uzmanı. (2010)
2 Bu bildiri, 2007 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
tarafından düzenlenen ve havza ölçeğinde planlama konusunun tartışıldığı Kırsal Alan Planlaması 
Seminerinde yapılan sunuşun bir özeti yeniden düzenlenmesi niteliğindedir.
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Bu amaçla, bildiri metni iki ana bölümde yapılandırılmıştır. İlk bölüm, havza öl-
çeğinde planlamanın kalkınma politikaları içindeki yerini açıklamakta, bölgesel 
ve kırsal kalkınma ve planlama konusundaki deneyimleri özetlemektedir. İkinci 
bölüm ise, havza ölçeğinde planlama ve uygulamayla ilgili temel sorun alanlarını 
araştırmaktadır. 

Kalkınma Politikaları ve Havza Ölçeğinde Planlama

Havza ölçeğinin, esasen Türkiye’nin kalkınma politikalarında özellikle su, toprak ve 
orman gibi doğal kaynakların yönetiminde gündeme geldiği, son dönemlerde sür-
dürülebilir kalkınma anlayışıyla daha fazla önem kazandığı görülmektedir. Ayrıca, 
havzalar bölge planlama alanında da plan bölgelerinin belirlenmesinde veya ihtiva 
ettikleri doğal kaynakların önemi nedeniyle planlama amaçlarının şekillenmesinde 
etkili olabilmektedir. 

Son yıllarda Türkiye’nin kalkınma politikalarını ortaya koyan gerek Sekizinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), gerekse Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-
2013), havzalara sürdürülebilir doğal kaynak kullanımında önem verilmeye devam 
edildiği görülmektedir. Her iki planın hazırlık çalışmaları kapsamında oluşturulan 
su ve toprak kaynakları ile ormancılık konularında oluşturulan özel ihtisas komis-
yonları (ÖİK), bu kaynakların yönetiminde havza ölçeğinde planlama ve uygulama-
yı önermiş, bu öneriler kalkınma planlarında da yer bulmuştur. 

Bu çerçevede, toprak, su ve orman gibi doğal kaynakların yönetimiyle ilgili kuru-
luşların faaliyet ve yatırımlarında havza ölçeğinde planlama ve  uygulamayı en 
azından ilke olarak benimsedikleri söylenebilir. Ancak burada kuruluşlar arasında 
koordinasyon sorunlarının yaşanabildiğini, genellikle kuruluşların yatırımlarını 
kendi görev alanları kapsamında münferiden programladıklarını, bu çerçevede hav-
za ölçeğinde ancak belirli konuları kapsayan programlama yapılabildiğini belirtmek 
gerekir.

Bu faaliyetler dışında, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine odaklanan, dış kay-
naklarla da desteklenen, farklı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlama amacı  
güden, yazında çoğunlukla kırsal kalkınma projeleri arasında da anılan havza geliş-
tirme projeleri de uygulamaya konulmaktadır. Buna iki örnek, 1990’larda başlatılan 
Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi ve takiben uygulamaya konulan 
Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi’dir. 

Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi, Yukarı Fırat Havzasında sürdü-
rülebilir mera, ormancılık ve tarım faaliyetlerinin geliştirilmesi, toprak degredas-
yonu, erozyon ve sedimentasyonun azaltılması, üreticiler açısından verimlilik ve 
gelirin yükseltilmesini amaçlamıştır. Proje, Elazığ, Malatya ve  Adıyaman illeri sınır-
ları içinde kalan 54 mikro havza ile başlamış; sonrasında 11 il ve 87 mikro havzaya 
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yaygınlaştırılmıştır. Proje 1993 yılında başlatılmış ve 2001 yılında tamamlanmıştır. 
Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi ise mikro havzalarda sürdürülebilir do-
ğal kaynak yönetimi uygulamasının desteklenmesi ve doğal kaynakların bozulma-
sından etkilenen nüfusun gelirinin artırılması amaçlarına yönelmiştir. Proje Amas-
ya, Çorum, Kayseri, Sivas, Tokat illeri sınırları içinde 28 mikro havzayı kapsamıştır. 
2004 yılında başlayan projenin 2012 yılında tamamlanması öngörülmüştür. 

Her iki proje kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile 
mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, görev alanlarındaki faaliyetleri yürütmüş-
tür. Projelerde yütürülen faaliyetler arasında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte, 
genel olarak havza rehabilitasyonu, tarım tekniklerini geliştirme, mera yönetimi, 
orman verimliliğinin artırılması, küçük ölçekli sulama, teraslama, hayvan ıslahı, 
seracılık, arıcılık, küçük ölçekli balıkçılık gibi gelir artırıcı faaliyetler, uygulamalı 
araştırmalar ve genlerin korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmüştür. Projelerde 
ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında ve yörelerde kapasite geliştirilmesine yönelik 
faaliyetler de yürütülmüştür. 

Bölgesel gelişme alanında ise havza ölçeğinde planlama düşüncesinin, öncelikle 
doğal kaynakların etkin yönetimi fikrinden başlayarak iki entegre bölge planının 
gündeme gelmesinde etkili olduğu görülmektedir. 

GAP’ın gelişimi buna iyi bir örnektir. GAP, 1960’lı yılların sonunda gerçekleştirilen 
ve Yukarı Fırat Havzasını konu alan Keban Planlamasından sonra, Fırat ve Dicle 
havzalarında ağırlıklı olarak su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesini (sulama ve 
enerji üretimi) hedef alarak programlanmıştır. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla-
nında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli bir bölümünü kapsayan Aşağı 
Fırat Projesinin çok amaçlı bir kalkınma planı dahilinde ele alınması benimsenmiş-
tir. GAP Master Planının 1989 yılında hazırlanmasıyla, çeşitli sektörü kapsayan bir 
bölgesel kalkınma planı ortaya çıkmış, bu plan yeni koşul ve ihtiyaçlar çerçevesinde 
yeniden değerlendirilerek 2002 yılında GAP Bölge Kalkınma Planı hazırlanmıştır. 
GAP’ın, bölgenin kalkınmasında temel aldığı senaryo, toprak ve su kaynaklarının 
daha etkili ve sürdürülebilir kullanımına yönelik sulama yatırımlarıyla, tarım ve 
buna bağlı sanayinin geliştirilmesi şeklinde formüle edilmiştir. Mevcut GAP Bölge 
Kalkınma Planı’nın (2002) sürdürülebilir gelişmeye daha fazla ağırlık verdiğini söy-
lemek mümkündür. 

GAP’ın toprak ve su kaynaklarıyla ilgili hedeflerinin oldukça iddialı olduğu söylene-
bilir. GAP kapsamındaki projelerle 22 baraj, 19 hidroelektrik santralı ve 1.82 milyon 
hektar alanda sulama şebekesi yapımı öngörülmüştür. Böylece yılda 27 milyar kWh 
enerji üretimi ve Türkiye’de toplam sulanabilir alanın yaklaşık yüzde 20’sinin sula-
maya açılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede, GAP uygulamaları uzun süre, su kay-
nakları yönetimine odaklanmış, özellikle enerji üretimine yönelik yatırımlar, diğer 
sektörlerle mukayese edildiğinde en yüksek gerçekleşme düzeylerini kaydetmiştir.   
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Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi de, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer ve-
rildiği şekliyle, Yeşilırmak Havzası’nda ekolojik dengeyi bozmadan, doğal kaynakla-
rın etkin kullanımı ve yönetilmesi yoluyla planlı ve sürdürülebilir gelişmeyi amaç-
lamıştır. Bu amaca yönelik olarak, erozyonun önlenmesi, su kirliliğinin belirlenmesi 
ve meraların ıslahı, orman alanlarının belirlenmesi ve takibi, kentleşme ve sınaileş-
menin izlenmesi ve planlı gelişimi konularının YHGP kapsamında ele alınması ön-
görülmüştür. Planda ayrıca Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarında yer alan Bafra ve 
Çarşamba Ovalarının tarımsal potansiyelinden yararlanılmasına, gelişmeyi daha da 
hızlandırmak üzere  organize sanayi bölgeleri ile ulaştırma altyapısının geliştirilme-
sine önem verilmiştir. Yine Sekizinci Planda, bölgenin öncelikli sorunlarını çözmek 
için temel stratejileri belirleyen, tüm sektörel hedefleri kapsayan bir Bölgesel Geliş-
me Ana Planı hazırlanması öngörülmüştür. Böylece 2006 yılında yürürlüğe giren 
YHGP de, GAP gibi yüksek doğal kaynak potansiyeli bulunan havzaya odaklanmış, 
nihayetinde çok sektörlü bir bölge planı niteliği kazanmıştır. 

Özetle, Türkiye’de, gerek politika kurgusunda gerekse planlama ve uygulamada hav-
za ölçeğinin, (i) toprak, su, orman gibi doğal kaynakların geliştirilmesine yönelik ku-
ruluşların faaliyetleri veya bu kaynakların önemli potansiyel teşkil ettiği bölgelerin 
planlama çalışmalarında ön plana çıktığı, (ii) sürdürülebilir kalkınma anlayışına pa-
ralel olarak önemini arttırdığı, (iii) bununla birlikte birden fazla kuruluşu organize 
eden, görece çok sektörlü planlama pratiğinin henüz ülke geneline önemli ölçüde 
yaygınlaşmadığı  görülmektedir. 

Türkiye’nin kırsal alana yönelik politikalarına çerçeve oluşturmak amacıyla hazır-
lanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi de (2006), bu eğilimlere paralel olarak, havza 
bazında doğal kaynak yönetimine, toprak, su, orman ve mera kaynaklarının kullanı-
mında önem vermektedir. 

Havza Ölçeğinde Planlamayla İlgili Temel Sorun Alanları

Havza ölçeği bir yandan kırsal alanın ekonomik faaliyetlerinde ve yaşam biçiminde 
etkili olan doğal kaynakların yönetiminde, diğer yandan doğal kaynak potansiyeli 
yüksek bulunan bölgelerdeki planlama çalışmalarında ağırlık kazanması nedeniyle, 
kırsal alan planlamasında önemli bir tartışma konusudur. Ancak, havzaya atfedilen 
bu önem ülke genelinde önemli ölçüde yaygınlaşmış bir planlama pratiğine dönüş-
memiştir.
Havza bir planlama ölçeği olarak ele alındığında, iki sonuç ortaya çıkmaktadır. Bun-
lardan ilki, planlama alanı, belirli amaçlarla belirlenmiş havza olmaktadır. İkincisi 
ise, farklı sektörlerle ilgili hedeflerin, faaliyetlerin havza düzeyinde birlikte planla-
nıp uyumlaştırılması gerekmektedir. Bu anlamda, havza ölçeğinde planlamanın ha-
yata geçirilebilmesi için; havza planlarının planlama sisteminde ne şekilde konum-
landırılabileceği, planlama amaçları ve buna göre planlama alanının seçimi, farklı 
amaçlarla üretilen planların birbiriyle ilişkilerinin ne şekilde güçlendirilebileceği 
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ve farklı konularda görevli ve yetkili bulunan kuruluşlar arasında eşgüdümün nasıl 
formüle edilip sağlanabileceği konularının tartışılması gerekmektedir. 

Mevcut planlama pratiğimizin karmaşık yapısı, havzanın bir planlama ölçeği olarak 
düşünülmesinde önemli engellerden birini teşkil etmektedir. Genel olarak planların 
amaçlarının net olmaması veya uygulamada neredeyse tüm planlama çalışmaları-
nın ekonomik, sosyal, çevresel ve mekansal gelişme boyutlarının her birini kapsamlı 
düzenlemelerle çözümlemeye yönelmesi, havza düzeyinde yapılacak planlarla bu 
sistemin daha da karmaşık hale gelebileceği kanısını uyandırmaktadır. 

Buna örnek olarak iki Bakanlığımz arasında yetki paylaşımı sorunlarına da neden 
olan çevre düzeni planları gösterilebilir. İlk bakışta çevre düzeni planı ifadesi iki 
çağrışım yapabilir: İlki çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yö-
netimi konularına odaklanan ve “environment” anlamında çevreyle ilgili düzenle-
me yapan plan. İkincisi ise,  çevreyi “territory” anlamında ele alan, tüm mekansal 
ve alansal düzenlemeleri, ekonomik ve sosyal gelişme öngörüleriyle kapsayan plan. 
Türkiye’deki uygulama, bu planların ikinci düşünceyle ele alınması şeklindedir. Bu 
durumda, çevre koruma ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine odaklanmış, bir 
veya birkaç ili kapsayan bir planın, bölge planı yerine geçebileceği, ekonomik ve 
sosyal gelişmeyle ilgili hedefler koyup bunlarla ilgili mekansal düzenleme yapabi-
leceği, hatta arazi kullanımı kararı alabileceği kanısına varılmaktadır. Bu örnek, bir 
tespittir ve planın mahiyeti ve yetkili kuruluşun belirlenmesi bir tercih meselesidir. 
Ancak, planlama sisteminin ihtiva ettiği planların amaçları, bu planların birbiriyle 
uyumu, sonrasında da kurumlar arası yetki paylaşımı açısından yeniden ele alınma-
sı ihtiyacı bulunmaktadır. Kuşkusuz bu daha genel bir çalışmayı gerekli kılmaktadır. 
Ancak, bu karışıklık içinde havza ölçeğinde planlamayı konumlandırmak daha da 
güç olmaktadır.

Diğer bir sorunsal, planlama alanının, bir bölgenin veya kırsal yörenin nerede baş-
layıp nerede bittiğinin belirlenmesiyle ilgilidir. Aslında, çoğu durumda planlama 
alanı seçimi mekansal bir devamlılığın bir bölge, yöre veya alan tarifiyle kesintiye 
uğratılmasıdır. Bu anlamda, bölgeler veya yöreler arasında kesin sınırlardan bahse-
dilememektedir. İdari sınırların bölge tanımlarıyla örtüşmediği yönündeki tartış-
malar da esasen bu düşünceden kaynaklanmaktadır. Mevut durumda ise, elimizde 
belirlenmiş veri sınırlar bulunmaktadır. Anayasa ve kanunlarla iller idari yapılan-
mada esas alınmakta, bu yapının teşkilatlanma ve uygulama konusunda getirdiği 
bazı avantajlar planlamanın bu esasa göre yapılması sonucunu doğrmaktadır. Diğer 
taraftan kalkınma ajanslarının kuruluşunu düzenleyen 5449 sayılı Kanun istatistiki 
bölge birimleri temelinde yeni bölge tanımları getirmekte; bölge planlamada bu böl-
gelerin esas alınacağını işaret etmektedir. Nitekim, gerek GAP gerekse YHGP, ilgili 
oldukları havzalardan öte, bu il ve bölge yapısının üzerine oturmaktadır. Havza ge-
liştirme projeleri gibi özel düzenlemelerle kimi durumlarda il veya bölge tanımları 
dışında gerçekleştirilen projeler ise, kırsal kalkınma projelerinde olduğu gibi, finans-
man sağlayan uluslar arası kuruluşlarla varılan anlaşmalara da bağlı olarak, kendine 
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özgü kurumsal ve yönetsel düzenlemeler içerebilmektedir. 
Tahmin edilebileceği gibi havzalar da, temelini Anayasa ve kanunlardan alan idari 
sınırlar ve örgütlenmeyle  örtüşmemektedir. Ayrıca, havzaların planlama alanı se-
çimlerinde kullanılan fonksiyonel veya nodal bölge tanımlarıyla çakışması da, belki 
de pek çok durumda mümkün olmayacaktır. Sekizinci Plan Bölgesel Gelişme ÖİK 
raporunda, Yeşilırmak havzasındaki Samsun, Amasya, Tokat ile Yozgat ve Çorum’un 
farklı fonksiyonel bölgelerde bulunması buna örnek olarak gösterilmektedir. Daha 
da ötesinde, farklı amaçlarla, buna bağlı olarak farklı yöntemlerle belirlenen havza-
ların da birbiriyle çakışmadığı gözlenmektedir. Buna örnek olarak, ilgili kuruluşların 
internet sitelerinden alınan ve bildiri metnine sonradan dahil edilen, su havzaları ve 
tarım havzalarını gösteren Şekil 1 ve Şekil 2 aşağıda sunulmaktadır. Bu durumda 
farklı planlama amaçlarının farklı planlama alanlarına tekabül edebileceği görül-
mektedir.
 
Farklı amaçlarla, farklı alan tanımları içerecek şekilde hazırlanan planlar arasında 
kurulacak ilişkilerin, planların gelişme ve sürdürülebilirlik amaçları arasındaki 
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Şekil 1. Su Havzaları (DSİ, www.dsi.gov.tr)

Şekil 2. Tarım Havzaları (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, www.tarim.gov.tr)



havza ölçeğinde planlama ve kırsal kalkınma politikaları  

uyumu, planlanan faaliyetlerin birbirinin etkisini güçlendirebilecek şekilde tasar-
lanması ve nihayetinde etkili bir şekilde farklı kurumlarca uygulamaya konulması 
yönünden ele alınması gerekmektedir. Konu sadece doğal kaynaklar yönüyle ele 
alınsa dahi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının son dönemde tasarlamaya çalıştığı ta-
rım havzalarını esas alan tarım politikaları, Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülen 
planlama çalışmaları, yine söz konusu Bakanlığın ilgili birimlerinin orman kaynak-
larıyla ilgili planlama ve geliştirme çalışmaları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-
nün enerji üretimi ve sulamaya dönük su kaynakları yönetimi faaliyetleri arasındaki 
ilişkinin netleştirilmesi ihtiyacı görülmektedir. Bu ihtiyaç, kırsal kalkınma projeleri 
veya havza geliştirme projelerinde özel idari düzenlemelere gidilmesinde temel ne-
denler arasında görülebilir.   

Farklı kurumların yetki alanları olarak planlama veya düzenleme alanlarının çakış-
mamasının da, koordinasyon mekanizmalarının iyi tanımlanmamış olması duru-
munda sorun teşkil ettiğini belirtmekte yarar vardır. Bunun iyi bir örnek, herhangi 
bir alanın Özel Çevre Koruma alanı, Milli Park alanı, doğal sit, arkeolojik sit, birinci 
sınıf tarım toprağı veya orman alanı gibi farklı statüler kapsamında kalması duru-
munda ortaya çıkan karmaşık ve yönetilmesi zor durumdur. Böylece, aslında has-
sasiyetle yönetilmesi ve korunması gereken alanların planlaması ve yönetilmesi 
zorlu bir iş olabilmektedir. Bu anlamda, belirlenmiş bir havza ölçeğinde planlama ve 
uygulama yapılması, iyi tanımlanmış planlama, yönetim ve koordinasyon mekaniz-
maları gerektirmektedir. 

Planlama sistemimizi bölge planları ve imar planlarını da içerecek şekilde düşündü-
ğümüzde, son dönemde kamu yönetiminde yaşanan değişime de göz atmakta yarar 
vardır. Kalkınma ajansları 2006 yılında yürürlüğe giren kanunla kurulmaya başlana-
cak, bölge planlama, programlama ve uygulamanın koordinasyonunda işlevler üst-
lenecektir. İmar planlama hizmetleri ise belediyeler tarafından yürütülmeye devam 
edilmektedir. Diğer taraftan, kırsal alana altyapı hizmetlerini sunan Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün kapatılarak görevlerinin il özel idarelerine devredilmesi, bu 
idarelerin illerin çevre düzeni planlarını yapmakla görevlendirilmesi mahalli idare-
lerin de planlama ve uygulama süreçlerindeki önemini arttırmış durumdadır.

Sonuç

Türkiye’de, gerek politika kurgusunda, gerekse planlama ve uygulamada, havza ölçe-
ği özellikle toprak, su, orman gibi doğal kaynakların yönetilmesinde öne çıkmakta-
dır. Diğer taraftan, havza ölçeğinde planlama ve doğal kaynak yönetimi fikri, önemli 
su ve toprak kaynağı barındıran ve bu kaynakları kalkınma için önemli potansiyel 
teşkil eden GAP’ın ve YHGP’nin ortaya çıkışında etkili olmuştur. Sürdürülebilirlik 
kavramının önem kazanmasıyla birlikte havza ölçeğinde planlama da giderek daha 
fazla tartışılır olmuştur. Ancak, havza bir planlama ölçeği olarak yaygınlık kazan-
mamıştır.
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Havza ölçeğinde planlama, bir yandan belirli amaçlar için havzaların tanımlanması-
nı, diğer yandan mekansal birim olarak havza düzeyinde çeşitli sektörleri ilgilendi-
ren hedeflerin, yatırım ve faaliyetlerin birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. 

Havza düzeyinde planlamanın kurumsallaşmasında, hangi amaçlarla ne şekilde 
planlama alanlarının, veya havzaların belirleneceğinin, havza düzeyindeki planlarla 
bölge planı, imar planı gibi diğer planlar arasındaki ilişkilerin ne şekilde kurulabi-
leceğinin ve farklı görev ve yetkileri bulunan kuruluşlar arasında eşgüdümün nasıl 
sağlanacağının belirlenmesi gerekmektedir. Bu sorunsallara ek olarak, planlama sis-
temimizin karmaşık yapısı, havza ölçeğinde planlamayı bu sistem içinde konumlan-
dırmayı güçleştirmektedir.
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Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 
Yürütülen 1/100.000 Ölçekli 
Çevre Düzeni Planı Çalışmaları1

ilkem ilktan gül2

Türkiye’de Çevre Bakanlığı ile Orman Bakanlığı’nın birleştirilerek Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın kurulması ve görevlerinin tanımlanmasına ilişkin esasları içeren 4856 
sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren çevre düzeni planları Çevre 
ve Orman Bakanlığı’nca yapılmakta ve onaylanmaktadır. Ancak geçen süre içerisin-
de yürürlüğe giren yeni mevzuat düzenlemeleri ile çevre düzeni planlarının içeri-
ği ve kapsamı bakımından yaşanan tartışmalar nedeniyle çevre düzeni planlarının 
hazırlanması konusunun bir karmaşaya sürüklendiği izlenimini uyandırmaktadır.
Bu bildiri söz konusu anlam ve kavram karmaşasını çözmek ve Türkiye’de yürütü-
len güncel çevre düzeni planı çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla temelde 
üç ana başlıkta ele alınmıştır:
. Kavramsal Çerçeve
. Yasal Çerçeve
. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Çevre Düzeni Planı Çalışmaları

Kavramsal Çerçeve

Bilindiği üzere çevre düzeni planları, planlama hiyerarşisinde kendinden daha üstte 
yer alan kalkınma planları, ülke fiziki planı ve bölge planları ile kendinden daha 
sonra gelen nazım ve uygulama imar planları arasında yer almaktadır. Kendinden 
daha üstte yer alan plan türleri fiziki arazi kullanım kararlarından ziyade ekonomik, 
sosyal ve bölgesel genel fiziksel öngörüleri, yatırım kararlarını ve önceliklerini belir-
leyen stratejik planlar iken, kendisinden daha sonra gelen imar planları ise doğrudan 
fiziki mekâna dönük uygulamaya esas kararları barındıran planlardır.
İki uç arasında bir geçiş kademesi olarak değerlendirilebilecek çevre düzeni planları 
kendinden üstte yer alan stratejik ve sektörel kararları içerdiği gibi kendinden sonra 
yapılması söz konusu olan imar planı kararlarını yönlendirici fiziksel arazi kullanım 
kararlarını da barındırmalıdır.
Bir çevre düzeni planının hazırlanması genelde üç etaptan oluşan bir çalışmayı ge-
rektirir.
. I. Etap (Araştırma Raporu)
. II. Etap (Alternatif Planlar ve Taslak Plan)
. III. Etap (Nihai plan)

1 Bu metin 2010 yılında yayınlanma aşamasında güncellenmiş olarak iletilmiştir.
2 Şehir Plancısı, Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ankara. 
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Planlama çalışmalarının I.Etabını, planlama bölgesinin bütününe yönelik analiz ve 
sentez çalışmaları oluşturmaktadır. Bu aşamada planlama kararlarını etkileyebile-
cek her kurum ve kuruluştan görev ve yetkileri çerçevesinde hazırlamış oldukları 
veriler temin edilerek süreç içerisinde kullanılır. Kurum ve kuruluşlardan temin edi-
len veriler derlenerek bir arada değerlendirilir ve farklı konularda sentezler elde edi-
lir. Bu sentezler II. ve III. Etap çalışmalarda karar verme süreçlerine yardımcı olacak 
nitelikte ve doğrulukta olmalı, bölgenin ekonomik, sosyal ve fiziksel durumunu net 
bir şekilde özetleyerek çözüm bekleyen sorunlar ve bunların çözümü için yapılması 
gerekenler hakkında faydalı çıktılar vermelidir.

Çalışmanın II. Etabında geçerli en az iki alternatif senaryoya bağlı plan seçenekleri 
üretilmelidir. Her bir alternatifleri oluştururken o alternatife ilişkin kurulan senaryo 
ve verilen plan kararlarının gerekçelerini açıklayan bir Açıklama Raporu’nun hazır-
lanması esastır. Daha sonra, bu alternatif planlar belirlenecek ölçülebilir değerlen-
dirme kriterleri çerçevesinde karşılaştırılır. Bölgeden gelen görüşler de dikkate alına-
rak ağırlık kazanan plan alternatifinin aksayan yönleri düzeltilir ve arazide yapılan 
son kontrollerle birlikte taslak plan önerisi oluşturulur.

Çalışmanın son aşamasında ise II. Etap’ta oluşturulan taslak plan önerisi geliştiri-
lerek nihai plan haline getirilir. Bu aşamada Plan Açıklama Raporu detaylandırılır, 
planlama bölgesinden gelen görüş ve öneriler gözden geçirilerek plana son şekli ve-
rilir. Plan paftaları üzerinden açıklanması ve uygulanması mümkün olmayan hu-
suslarda gerekli açılımları, esas ve kuralları içeren Plan Notları dokümanı hazırlanır.

Bir plan bilindiği üzere, Plan Paftaları, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları’ndan 
oluşmaktadır ve hepsi bir bütündür. Çevre düzeni planlarında ise Plan Açıklama 
Raporu ile Plan Notları dokümanları plan paftalarından daha fazla önem taşımak-
tadırlar. Bunun nedeni çevre düzeni planlarının tekniği, ölçeği ve niteliği gereği 
üzerinden doğrudan ölçü alınarak uygulamaya esas görüşlerin verilememesi ve yer 
tespitlerinin yapılamıyor olmasıdır.

Hangi gerekçelere dayanarak hangi yerleşmeler için ne tür plan kararlarının veril-
miş olduğu ve planın uygulanmasını sağlamak üzere kurulması / oluşturulması ön-
görülen idari yapılar ve planın anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere yardımcı şemalar, 
diyagramların Plan Açıklama Rapor’unda yer alması gereklidir. Ayrıca, genel planla-
ma yaklaşımı, kabul edilen planlama ilke ve esasları ile temel koruma ve kullanım 
yöntemleri Plan Açıklama Raporu’nda detaylıca açıklanmalıdır.

Plan Notları dokümanında ise plan kararlarına dönük uygulamalara esas olacak ve 
kendinden sonra yapılacak planlama çalışmalarını yönlendirecek hükümler yer 
almalıdır. Plan paftaları üzerinde gösterilemeyen ancak uygulamaları yönlendirici 
tablolar da burada verilmelidir. Örneğin baskın fonksiyonun işlendiği geniş bir arazi 
kullanım kararı içerisinde parsel ölçeğinde temin edilen veriler ile plan paftasında 
görünen genel arazi kullanım kararı arasında bir uyuşmazlığın çıkması durumunda; 
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çevre ve orman bakanlığı’nca yürütülen 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı çalışmaları

çevre düzeni planının parsel ölçeğinde temin edilen veriye bağlı olarak geliştirilmiş 
plan notlarının uygulanması gerekecektir. Diğer bir deyişle plan paftası üzerinde 
mutlak tarım arazisi olarak planlanmış bir bölgede alt ölçeklerde daha detaylı yapı-
lan incelemeler neticesinde marjinal tarım alanı olarak saptanan bir alanın bulun-
ması durumunda, o alan için geçerli olacak esaslar çevre düzeni planının marjinal 
tarım alanları için oluşturulmuş plan notları olacaktır.

Onaya hazır hale getirilen çevre düzeni planı onaydan sorumlu kurum ve kuruluş-
larda kurulan komisyonlar marifetiyle değerlendirilir ve onay için idari işlemler baş-
latılır. Onay makamınca imzalanan onaylandığı an yürürlüğe girer. Onaylı planlar 
planlama bölgesinde askıya çıkarılmak üzere yerel idarelere gönderilir ve 1 ay sü-
reyle askıda tutulur. Askı süresinde plana yapılan itirazlar planı onaylayan kurum / 
kuruluşta kurulan bir inceleme değerlendirme komisyonunca incelenip sonuca bağ-
lanır ve uygun bulunan itirazlara yönelik düzeltmeler yapılarak yeniden onaylanır 
ve yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilmesi amacıyla tekrar askıya çıkarılmak 
üzere planlama bölgesinde yer alan idarelere gönderilir.

Son şeklini alarak nihai hale gelen kesin planlar artık uygulanması ve uyulması zo-
runlu birer yasal belge haline gelmiştir. Bundan sonraki süreç uygulamaların ve alt 
ölçekli planların bu çevre düzeni planında öngörülen esaslar ve hükümler çerçeve-
sinde yapılıp yapılmadığının izlenmesidir. Bu izleme ve kontrollerin düzenli ve sağ-
lıklı bir şekilde yapılması verilen plan kararları ile sağlıklı ve yaşanabilir kaliteli bir 
çevrenin oluşturulmasındaki etkinliği artıracaktır.

Planlamanın tüm aşamalarında yer alması gereken en önemli husus ise plandan et-
kilenen tüm kesimlerinin planlama sürecine aktif katılımlarının ve plan kararlarını 
yönlendirici görüş ve önerilerinin alınmasının sağlanmasıdır. Alınan görüş ve öne-
riler planı hazırlayanlarca değerlendirilir ve halk, karar verme mekanizmalarınca so-
nuca bağlanan değerlendirmeler hakkında gerekçeleri ile birlikte yeniden bilgilen-
dirilir. Burada asıl önemli olan genel doğrular ışığında planlama etik, ilke ve esasları 
çerçevesinde en fazla kamu lehine olan kararların verilmesini sağlamak olmalıdır.

Yasal Çerçeve

Giriş kısmında da belirtildiği üzere çevre düzeni planlarının yapılmasına ilişkin yet-
kiye yönelik ilk açık ve net mevzuat hükümleri 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlı-
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yer almıştır.

Bakanlığın genel olarak görevlerinin belirtildiği Kanunun 2.maddesinin (h) bendin-
de “Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik karar-
ların bir arada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak 
üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırla-
mak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak.” hükmü yer almaktadır. 
Bu hüküm ile Türkiye’de çevre düzeni planlarının hazırlanmasına, hazırlatılmasına 
ve onaylanmasına ilişkin ilk kez görevlendirme yapılmıştır.
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Bu tarihten önce, başka kapsam ve ölçekteki çevre düzeni planlarının yapımıy-
la ilgili herhangi bir kanuni düzenleme bulunmaması nedeniyle, başka idarelerce 
çevre düzeni planı yapılması ve onaylanması işlemleri 3194 sayılı İmar Kanunu ve 
bu kanuna istinaden yürürlüğe girmiş olan yönetmelik hükümleri dayanak olarak 
gösterilmiştir. Hatta öyle ki, 4856 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 08.05.2003 ta-
rihinden önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca çalışmalarına başlanmış ancak 
sonuçlandırılmamış çevre düzeni planı çalışmalarında bir karmaşa yaşanmaması 
için 4864 sayılı Kanun ile 4856 sayılı Kanun’a geçici 6.madde eklenerek, söz konusu 
çevre düzeni planlarının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca sonuçlandırılacağına ve 
onaylanacağına ilişkin hüküm getirilmiştir.

Daha sonra 10.07.2004 tarihinde kabul edilen ve 23.07.2004 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 
7.maddesinin (b) bendinde büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında “Çevre dü-
zeni planı kararlarına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde 1/5000 ve 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak 
ve onaylayarak uygulamak …” sayılmıştır. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere önce-
den 1/25.000 ölçekte hazırlanan çevre düzeni planları yerine artık yeni yasal düzen-
lemeler doğrultusunda daha üst ölçekte hazırlanan çevre düzeni planlarına uygun 
1/25.000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması öngörülmüştür. Günümüz-
deki uygulamalara bakıldığında, büyükşehir belediyelerinin yetki ve sorumluluk 
alanlarının da genişletilmiş olması nedeniyle, büyükşehir belediyelerinin planlama 
yapmak durumunda oldukları alanlar da genişlemiş ve 1/25.000 ölçeğindeki nazım 
imar planlarının algılanabilirliği ve bütüncüllüğü ancak karşılayabildiği gözlemlen-
mektedir. Başta Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin olmak üzere büyükşehir beledi-
yelerinin büyük çoğunluğunun onaylı nazım imar planlarının 1/25.000 ölçeklidir.

Diğer taraftan ülkemizde özellikle çevre düzeni planlarının plan yapım ve onay 
yetkisi konusunda da oldukça fazla hareketlilik gözlemlenmektedir. Bir yandan ye-
relleşme hareketleri bağlamında ön plana çıkan yeni yasal düzenlemeler ile diğer 
yandan da daha önceden özel kanunlarla tanımlanmış olan planlama yetkileri çoğu 
kez aynı planlama alanında birbirleri ile çakışır durumda gelmektedir.

22.02.2005 kabul tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesinin (b) 
bendine göre: “İl çevre düzeni planı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşe-
hir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni 
planı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.” hükmü bulunmaktadır. Bu 
hüküm ile il bütünündeki çevre düzeni planları yetkisi il özel idaresine verilmesine 
rağmen aynı kanunun “uygulanmayacak hükümler” başlıklı 70. maddesinde 4856 
sayılı yasa yer almadığından çevre düzeni planları konusundaki yetki her iki kurum 
için de verilmiştir.

İl Özel İdaresi Kanununda ildeki çevre düzeni planlarının onaylama yetkisi İl Bele-
diye Meclisine ve İl Genel Meclisine verilmesine rağmen kanunda il çevre düzeni 
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planı için herhangi bir ölçek belirtilmemiştir.

Bu kanuni düzenlemeyi takip eden gelişme de 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıdır. Kanunun 18. 
maddesinin (c) bendine göre; belediye meclislerinin görevleri arasında 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak “Belediyenin imar planlarını gö-
rüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul 
etmek” görevi yer almaktadır. 

Ayrıca 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren 5538 Sayılı Kanun’un 26.maddesinde de “Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir 
Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya 
yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.” hükmü yer almaktadır. Bu 
da İstanbul ve Kocaeli illerinin artık bir metropol bölge haline geldiğinin, bu neden-
le planlama yetkisinin tek bir elde toplanarak planlama çalışmalarında verimin ve 
hızın artırılmasının hedeflendiği şeklinde yorumlanabilir.

Bunların dışında 03.11.2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kül-
tür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde İmar Planla-
rının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik”in 5.maddesinde söz ko-
nusu yönetmeliğin kapsamı içinde bulunan yerlerde ve yönetmelikte tanımlanan 
her ölçekteki planların (üst ölçek açısından değerlendirildiğinde genellikle Kültür 
ve Turizm Koruma ve Gelişim Planı) Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılacağı, yap-
tırılacağı ve resen onaylanacağı hükme bağlanmıştır.

Yine Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın sahip olduğu planlama yetkisi ile 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sahip olduğu Uzun Devreli Ge-
lişme Planları da kapsadıkları alanlar ve nitelikleri bakımından kendilerinden daha 
üst kademedeki çevre düzeni planları içerisinde büyük önem taşımaktadırlar.

Üst ölçekli planlama bağlamında bakıldığında, yetkinin fazlasıyla dağıtılmış oldu-
ğu açıktır. Öyle ki çeşitli ölçeklerde planlama yetkisine haiz kurum ve kuruluşlarca, 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planların-
da kendi yetki alanlarına denk gelen kısımlarda herhangi bir planlama kararının ve-
rilmemesinin talep edildiği durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Bu gelişmelerin sonrasında çevre düzeni planlarının hazırlanması ve onaylanma-
sındaki olası yetki çatışmalarının önlenebilmesi amacıyla 26.04.2006 tarih ve 5491 
sayılı Kanun ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklikle, “Çevrenin Ko-
runması” başlıklı 9.maddesinin (b) bendi uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığınca 
yapılacak, yaptırılacak ve onaylanacak çevre düzeni planlarının bölge ve havza ba-
zında olacağı ve 1/50.000 veya 1/100.000 ölçeklerde olacağı hükme bağlanmıştır. Bu-
radan da anlaşılacağı üzere Bakanlık çalışmaları kapsam bakımından il sınırlarının 
ötesinde havza veya bölge olarak tanımlanmış, böylece birbirine komşu farklı illerde 
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birbirleri ile kopuk çevre düzeni planlarının yapılmasının önüne geçilmiş olmakta 
ve bütüncül yaklaşımın benimsendiği bir planlama anlayışı içerisinde hareket edil-
mesi sağlanmıştır. Diğer taraftan da Bakanlıkça yapılacak çevre düzeni planlarının 
ölçekleri konusunda net ifadelerin yer alması ile yukarıda açıklanan diğer mevzuat 
hükümlerinde ortaya çıkan belirsizliğin yaşanmaması ve farklı kurumlarca başka 
adlarla aynı nitelikteki çalışmaların yapılarak gereksiz yere kaynak, zaman ve emek 
israfının önlenmesi sağlanmıştır.

Çevre Kanununun aynı maddesinde çevre düzeni planlarının yapımına ilişkin usul 
ve esasların çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hükmü de ayrıca yer almakta-
dır. Bu doğrultuda uzun zaman ve uğraşlar sonucunda Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 
hazırlanan “Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik” 11.11.2008 tarihinde yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik incelendiğinde Bakanlıkça hazırlanan bir çevre düzeni planının niteli-
ğinin neler olması gerektiğine, planlama alanlarının hangi esaslar doğrultusunda 
tespit edileceğine, planlamada kullanılacak bilgi ve belgelerin neler olduğuna, pla-
nın hazırlanmasında uyulması gereken temel esaslara, bir çevre düzeni planının 
revizyonu, ilavesi veya değişikliğinin hangi gerekçelerle yapılabileceğine, planların 
hazırlanması, hazırlatılması ve incelenmesindeki idari ve teknik usullere ve hazır-
lanan planların onaylanması, yürürlüğe girmesi, ilanı, dağıtımı ile onaylanan çevre 
düzeni planının uygulamalarının izlenmesine ilişkin hükümlerin detaylı bir şekilde 
yer aldığı görülmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığınca Yürütülen Çevre Düzeni Planı Çalışmaları

Yukarıdaki bölümde de açıklandığı üzere Çevre ve Orman Bakanlığı çevre düzeni 
planı çalışmalarını 2003 yılından bu yana yürütmektedir. 2003 yılında kadar çeşit-
li kurum ve kuruluşlarca farklı ölçeklerde yapılan çevre düzeni planları genellikle 
büyük kent merkezlerini veya kıyı bölgelerini kapsayan ve göreli olarak daha dar 
kapsamda çalışılmıştır. Bu çalışmaların ülke yüz ölçümüne oranı yaklaşık % 5,5 dü-
zeyinde olmuştur. (Bkz. Şekil 1)
 
Çevre ve Orman Bakanlığınca öncelikle bir çevre düzeni planının hangi amaçlarla 
yapılması gerektiğine ilişkin kriterler belirlemiştir.  Buna göre;
Bir çevre düzeni planı;
. Sosyal ve ekonomik sentezler çerçevesinde yerleşmelere ilişkin gelişme senaryola-
rının ve buna bağlı gelecekteki nüfus büyüklüklerinin belirlenmesi,
. Gelişme senaryoları ve nüfus büyüklüklerinin fiziksel sentez sonuçları doğrultu-
sunda fiziksel gelişme kararlarının belirlenmesi,
. Kentsel ve kırsal yerleşmelerle ilgili gelişme kriterlerin ortaya konması,
. Uzun dönemli gelişme hedefleri çerçevesinde ihtiyaç duyulacak bölgesel sosyal ve 
teknik altyapı kararlarının oluşturulması, 
. Doğal ve yapay çevresel kaynakların korunması ve geliştirilmesi ile ilgili esasların 
belirlenmesi, 
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. Arazi kullanım kararlarında koruma-kullanma dengesinin sağlanması,

. Kendinden üstteki plan kararlarına uyumu ve kendinden sonraki planları yönlen-
dirici özelliği ile planlamada kademeli birlikteliğin sağlanması,
. İdareler arası koordinasyon sağlayarak planların uygulanabilirliğinin gerçekleşti-
rilmesi,
. Çevre kirliliği yaratan kaynakların tespitinin ve bunun üstesinden gelmek için bu 
kaynakların planlamaya entegrasyonun sağlanması,
. Kirliliği baştan önleyici politika ve stratejilerin oluşturulması
amaçlarını taşımaktadır.  

Çalışmalarda genel bir standardizasyonun sağlanması amacıyla yukarıda belirtilen 
hedefleri gerçekleştirmek üzere bir planlama yaklaşımının benimsenmesinin gerek-
liliği ortaya çıkmıştır.

Bu yaklaşımın esasları;
. Sorunların çözümü ve potansiyellerin optimum düzeyde kullanımı için konuyu 
hem mekansal hem de kavramsal açıdan geniş kapsamlı ele alarak bir yerleşme, kent 
veya ilden daha öte, bölge ve havza bütününde çalışma;
. Günümüzün gelişen teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılarak Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (GIS) ve uydu görüntülerinin de kullanımı ile kararlarda hata payının en 
aza indirilmesi ve planlama alanının tümüne hakim olunabilmesi,
. Her türlü sorulara cevap verebilecek ve analizere imkan sağlayabilecek nitelikte 
sorgulanabilir ve günün şartlarına göre güncellenebilir, geliştirilebilir bir veri tabanı 
yapısının oluşturulması,
. Çevre düzeni planını hazırlayan planlama ekibinin planlamanın gerektirdiği tüm 
farklı disiplinlerden oluşması ve bu ekipte konusunun uzmanı kişilerin yer alması,
. Planlama bölgesinde yer alan herkesin planlama çalışmaları ile ilgili bilgiye erişi-
minin sağlanması ve planama sürecinin her etabında plandan etkilenebilecek her 
kesimin görüş ve önerilerinin alınarak plan kararlarının oluşturulmasında etkin rol 
almalarının sağlanması
olarak derlenebilir.
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Şekil 1. 2003 yılından önce çevre düzeni planı yapılan alanlar (Türkiye yüz ölçümünün %5,5’i)
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2003 yılı ile 2009 yılı arasında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş olan 
Havzalar ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından belirlenmiş olan NUTS (İstatistikî 
Bölgeler) bölgeler dikkate alınarak, sektörel gelişmenin yönlendirilmesi, doğal kay-
nakların rasyonel kullanılması, oluşmuş ve oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenme-
si, hassas alanların, değerli tarım arazilerinin ve ormanların korunmasına yönelik 
politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla ülkenin yaklaşık %46’sını kapsayan 
alanda toplam 34 ilden oluşan 11 adet Planlama Bölgesi belirlenmiş ve bu bölgelere 
ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları planlama bölgeleri kapsamında yer 
alan Valilikler ile Bakanlığımız arasında imzalanan işbirliği Protokolleri çerçevesin-
de tamamlanmıştır. (Bkz. Tablo 1, Şekil 2)
 
 ÇEVRE DÜZENİ PLANI (ÇDP)     ALAN (HA)
 1  TRAKYA ALTBÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇDP  1.864.200
 2  KIRŞEHİR-NEVŞEHİR-NİĞDE-AKSARAY PLN.BÖL.ÇDP  2.724.100
 3  SİNOP-KASTAMONU-ÇANKIRI PLN.BÖL.ÇDP   2.774.200
 4  KONYA-ISPARTA PLN.BÖL.ÇDP     4.955.700
 5  SAMSUN-ÇORUM-TOKAT PLN.BÖL.ÇDP    3.221.900
 6  MERSİN-KARAMAN PLN.BÖL.ÇDP    2.455.300
 7  ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLN.BÖL.ÇDP   829.400
 8  AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ PLN.BÖL.ÇDP    3.235.400
 9  MANİSA-KÜTAHYA-İZMİR PLN.BÖL.ÇDP    3.705.000
 10  ANTALYA-BURDUR PLN.BÖL.ÇDP    2.783.700
 11  ORDU-TRABZON-RİZE-GİRESUN-GÜMÜŞHANE-ARTVİN 
 PLN.BÖL.ÇDP       3.495.000
 12 MUŞ-BİTLİS-VAN PLN.BÖL.ÇDP    3.736.300
 TOPLAM       35.780.200
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Şekil 2. 2003 – 2009 yılları arasında 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları Çevre ve Orman Bakanlığı’nca
 tamamlanan alanlar (Türkiye yüzölçümünün %46’sı)
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Bu çalışmaların 2009 – 2012 yılları arasında 24 ilden oluşan 7 planlama bölgesi ile % 
80’e çıkarılması hedeflenmektedir. (Bkz. Şekil 3)
 
Bunların dışında ile çevre düzeni planları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uya-
rınca ilgili idarelerce yürütülen planlama çalışmaları da söz konusudur. Çevre ve 
Orman Bakanlığı bu çalışmaların bir kısmında idarelere teknik destek sağlamakta 
ve tüm Türkiye genelinde ortak bir dile sahip planların üretilmesini sağlamaya ça-
lışmaktadır. (Bkz. Tablo 2)

 Adana  Bursa  Kırıkkale*
 Afyonkarahisar  Düzce*  Kocaeli
 Amasya  Eskişehir Osmaniye*
 Balıkesir* Gaziantep Sakarya 
 Bilecik  Hatay*  Uşak* 
 Bolu  İstanbul  Yalova
* Bakanlığımızca teknik destek sağlanan  iller

Hem bakanlıkça hem de diğer idarelerce hazırlanan 1/100.000 ölçekli çevre dü-
zeni planlarının entegrasyonunun yapılarak bu planların web ortamında tüm 
Türkiye’nin kullanımına sunulması ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. 
Bu kapsamda ilk aşamada Çevre ve Orman Bakanlığınca tamamlanmış planlar bir 
araya getirilerek sorgulanabilir, koordinat değerlerine sahip sayısal bir veri tabanı 
yapısında kullanıma açılması hedeflenmektedir. Kurulacak sisteme diğer idarelerin 
çalışmaları da eklendiğinde, asıl hedef olan ulusal mekânsal planlama portalının ku-
rulması büyük ölçüde tamamlanmış olacaktır.
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Şekil 3. Türkiye’de 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalışmaları

Tablo 2. İl Çevre Düzeni Planları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nca hazırlanan iller
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Yeşilırmak Havzası 
Kalkınma Birliği (YHKB)
yelgin mesci1

Yeşilırmak Havzası
Havzaya adını veren Yeşilırmak, Sivas sınırları içinde Köse ve Kızıldağ yamaçların-
dan doğup, Çekerek, Tersakan ve Kelkit Çayı olmak üzere 3 ana kol alıp, Samsun-
Çarşamba açıklarında Karadeniz’e dökülmektedir.  Türkiye yüzölçümünün yaklaşık 
%5’i büyüklüğünde ve 519 km uzunluğa sahip havza, ülke genelinde yüzölçümü 
açısından 26 akarsu havzası arasında 3. sırada bulunmaktadır.  Havza nüfusu 2000 
yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 3.003.142 kişi, nüfus yoğunluğu 83 kişi/km2’dir.

Yeşilırmak Havzası’nda meydana gelen taşkınlar, erozyon, evsel ve endüstriyel atık-
lar önemli sorunlar oluşturmakta ve ıslahına gereksinim duyulmaktadır.

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP)
1996 yılında Amasya Valiliği’nin girişimleri ile başlayan süreçte Yeşilırmak ve kol-
larında akı rejiminin düzeltilmesi, kirliliğin önlenmesi, havzada bölgesel kalkın-
manın sağlanması ve sorunların tek bir merkezden koordine edilmesi amacıyla ortaya 
çıkmıştır. 

Yeşilırmak Havzası sınırları içinde bulunan 4 ilin (Amasya, Çorum, Samsun ve To-
kat) bulunduğu, 40.000 kṁ’lik alandır. Bu illere bağlı olarak, havzada 44 ilçe, 195 
belde ve 2646 köy bulunmaktadır.  2003 yılında DPT Müsteşarlığı tarafından ihalesi 
yapılmış ve çalışmaları yeni tamamlanmış olan Bölgesel Kalkınma Planı ise “Yeşilır-
mak Havza Gelişim Projesi” dir.  

Ana planda proje amacı; “Ekolojik dengeyi bozmadan, en uygun arazi kullanım plan-
lamasının yapılması, kaynakların sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesi, YHGP’nin 
diğer bölgelerle olan sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve mev-
cut verimlilik düzeyini geliştirerek bölgenin refah düzeyinin ve ülke ekonomisine 
olan katkısının arttırılması” olarak tanımlanmaktadır. 

Projenin Yönetimi; Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB)

Projenin yönetimi, havzada yer alan 5 ilin temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan, 23 
Eylül 1997 tarih ve 97/9992 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmasına izin veri-
len “Yeşilırmak Havzası İl Özel İdareleri Hizmet Birliği” tarafından sağlanmaktadır. 
Birliğin merkezi Amasya, Başkanı Amasya Valisidir.

1 Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, Program Teknik Koordinatörü (2007), Amasya Sivil Toplumu Destekleme 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Amasya. (2007)



yeşilırmak havzası kalkınma birliği (yhkb)

Birliğin amaçları, Yeşilırmak ve kollarında oluşan kirliliği ve nedenlerini önlemek 
için gerekli tedbirleri almak, bölgede mevcut erozyonu giderici çalışmaları yapmak, 
akı rejimini düzenlemek, Yeşilırmak Havzasında bulunan yerleşim birimlerinin 
sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, 
yaptırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yap-
maktır.

YHKB, Türkiye’nin kalkınmışlık çizgisinin altında kalan bu bölgenin, top yekun 
planlı bir kalkınma çizgisine ulaştırılması hedeflenerek hazırlanmış ilk yerel-bölgesel 
kalkınma modeli ve havza bazında kurulan ilk hizmet birliğidir.

Birlik 1997 yılından itibaren bu güne kadar toplam 21 meclis toplantısı ve 29 encü-
men toplantısı gerçekleştirmiş, havza ile ilgili kararlar alarak, çalışmalar yapmıştır. 
DPT ve DİE tarafından 2002 yılında 12 adet Düzey-I, 26 adet Düzey-II ve 81 adet Dü-
zey-III bölge birimi oluşturulmuştur. Bölgemiz kodu Düzey-II İBBS da TR83 tür.

Bölgesel niteliği ve proje yönetiminin bir yerel yönetim birliği olması nedeniyle AB 
tarafından son derece cazip bulunmuş, DPT tarafından özellikle yönetim açısından 
diğer DÜZEY-II bölgelerine model olarak alınmıştır. AB Yapısal Fonları’ndan ül-
kemize yapılacak hibe yardımların önemli bölümünün yerel ve bölgesel nitelikli 
projelere aktarılacak olması nedeni ile Havzada Nisan 2002’den itibaren DPT ve AB 
temsilcileri ile ortaklaşa GZFT analizi gerçekleştirilmiş, illerin öncelikleri ve bunlara 
bağlı tedbirler tespit edilmiş, son aşamada da bölge vizyonu oluşturulmuştur.
2004 yılında AB Yapısal Fonlarının bölgemizde etkin kullanımı için birliğimiz 
bünyesinde DPT’nin de katkıları ile Program Uygulama Birimi (PUB) kurulmuştur. 
Türkiye’de uygulanmakta olan AB destekli Bölgesel Kalkınma Programları için diğer 
bölgeler tarafından da başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Kalkınma Birliği ile TÜBİTAK-MAM arasında yapılan protokol ile 1999 yılında Coğ-
rafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulmuştur. Sistemin kuruluşundan bu yana veri tabanı ve 
katman bilgilerine göre haritalar oluşturulmuş, internet ortamında Türkiye’de bir 
ilk gerçekleştirilerek CBS veri tabanı  “www.yesilirmak.org.tr” sitesinde Kalkınma 
Birliğinin diğer ilgili dokümanları ile birlikte kullanıma açılmıştır. Site sürekli ola-
rak ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmektedir.

Birlik Başkanı ve Birlik Uzmanları tarafından 2004 Türkiye İktisat Kongresi İzmir’de 
Bölgesel Gelişme Stratejileri Çerçevesinde YHGP ve bu projenin yönetimi için kuru-
lan YHKB ile ilgili tebliğ sunulmuş ve çalıştaylara katılım sağlanmıştır. 
DSİ, Dünya Su Konseyi (WWC) ile işbirliği içinde 22-24 Mart 2007 tarihlerinde 
Antalya’da ‘Nehir Havzaları Yönetimi’ konusunda uluslararası bir kongre düzenle-
miştir. Bu kongreye YHKB tarafından ‘Nehir Havzaları Yönetimi-Yeşilırmak Havza 
Gelişim Projesi Modeli’ tebliği sunulmuş ve kongre kitabında İngilizce olarak yayın-
lanmıştır. Bu tebliğ “www.yesilirmak.org.tr” adresinde faydalanıcıların kullanımı 
için yayınlanmıştır.
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Bölgede yapılan başka bir planlama çalışması ise 2005 yılında Çevre ve Orman Ba-
kanlığı tarafından bir konsorsiyuma ihale edilmiş olan ‘Samsun, Çorum, Tokat Plan-
lama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’dır. 

Yine Amasya İl Özel İdaresi tarafından Amasya ili Çevre Düzeni Planı İhalesi 2006 
yılında yapılmış ve 2007 yılında tamamlanacaktır. Birliğimizce bu planlara gerekli 
teknik destek verilmektedir. 

YHKB’nin amaçlarını gerçekleştirebilmesi, ulusal ve uluslararası platformda daha 
etkin çalışabilmesi amacıyla Birlik Meclisi’nin 29.03.2007 tarihli toplantısında, bir-
liğin Eurada (European Association  of Development Agencies)’ya üye olmasına karar ve-
rilmiş ve kararın uygulanabilmesi için Mahalli İdare Birlikleri Yasası uyarınca karar 
İçişleri Bakanlığı’na iletilmiştir. 

Türkiye için AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı Çerçevesinde 
Yapılan Çalışmalar
Türkiye’de AB tarafından desteklenen, DPT’nin lehtar olduğu SKE Düzey 2 Bölgeleri 
Bölgesel Kalkınma Programı ile ilgili çalışmalar ilk olarak bölgemizde uygulanmaya 
başlamıştır. YHKB bölgemizde programın yürütülmesinde Amasya merkezde 15, il-
lerde toplam 26 kişilik uzman ekibi ile koordinatör ve teknik uygulamadan sorumlu 
kurum olarak yer almaktadır. Bu kapsamda bölgemizden toplam 476 proje MFİB’ye 
sunulmuş, sözleşmeleri imzalanan 194 adet projenin 31 Mayıs 2006 tarihi itibariyle 
uygulamalarına başlanmış ve izleme çalışmaları devam etmektedir. 

Toplam Finans Kaynağı,  49,333 € dur. Bunun % 75i AB katkısı ve  % 25 TC katkısı-
dır. Program 31 Kasım 2007 de sona ermektedir.  Programın üç bileşeni vardır.
1. Yerel Kalkınma Girişimleri – 15 Temmuz 2005
2. KOBİ – 20 Temmuz 2005
3. Küçük Ölçekli Altyapı – 22 Temmuz 2005

10 ilden toplam 1.049 Adet proje MFİB’ye sunulmuş ve program kapsamında sözleş-
mesi yapılan 396 projenin toplam bütçesi, 48.274.199 € hibe olmak üzere 69.514.232 
€ olmuştur. 396 projenin 194’ü bölgemizde uygulanmakta olup eş finansmanla bir-
likte toplam bütçe 34.714.988 € dir. Bu miktarın 23.128.939 €’luk kısmı hibedir. 
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Bölgesel, Katılımcı ve 
Sürdürülebilir Bir Planlama Arayışı: 
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri 
Çevre Düzeni Planları
ilke planlama1

1960’lı yıllardan itibaren planlı bir kalkınma modeli benimsemiş olan Türkiye, bü-
tün eksikliklerine rağmen bölgesindeki geç gelişen ülkelere kıyasla ciddi planlama 
deneyimine sahip bir ülke olarak değerlendirilebilir. Çıkarılan yasalar, oluşturulan 
kurumlar ve yetişen uzmanlar düşünüldüğünde karşımıza oldukça olumlu bir tablo 
çıkmaktadır. Ancak, yasalarla belirlenen planlama hiyerarşisinde tanımlanan ölçek-
lerdeki planlardan özellikle üst ölçekli planların yapılamaması, yapılsa bile uygula-
namaması planlama açısından önemli bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Üst ölçek 
planlar olmadan hazırlanan alt ölçek planların ülkesel, bölgesel ve alt-bölgesel bü-
tünler oluşturamaması, kırsal ve kentsel yerleşmelerin büyüme/gelişme desenlerin-
de olumsuzluklara neden olabilmektedir.

Türkiye’deki bu genel planlama sorunu ÇDP’lerin yapım süreçlerini de etkilemek-
tedir. Ulusal arazi değerlendirme ve kullanım çalışmalarının yeterli düzeyde olma-
ması, ulusal ve bölgesel ölçekte planların yapılmaması, kalkınma planlarının ise 
mekânla ilişkilerinin yeterince kurulmamış olması gibi nedenler üst ölçekli planla-
rın ilkelerine uyması beklenilen ÇDP’lerin etkinliğini azaltabilmektedir.  

Türkiye’nin kuzeyini kaplayan, ciddi nüfus barındıran, tarımsal olarak özel nitelikli 
ürünlerin yetiştiği, önemli uluslararası bağlantılara kapı olan Karadeniz’in bugüne 
değin mekânsal planlarının hazırlanmamış olması büyük bir eksikliktir. Ekono-
mik, toplumsal, ekolojik, mekânsal koridorlar ve alt-bölgeler içeren bölge için üst 
düzey plan kararlarının bulunmaması, bugüne kadar bölgenin var olan kapasitesini 
gerçekleştirememesine, kaynakların rasyonel kullanılamamasına ve yerel-bölgesel 
kalkınmanın başarılamamasına olduğu kadar bölgedeki ekolojik dengenin ve eşsiz 
doğal güzelliklerin zarar görmesine de yol açmıştır. 
Son yıllarda hızlanan ve şiddetlenen uluslararası etki ve akışlar karşısında da plansız 
yakalanan bölge birçok fırsatı kaçırdığı gibi bazı olumsuz gelişmelerden sakınmayı 
da başaramamıştır. Bugünün küreselleşen dünyasında bölgeyi düşünürken ulusla-
rarası akış ve etkileri de değerlendirmeye alan kapsamlı bir ele alış kaçınılmazdır. 

Diğer yandan Karadeniz Bölgesi coğrafi ve ekolojik koşulları ve bu koşullara 
göre şekillenmiş iktisadi ve toplumsal yapısı ile çok parçalı bir yerleşme deseni 

1 Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin (TR90) ve Samsun, Tokat ve Çorum(TR83) Çevre 
Düzeni Planları müşavir firması, İstanbul

141



142

geliştirmiştir. Özellikle kırsal yerleşmelerde küçük ve dağınık birimlerden oluşan bu 
desen kendisini çok belirgin bir şekilde hissettirmekte ve planlamanın, sonrasında 
da plan uygulamalarının önündeki önemli bir güçlük olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Özellikle erişebilirlik açısından büyük sıkıntılara neden olan bu yerleşme deseni 
bölge nüfusuna yeterli hizmet götürülmesinin önündeki en önemli engeldir.

Aşağıda yer alana bölümlerde Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yapılan Çevre Dü-
zeni Planı çalışmasının yöntem, amaç ve hedefleri açıklanmış, Çevre Düzeni Planı 
kapsamında ortaya konulan planlama yaklaşımı ve ilkesel kararlar aktarılmıştır. 

Çevre Düzeni Planı Çerçevesinde Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Çevre Düzeni Planları (ÇDP), “Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak 
ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkân veren, 
rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve varsa böl-
ge planları temel alınarak yapılan ve tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım vb. arazi 
kullanım kararlarını ve politika ve stratejilerini belirleyen 1/25.000, 1/50.000 veya 
1/100.000 ölçekte hazırlanan, plan notları ve plan açıklama raporuyla bütün olan 
üst ölçekli fiziki plandır” [www.cevreorman.gov.tr]. Bakanlığın bu tanımı, ÇDP’yi il 
ölçeğinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya yönelik arazi kullanım kararlarının 
anayasası haline getirmektedir. Bu anlamda, ÇDP’leri hazırlandıkları iller için ekolo-
jik ve ekonomik sürdürülebilirliği temel alan vizyonlar geliştirmek ve bu vizyonlar 
çerçevesinde toplumsal meşruiyeti olan ve yerel dinamiklere bağlı ekonomik kal-
kınma modelleri kurgulamak üzere kavramsallaştırmak gerekir.

2005 yılı sonunda T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Karadeniz bölgesindeki illerin Çev-
re Düzeni Planlarının (ÇDP) yaptırılmasına karar vermiştir. Kayhan – İlke Ortaklığı 
bu illerden komşu olan ve 2 bölge (TR83 ve TR90) içindeki toplam 9 ilden oluşan 
2 adet ÇDP yapım işini üstlenmiştir. Bu iller sırasıyla Ordu, Giresun, Gümüşhane, 
Trabzon, Rize, Artvin (TR90), Samsun, Tokat ve Çorum’dur (TR83). İki planlama 
bölgesinin toplam yüzölçümü 67.007 km2’dir ve Türkiye’nin yaklaşık % 8.73’ünü 
oluşturmaktadır. Bölgede yer alan 9 ile bağlı 111 ilçe, 280 belde ve 5055 köyü bulun-
maktadır2. 

Yapılan ÇDP çalışmaları, Planlama Bölgesinin yukarıda açıklanan tanım çerçevesin-
de oluşturulan stratejik ve mekânsal kararlarını 20 yıllık bir süreç içerisinde üretme-
ye ve geliştirmeye yönelik bir yaklaşımı içermektedir. Planı bir süreç olarak değerlen-
dirir ve kararları ilgili kesimlerin dâhili çerçevesinde almayı, geliştirmeyi öngörür. 
Genel olarak iktisadi, toplumsal, ekolojik, mekânsal koridorlar ve alt-bölgeler içeren 
Planlama Bölgeleri için üst ölçekte geliştirilen plan kararları, bölgelerin var olan ka-
pasitesini gerçekleştirmesine, kaynakların rasyonel kullanılmasına ve yerel-bölge-
sel kalkınmanın başarılmasına yol açacağı gibi, bölgedeki ekolojik dengenin ve eşsiz 
doğal güzelliklerinin zarar görmesinin de önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bu yak-

2 Amasya TR83 bölgesinde yer almakta ancak ihale edilen iş kapsamında bulunmamaktadır. Yine de ana-
liz ve sentez bölümlerinde bölgesel yaklaşımı korumak için bu ile dair değerlendirmeler yer almış ve daha 
sonrasında Amasya Valiliği’nce ihaleye açılan Çevre Düzeni Planları yine tarafımızdan yapılmıştır.
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laşım, aynı zamanda bugünün küreselleşen dünyasında bölgeyi düşünürken ulus-
lararası akış ve etkileri de değerlendirmeye alan kapsamlı bir ele alışı içermektedir.

Planlama çalışmasında öncelikle iki planlama bölgesi için süreci eşzamanlı yürüte-
rek bütünleştirilmiş bir bölge yaklaşımıyla ÇDP’lerin hazırlık sürecine girişilmiştir. 
Bu şekilde komşu olan bu illerin birbirleri ile etkileşiminin daha iyi çözümlenebile-
ceği, çeşitli alt bölgelere ulaşılabileceği ve ilişkileri de değerlendirmeye alan planla-
ma kararlarına ulaşılabileceği düşünülmüştür3. 

Bu aşamadan sonra Bölge’de ÇDP üzerine bilgilendirme toplantıları düzenlenmeye 
başlanmış ve arkasından veri toplama aşamasına geçilmiştir. ÇDP’nin tüm aşamala-
rını şekillendiren planlama yaklaşımımız ise 4 ana başlık altında toplanmıştır. 
Bunlar; 
. Bölgesel yaklaşım, 
. Sürdürülebilirlik, 
. Yerel ekonomik kalkınma ve 
. Katılımcı planlamadır. 

Bölgesel Yaklaşım
Çevre Düzeni Planı kapsamında Planlama Bölgesi bütünlüklü olarak bölgesel so-
run-potansiyeller ve gelişme eğilimleri çerçevesinde ele alınmaktadır. Plan, bölgesel 
dengesizlikleri giderici, kaynakların rasyonel kullanılmasını sağlayan, sınırlar arası 
işbirliklerini geliştirmeye ve bu çerçevede yetki ve sorumlulukları paylaşmaya daya-
nan bir yaklaşım barındırmaktadır.  

Planlama yaklaşımında idari sınırların ötesinde doğal eşikler ve iktisadi eşikler dik-
kate alınarak ortak sorun ve potansiyeller içeren aks ve bölgeler tanımlanmıştır. Bu 
şekilde komşu yerleşimlerin birbirleri ile etkileşimini daha iyi çözümleyebilen, idari 

3 Bu nedenle 2 planlama bölgesine ait raporlarda yer yer birbirlerine atıflar, birbirleriyle yapılan 
karşılaştırmalar ve birlikte değerlendirmeler yapılması tercih edilmiştir.
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Harita 1. Planlama Bölgeleri İçerisinde Yer Alan İller
Kaynak: Türkiye Mülki İdari bölümler haritasından yararlanılarak hazırlanmıştır.
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sınırlarla bölünmeyen alt bölgelere ulaşılması ve bu bölgeleri de dikkate alan plan 
kararları üretilmesi öngörülmüştür. 

Bölgesel yaklaşım, katılım mekanizmalarının etkin hale gelmesi, ortak amaç etrafın-
da güçlü birlikler oluşturulması açısından da oldukça önem taşımaktadır. Sürdürü-
lebilir bir iktisadi ve toplumsal gelişme kapsamında ortak sorunlara beraberce çö-
zümler üretebilecek bir yapının gelişebilmesi için bölgesel yaklaşımın uygulanması 
hayatidir. Nitekim plan, buna yönelik teşvik edici mekânsal ve stratejik kararları 
bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle belirlenen alt planlama bölgelerini de dik-
kate alan dengeli hizmet ve donatı rasyoneli sağlayacak, uzmanlaşmaya yönelik bir 
yerleşmeler kademelenmesi oluşturulmuştur. Bölgede belirlenen merkezler bir nok-
ta tarifinden çok, çevresiyle birlikte düşünülmüş, böylece hizmet alanlarının dengeli 
ve etkin dağılımı amaçlanmıştır. 

Yerel Ekonomik Kalkınma
Toplumsal ve iktisadi gelişmede; yerel özelliklerden, işgücünden, yatırım gücünden 
ve hammaddelerden faydalanırken, uluslararası işbirliklerini/akışları ve yatırımları 
yerel yapının dengesini bozmayacak hatta geliştirecek şekilde teşvik etmek, iktisadi 
açıdan kendine yeterli bir bölge oluşturulurken aynı zamanda yerelin kendi hizmet 
ettiği bölgenin ötesinde de etkin olabilmesini sağlamak planın öncelikleri arasın-
dadır. Dolayısıyla planlama kapsamında yerelin tüm kapasitesinin etkin bir şekilde 
kullanılması ile birlikte oluşturulan kalkınma hedefi, küresel yapıya eklemlenme 
sürecinde hem bu hedefi geliştirici hem de yönlendirici bir rol oynamıştır. Bu Çevre 
Düzeni Planı kapsamında alt bölgeler, iller ve ilçelere yönelik; birbirlerini destek-
leyen, analiz ve sentez sürecinde ortaya çıkan sorun, potansiyel ve eğilimlere göre 
sektörel gelişme stratejileri ve mekânsal organizasyonlar üretilmiştir. Bu kararların 
üretilmesinde yerelin bilgi, beceri ve altyapısı değerlendirilmeye tabi tutulurken 
geleceğe dair belirlenen kararlarda yine yerelin kendi kapasitesini geliştirebilmesi 
öncelikli tutulmuştur. 

Katılımcı Planlama   
Bu Çevre Düzeni Planının temel yaklaşımlarından birini de katılımcı planlama anla-
yışı oluşturmaktadır. Planın oluşum sürecinden analiz-sentez aşamasına, aktörlerin 
planlama sürecine katılımının gerçekleştirilmesine dair çeşitli yöntemler uygulan-
mış, planın onanmasından uygulama aşamasına kadar katılımcı yapının etkinleşti-
rilebilmesi için çeşitli mekanizmalar üretilmiştir. Gerek toplumsal meşruiyet kaza-
nabilmiş uygulanabilir planların üretilebilmesi, gerekse planlama süreçlerinin asıl 
öznesi olan insanlara yeterince hizmet edebilir bir yapının oluşturulabilmesi için 
katılım, planlama yaklaşımının asli unsurlarından birini oluşturmuştur. 

Yerinde yapılan incelemeler ve veri toplama aşamasında görüşülen valiliklere, kay-
makamlıklara, belediye başkanlıklarına, il müdürlüklerine, sivil toplum kuruluşla-
rına ve diğer ilgili kurumsal aktörlere katılımın gerekliliğini Çevre Düzeni Planının 
önemi ile birlikte anlatıp birlikte karar geliştirmek üzere harekete geçmeleri için 
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gerekli bilgilendirmeye, destek verilmeye çalışılmış; yüz yüze görüşme, bilgi-belge 
alışverişi yapılmıştır. Kurumsal ve sivil aktörlerden, çalışmanın her aşamasında ta-
lep edilecek görüş raporları oluşturulmuştur. Aktif bilgilendirme olmaksızın görüş 
alınamayacağının bilinci içerisinde bilgilendirme toplantıları, internet ile yayın4, 
ilan ve broşürler yoğun bir şekilde kullanılmıştır. İlçe ve belde ölçeğinde yapılan in-
celeme ve veri toplama çalışmalarının ardından gelinen noktayı, elde edilen bilgileri 
paylaşmak amacıyla il bazında toplantılar düzenlenmiş, il koordinasyon birimleri 
oluşturularak süreci takip etmenin ötesinde sürecin parçası olan bir planlama yakla-
şımı sergilenmiştir. Bu anlamda katılım için çok gerekli olan bir kamuoyu yaratılma-
ya başlanmış, yerel basın kuruluşları, il ve bölge ölçeğinde yayın yapan gazetelere, 
radyolara basın bültenleri gönderilmiş; Çevre Düzeni Planı temelinde bir kamuoyu 
yaratılmaya çalışılmıştır. Sentez ve plan taslaklarının oluşum aşamasından sonra ge-
rek illerde yapılan ve ilgili aktörlerin katıldığı katılım toplantıları, gerekse il koordi-
nasyon birimlerinin düzenledikleri toplantılarla geri besleme süreci geliştirilmiştir. 

Tüm bu üretim sürecinin sonrasında, oldukça önemli olan, planın uygulama aşama-
sı için katılımcı bir model geliştirilmiştir. Gerek alt ölçeklerde üretilecek planlar ve 
bu Çevre Düzeni Planının uygulama aşaması, gerekse toplumsal ve iktisadi yaşamda 
katılımcı süreçlerin oluşturulabilmesi için ilgili aktörleri ve bunların birbirleri ile 
etkileşimlerini tanımlayan yapılar oluşturulmuştur. Belirtmek gerekir ki, bu süreç 
planlama pratiğinin bugünkü hali, ilgisizlik, umarsızlık, katılım alışkanlığının ge-
lişmemiş olması ve ihale süresinin bağlayıcılığı gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmış ve 
ideal bir yapıya dönüşememiştir. Yine de şartname gereği yapılması gereken 2 top-
lantı varken bölgede çok sayıda toplantı düzenlenmiş, bu toplantılarda (son yapılan 
toplantı haricinde ki bu toplantı bizzat Çevre ve Orman Bakanı başkanlığında yapıl-
mıştır) tüm katılımcıların görüşleri ilgi ile dinlenmiş, değerlendirilmiş ve cevaplan-
mış, uygun bulunduğunda da plana aktarılmıştır. 

Çevre Düzeni Planı Yöntemi: Analiz ve Sentez Çalışmaları
Elde edilen veriler sonrasında planın oluşturulmasına altlık teşkil edecek analiz 
kısmına geçilmiştir. Analiz sürecinde ihale şartnamesinde belirtilen analizlere baş-
ka konuların eklenmesi, bu konuların çeşitli ölçeklerde değerlendirilmesi ve farklı 
sentezler üretilmesi tercih edilmiştir. Toplanan verilerin analizinin ardından sentez 
çalışmaları yapılması, bu sentezlerin yalnızca il ya da bölge ölçeğinde değil, ulusal ve 
uluslararası ölçekte de değerlendirilmesi ve ÇDP’nin bu sentezlerin sonucunda oluş-
ması yöntemi benimsenmiştir. Analiz çalışması, şartnamede belirtilen maddelerin 
geliştirilmesi ile birlikte 11 başlık altında değerlendirilmiştir:
1. Coğrafi konum
2. Doğal yapı
3. Tarihsel yapı
4. Yasal yönetsel çerçeve
5. Toplumsal yapı
6. Nüfus

4 Bu bağlamda www.gelecekkaradeniz.org adlı bir site kurulmuştur.
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7. İktisadi yapı
8. Arazi kullanım
9. Ulaşım-teknik altyapı
10. Bölgeye yönelik projeler
11. Çevre sorunları

Birden fazla ili içeren ve bir bölge oluşturacak nitelikte bir planlama çalışması söz 
konusu olduğu için analizin yapısı her konu başlığı için bölge ölçeğinde yapılacak 
bir değerlendirmenin ardından, tüm iller için aynı içeriğin kullanıldığı analizler ve 
nihayet bölgesel ölçekte yapılacak sentez çalışmalarını içermektedir. Yapılan ana-
liz ve elde edilen verilerin ilçe düzeyinde detaylandırılmasının mümkün olduğu 
durumlarda, bölgesel yaklaşım ilçeler bazında bir değerlendirme üzerinden yürü-
tülmüştür. Aynı şekilde her konu başlığı mümkün olduğu sürece bölgesel ve ulusal 
karşılaştırmalarla tanımlanarak görece yorumlanabilir kılınmaya çalışılmıştır. 

Bölge ve iller için yapılan analiz çalışmaları sonucunda; ekolojik, ekonomik, toplum-
sal, mekansal sentez çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca; nüfus, işgücü, sektörler ve altya-
pı, içme suyu ve katı atığa ilişkin projeksiyonlar yapılmıştır. Nüfusun gelişme eği-
limleri üzerinden doğal logaritmik yöntem ile sonra da demografik özellikleri daha 
kapsamlı değerlendiren “cohert component” yöntemiyle5 20 yıl sonrasına yönelik 
nüfus projeksiyonları planlama bölgesi ve kapsadığı iller için ayrı ayrı hesaplanmış-
tır. Bu iki yöntemle hesaplanan projeksiyonlar, planlama süresince toplanan veriler

5 Bu yöntem için yapılan hesaplarda Fiv-Fiv yazılımı kullanılmıştır.
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 ve gözlemler çerçevesinde değerlendirildikten sonra 2026 yılı için nüfus tahminle-
rine ulaşılmıştır.

Ekolojik sentez çalışması kapsamında analiz aşamasında hazırlanan farklı doğal 
analiz çalışmalarından risk haritası ile doğal kaynak değerleri haritasına ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Bu iki haritanın süperpozisyonu ile koruma-kullanma-korunma alanla-
rının belirlendiği 3K yaklaşımı üzerinden ekolojik eşiklere, bir diğer anlatımla yerle-
şilebilirlik haritasına ulaşılmıştır. 

Toplumsal sentez çalışmasında ise detaylı çapraz sorgulamalar yapılmak suretiyle 
Planlama Bölgesinin sosyal, kültürel ve siyasal yapısı, eğitim durumu ve örgütlenme 
verileri de kullanılarak detaylandırılmıştır. Bu bölümde toplumsal yapının iktisadi 
yapı ile olan ilişkileri de değerlendirmeye katılmış ve yerel ekonomik kalkınmaya 
veri olabilecek sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda bir endeks çalışması 
üzerinden yerel gelişmişlik değerlendirmesi de yapılmıştır. 

İktisadi sentez çalışmasında yerleşmeler arası iktisadi akış ve ilişkiler kentsel ve 
kırsal yerleşmeler için değerlendirilmeye alınmış, sektörel dönüşüm işgücü işyeri 
uyum çerçevesinde değerlendirilmiştir. İktisadi yapının bölgede ve iller bazında ye-
terliliği ve çeşitliliği sorgulanmış, bu kapsamda yatırım cazibesi ve yatırımcı aktör 
analizleri yapılmıştır. Mevcut arazi kullanımın iktisadi akla uygunluğu bu bölümün 
bir diğer konusudur. Tüm bulgular bölgesel bir iktisadi döngü şeması ve iktisadi ge-
lişmişlik endeksi ile tamamlanır. Tarımsal kullanımları rasyonelleştirmeye hizmet 
edecek bir agro-ekolojik bölgeleme çalışması bölge ölçeğinde gerçekleştirilmiştir. 

Yasal-yönetsel sentez bulgular çerçevesinde öne çıkan sorumlulukları değerlendir-
meye alır ve plan uygulama sürecinde araç olarak kullanılabilecek yasal yönetsel 
mekanizmalar ile sınırlamaları vurgular.

Mekânsal sentez çalışmasında kırsal kentsel yerleşmeler kademelenmesi ile birlikte 
arazi kullanım eğilimleri, yer seçimleri ve büyük kentsel projeler ile planlar üzerin-
den belirlenecek olan gelişme eğilimleri ele alınır. Hizmetler ve teknik altyapının 
gelişme ile olan ilişkisi sorgulanır. 

Nihayet süper sentez olarak tanımlanabilecek son çalışmada sentezin tüm bileşen-
leri bira araya gelerek alt bölgelerin/koridorların belirlenmesi ve koruma kullanma 
dengesinin tanımlanmasına çalışılmıştır. Bunun sonrasında mekânsal verilerin sek-
törel sorun ve potansiyellerle çakıştırıldığı açılım paftaları üretilmiş, kırsal-kentsel 
kademelenme, yerleşilebilirlik analizi,  indeks çalışması yapılmıştır. Yerleşilebilirlik 
analizi detaylı bir değerlendirme ile 3 kategori altında toplanmıştır. Buna göre kent-
sel gelişmenin sağlanabilmesi için “yerleşilemez alanlar, detaylı inceleme dâhilinde yerle-
şilebilecek alanlar ve yerleşilebilir alanlar” tespit edilmiştir. Kentsel gelişme alanlarının 
belirlenmesinde bu faktörler ele alınmıştır. 
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Sentez çalışması; gelişme eğilimleri ve SWOT analizi ile sonuçlandırılmıştır. Bu doğ-
rultuda plan kararlarını altlığını oluşturacak çalışmalar bitirilmiş ve 2 adet plan al-
ternatifi oluşturulmuştur. 1. plan alternatifi olan ve bu planın kararlarını oluşturan 
ÇDP mevcut eğilimlerin tartışıldığı sentez çalışması ile belirlenen alt bölgelere dair 
köklü ve ortak çözümler öngören bir planlama yaklaşımıdır. Bu plan alternatifinde 
de veri toplama ve analiz sürecinde ortaya çıkan bilgiler ve resmi kurum görüşleri 
işlenmiş, gelişme eğilimleri tespit edilmiştir. Mevcut tüm projeler de değerlendir-
meye tabi tutularak kentsel ve kırsal gelişme, sorun ve potansiyelleri belirlenmiştir. 
Sonrasında ortak sorun, potansiyel ve gelişme eğilimlerinden hareketle alt bölgeler, 
sektörel kapasite ve gelişimleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda yerleşmeler kademe-
lenmesi ve nüfus/sektörel projeksiyonlarına göre kentsel yerleşimlere dair vizyonlar 
ve sektörel senaryolar ortaya çıkmıştır. Tüm bu çerçeve içerisinde, bölgesel yaklaşım 
dâhilinde, illere dair rol tarifleri ve vizyonlar bu ÇDP’nin mekânsal ve stratejik poli-
tikalarını, kararlarını oluşturmuştur. 

Planlama Bölgesinin Genel Özellikleri
Planlama Bölgesine yönelik yapılan analiz ve sentez çalışmaları doğrultusunda, 
planlamaya altlık oluşturacak detaylı ve anlamlı bilgiler değerlendirmeye alınmış-
tır. Türkiye’nin yaklaşık % 10’unu kapsayan bu bölgede önemli sorun ve potansi-
yeller ortaya çıkmıştır. Çok özet bir şekilde Planlama Bölgesinin önemli özellikleri 
aşağıdaki gibi sıralanabilir.  
. Planlama Bölgesinin genelinde erişilebilirlik önemli bir sorun olarak tespit edil-
mektedir. Kara-demir-deniz-havayolu akslarının altyapı ve kapasitelerini geliştiri-
lip, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bu enteg-
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rasyon ile birlikte insan-mal ve hizmet akışlarının iktisadi faaliyetler çerçevesinde 
değerlendirilmesi önceliklidir.
. Planlama Bölgesi genelinde turizm potansiyeli ve turistik ürün yoğunluğu oldukça 
fazladır. Tüm bunların birbiri ile entegrasyonun sağlanarak, etkin bir yönetim or-
ganizasyonu içerisinde, koruma-kullanma ilkelerini gözeterek iktisadi ve toplumsal 
yaşama katılımı gerekmektedir.
. Tarımsal arazinin dağınık ve mülkiyetin parçalı olmasından dolayı verimli bir üretim 
sistemi gelişmemektedir. Bununla birlikte gerek arazinin gerekse ürünlerin toplulaştırılıp/
ortaklaştırılmasına dair, üretim ve pazar açılımları sağlayabilecek politikalar üretil-
memektedir. Bununla birlikte tarımsal birikim etkin bir şekilde sınaî üretime katkı-
da bulunamamaktadır.
. Çeşitli özel mahsullerin (fındık, çay, pancar vs.) büyük bölümünün bölgede üretili-
yor olması, tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörleri açısından bölge ekonomisinin 
en önemli gelir ve istihdam kaynağıdır. Tarıma dayalı sanayi açısından önemli bir 
girdi oluşturmaktadır.
. Bölgede yoğun olarak bulunan orman, mera ve çayır alanlarının varlığı, özellikle or-
mancılık ve hayvancılık açısından önemli potansiyel oluşturmaktadır.
. Sahilde, vadi yerleşmelerindeki sellenme riski yerleşimlerin gelişimini ve tarımsal 
üretimi tehdit etmektedir.
. Bölgede büyük bir alanı kapsayan doğal koruma alanları ile yayla alanları; doğal, 
kültürel ve mimari özellikleri açısından önemli turizm potansiyeli taşımaktadırlar. 
Bölgede gerçekleştirilen yayla şenlikleri kültürel birikimin, toplumsal canlılığın sür-
dürülebilirliğinin sağlanması ve turizm potansiyeli barındırması açısından oldukça 
önemli bir fırsat olmakla beraber; aralarında bir etkileşimin ve organizasyonun sağ-
lanamaması sorun teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra yayla alanları yoğun ve kaçak 
yapılaşma tarafından tehdit edilmektedir.
. Uzun sahil şeridi ile beraber deniz balıkçılığı, kültür ve tatlı su balıkçılığı, bölge ekono-
misi açısından önemli fırsatlar olarak ortaya çıkmaktadır.
. Bölgede arıcılık sektörü açısından çok önemli çiçek florası bulunmakta olup, gelişti-
rilmesi durumunda il ekonomisi açısından önemli bir girdi olacaktır. 
. Bölge genelinde zengin kurşun, çinko ve bakır madenleri potansiyelleri bulunmakta 
ve bu yönüyle madencilik sektörü açısından önemli fırsatlar oluşmaktadır. 
. Bölgedeki illerin tamamının Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamına alınması,  böl-
geye yapılacak olan yatırımlar açısından çok büyük bir fırsat olup, ekonomik kalkın-
manın sağlanması yönündeki en önemli gelişmelerden biridir. 
. Kırsal alandaki ekonomik sorunlar nedeniyle dışarıya gerçekleşen yoğun genç nüfus 
göçü, işgücüne katılım oranını düşürmekte; bununla birlikte kent merkezlerinde artan 
nüfusa paralel olarak yeterli iktisadi faaliyetlerinin gelişmemesi ise, işsizlik oranları-
nın artmasına neden olmaktadır.

Çevre Düzeni Planının Vizyonu Amaç ve Hedefleri
Yukarıda kısaca açıklanan Planlama Bölgesinin genel özellikleri doğrultusunda 
1/100.000 Çevre Düzeni Planının amacı; “Planlama Bölgesinin ulusal ve uluslararası 
önemini arttıracak, çevre korumayı öncelik olarak seçmiş, bölgesel dengesizlikleri gidermeye 
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yönelik, bilgi toplumunun ve toplumsal meşruiyeti olan bir iktisadi kalkınma modeli çerçeve-
sinde yerel kaynakların optimum ve sürdürülebilir gelişimini/kullanımını sağlayacak, gele-
ceğe yönelik arazi kullanım kararlarını uygulama politikaları ile birlikte geliştirmek” olarak 
belirlenmiştir. Planlama hedefleri; ekolojik sürdürülebilirlik, küresel-yerel etkileşimi, iktisadi 
ve toplumsal gelişme, eşitlik ve sosyal adalet, yaşanabilirlik, erişilebilirlik, katılım ve yöneti-
şim başlıkları altında geliştirilmiştir. Bu başlıklar altında belirlenen üst hedeflerden 
yola çıkılarak planlama alanının gerçeklerine, gereksinimlerine ve tahayyüllerine 
uygun alt hedefler belirlenmiştir. 

Aşağıda ilgili konuya paralel olarak, planın alt hedeflerinden olan; illere yönelik kal-
kınma hedefleri ve kırsal kalkınma hedefleri yer almaktadır6.

İllere Yönelik Kalkınma Hedefleri
İllerde, sorun ve potansiyeller değerlendirilerek bölgesel stratejiler çerçevesinde, kal-
kınma hedeflerini destekleyecek temel vizyon ve lokomotif sektörler belirlenmiştir. 
Bu hedefler illerin bölgesel yaklaşım içerisindeki temel gelişme vizyonlarını oluştu-
rurken, illerde diğer tüm sektörlere yönelik stratejik ve mekânsal kararlar alınmıştır. 
Burada belirtilen vizyonlar, illerin tek gelişme stratejisi değildir. Tüm sektörler, ilçe-
ler bazında, kentsel gelişim stratejileri dâhilinde toplumsal ve iktisadi kalkınmaya 
yönelik değerlendirilmiştir. 
Buna göre illere yönelik hedefler şu şekilde sıralanabilir:  
. Trabzon – Rize aksını bilgi ve teknoloji geliştirme odaklı öğrenen bir kent bölge 
haline getirmek; 

 . İletişim altyapısını ve ulaşım altyapısını geliştirmek
. Yenilikçi tarım teknolojileri ve endüstrileri, yüksek katma değerli sanayi-
yi, bölgesel ticaret hizmetlerini, üretici hizmetleri, lojistik sektörünü, fuar ve 
kongre turizmini teşvik etmek
. Trabzon’u mevcut sağlık hizmetlerine ilaveten yeni ve farklı sağlık yatırım-
ları ile ulusal ve uluslararası hizmet de verebilen bir sağlık hizmet merkezi 
haline getirmek

. Giresun’da fındığa yönelik tarımsal üretimi, fındık sanayini ve finansal etkinliği 
geliştirmek

. Ordu ve Giresun merkezli olmak üzere fındık borsası kurmak

. Giresun’da belirlenen sanayi bölgelerinde fındığın yüksek katma değerli en-
düstriyel üretimini desteklemek
. Yeni kurulan ulaşım bağlantıları ile pazarlama, insan-mal-hizmet akışını 
geliştirmek

. Ordu ve Artvin kentlerini bölgenin kültür ve turizm merkezleri olarak geliştirmek
- Mevcut turizm potansiyelleri ve kültürel birikimleri göz önünde bulundu-
rarak bu illerde turizm sektörünün il ve bölge ekonomilerine katkısını arttır-
mak, alternatif turizm faaliyetlerini desteklemek kültürel gelişimi destekle-
mek 

6 ÇDP’nin tüm analiz, sentez, plan raporları ve paftaları www.gelecekkaradeniz.org sitesinden temin 
edilebilir.
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. Ordu ilinde, belirlenen bölgelerde mevcut hammaddelere ve yenilikçi sek-
törlere yönelik sanayi gelişimini desteklemek
. Artvin’i Gürcistan ile kültürel kaynaşma ve bölge devletleri ile iktisadi ilişki-
leri geliştirmede önemli bir kapı haline getirmek, Gürcistan sınır kapısından 
yapılan Kafkasya ticaretini bölgenin iktisadi yapısını geliştirecek şekilde ye-
niden organize etmek

. Gümüşhane’yi tarımsal üretime yönelik hizmetlerle donatarak organik tarım mer-
kezi olarak geliştirmek; 

. Gümüşhane merkezinde öncelikli olarak tarıma dayalı sanayini geliştirmek, 
organik tarım alanlarında, sanayiyi çevreyi kirletmeyecek ve bu tarımsal faa-
liyete yönelik olarak geliştirmek
. Sürdürülebilirlik ve koruma ilkeleri doğrultusunda madencilik faaliyetleri-
ni geliştirmek

. Çorum’u tarımsal gelişme kapasitesi ve mevcut sanayi alanları da dikkate alınarak 
tarımsal sanayi ile birlikte güneyinde yer alan Alacahöyük kesiminde turizmi teşvik 
etmek 

. Yüksek öğretim kurumlarının planlama bölgesinde bulunmasının getirdiği 
avantajla ilişkili olarak eğitim ile iş dünyası arasında bağlantı kurulmasını 
sağlamak, bu çerçevede eko-turizmin gelişmesini destekleyecek şekilde var 
olan ziraat fakültelerinin gelişimini desteklemek ve Hitit Üniversitesi’nde 
Çorum ziraat fakültesinin kurulması için gerekli altyapıyı sağlamak

. Samsun’un coğrafi konumundan, doğal ve tarihi özelliklerinden başlayarak iktisa-
di, toplumsal ve çevresel özelliklerini de dikkate alarak merkez konumunu güçlen-
dirmek, üst düzey hizmetler üreten bir bölgesel merkez haline getirmek 

. Samsun için kısa vadede uluslararası iç ve dış ticaret, tarımsal sanayi ve eri-
şilebilirlik temelli bir gelişim öngörülürken uzun vadede iletişim altyapısını 
kurmak, yenilikçi tarım teknolojileri ve endüstrileri, yüksek katma değerli 
sanayi, finans sektörü, bölgesel ticaret hizmetleri, üretici hizmetleri, lojistik 
sektörü, fuar ve kongre turizmini teşvik etmek. KOBİ’lerin modern işletme-
cilik teknikleri ve yeni teknolojiler konularında eğitilmesi ve yüksek kalite 
standartları yakalanarak rekabet gücünün artırılması 
. Samsun’u, Karadeniz ülkeleri, Türki Cumhuriyetler arasında insan ve mal 
akışında kilit nokta haline getirebilmek için girişimlerde bulunmak; liman 
kapasitesinin arttırılması, İyi Tarım Uygulamaları (GAP) ve organik tarım 
alanları ile ilin merkez konumunu desteklemek 
. Gelecekte önemli rol üstlenebilecek yeni üretim alanlarında (bilgi ve gen 
teknolojileri gibi) faaliyet gösteren firmaların merkez bölge olarak öne çıka-
rılması sebebiyle de Samsun’da yer almasını sağlamak
. Tokat’ın verimli ve ürün çeşitliliğine uygun mutlak tarım alanları da dikkate 
alınarak tarımsal sanayiyi geliştirmek ve sanayi ile birlikte hizmetler sektörü-
nün gelişimini sağlamak 

Kırsal Kalkınma Hedefleri
. Kırsal alanlarda yaşanabilirliği ve tarımsal verimliliği arttırmak ve kentsel alanlar-
la ilişkileri güçlendirmek suretiyle sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak
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. Merkez köy uygulaması desteklenerek kırsal alanlardaki hizmet ve donatı eksikli-
ğini gidermek, tarımsal ürünlerin depolama, pazarlama ve dağıtım sorunlarını çöz-
mek ve dağınık küçük kırsal ünitelere periyodik, mobil hizmet taşımak
. Arazi toplulaştırması, ürün ortaklaştırması ve yeni teknolojiler üzerinden tarımsal 
verimliliği arttırmak, tarımsal verimliliği uzun vadede düşüren kimyasalların kulla-
nımını azaltmak
. Tarımsal üretimde meydana gelen mono kültürleşme iktisadi krizlere açık oldu-
ğundan ve toprağın sürdürülebilirliği açısından risk oluşturduğundan tarımsal ürün 
desenini çeşitlendirecek alternatif ürün programları uygulamak 
. Bölgenin yüksek kesimlerinde, mera alanlarının yaygın olduğu bölgelerde hayvan-
cılık faaliyetlerini geliştirmek; hayvansal ürün çeşitliliğini ve hayvansal üretimin 
bölge ekonomisine katkısını arttırmak
. Bölgenin flora açısından zengin bölümlerinde arıcılık faaliyetlerini, buna dayalı 
üretim atölyelerini, sanayiyi ve pazarlama organizasyonunu geliştirmek

Temel Politikalar ve Katılımcı Yürütme Organizasyonu
Çevre Düzeni Planı kapsamında bu ölçeğin konusu olarak arazi kullanım kararla-
rı şematik olarak üretilmiştir. Kentsel gelişme ve arazi kullanım kararları öncelikle 
yerleşmelere dair bütüncül olarak sektörel gelişme kararları ve yerel ekonomik kal-
kınma stratejileri çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu süreci içeren ve destekleyen ula-
şım kademelenmesi kararları ve geliştirilen ulaşım politikaları ortaya konmuştur. 
Genel çerçevenin oluşturulması ile birlikte kentsel, kırsal yerleşim alanları, sanayi 
alanları, tarım alanları, turizm alanları ve temel donatı alanlarına dair mekânsal ve 
stratejik kararlar tespit edilmiştir. Katı atık depolama alanları ile içme suyuna dair 
alınan plan kararları sıralanmıştır. Doğal kültürel değerlerin korunmasına ve çevre 
kirliliğinin önlenmesine dair kararlar geliştirilmiştir. 

Bu bağlamda planın önemli kararlarından biri merkez kademelenmesini belirlemek, 
Planlama Alt Bölgeleri ve Özel Proje Alanları oluşturmaktır. Merkezler kademelenme-
si;  demografik yapı, sosyal yapı, yaşam alışkanlıkları ve iktisadi yapı çerçevesinde 
belirlenen gelişme kararları doğrultusunda tanımlanmış, bir nokta tarifinden çok, 
çevresiyle birlikte düşünülmüş, böylece hizmet alanlarının dengeli dağılımı da 
amaçlanmıştır. 

Bölge içerisinde bütüncül gelişme kararlarını planlama hiyerarşisi dâhilinde geliş-
tirmek ve yereller arasında ortaklıklar oluşturmak amacıyla Planlama Alt Bölgeleri ve 
Özel Proje Alanları oluşturulmuştur. Analiz ve sentez aşamasında belirlenen sorun ve 
potansiyeller üzerine alt ölçekte planlama bölgeleri tanımlanırken, bu alanların be-
lirlenen temel fonksiyon ve işlevleri çerçevesinde detaylı analiz çalışması yapılarak 
1/25.000 Çevre Düzeni Planı ve daha alt ölçeklerde planlama çalışmaları yapılacak-
tır. Sonuç itibariyle bölge içerisinde dengeli, hizmet ve donatı rasyoneli sağlayacak 
uzmanlaşmaya yönelik bir yerleşmeler kademelenmesi oluşturulmuştur. Ayrıca 
yerleşmelere, bunların hizmet ihtiyaçlarına ve dengeli dağılımlarına yönelik kent-
sel kademelenme ve buna bağlı belirlenen alt bölgelere ilaveten tüm bölge içerisinde 

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009



bölgesel, katılımcı ve sürdürülebilir bir planlama arayışı

tanımlanan temel sektörel gelişme parametreleri üzerinden de “Özel Proje Alanları 
(ÖPA)” alanları belirlenmiştir. Bu alanlar bütüncül olarak ele alınıp ilgili tüm aktör-
lerin bir araya gelip gelişim planlarını hazırlayacağı alanlardır.
Tüm plan kararlarının geliştirilmesinden sonra, planın uygulanabilmesine yönelik 
teşvik ve destekler sıralanmış, planın katılımcı bir şekilde yürütülmesi ve denetlen-
mesi amacıyla plana yön verecek bir organizasyon şeması geliştirilmiştir. Bu şema 
alan çalışmaları sonucunda elde edilen deneyimler doğrultusunda hazırlanmış, uy-
gulamada yeniden geri beslemeler ve yeni modellemeler ile desteklenecektir.    
Bu plan kapsamında planın uygulanması ve denetimi için katılımcı bir organizas-
yon şeması geliştirilmiştir. Bu mekanizmanın temel karar ve hükümleri aşağıda sı-
ralanmaktadır.
. Her ilçede Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na göre köylere hizmet götürme birlik-
leri oluşturulacaktır.
. Ayrıca her ilçede ilçe merkezinde kırsal kalkınmayı, tarımsal ürünlerin geliştiril-
mesini, üretimini, işletilmesini ve pazarlanmasını hedefleyen kooperatifler oluş-
turulacaktır. İlçede farklı yerleşim birimlerinde aynı konuda birden çok kooperatif 
bulunması halinde merkezi ilçe merkezinde bulunmak üzere konularına göre koo-
peratif birlikleri oluşturulacaktır.
. İlçe merkezlerinde ve merkez ilçede üretici birliklerinin de dâhil olduğu yasada 
tanımlanmış kent konseyleri oluşturulacaktır.
. İlçe merkezlerinde oluşturulan köylere hizmet götürme birlikleri, kent konsey-
leri ve Belediye Kanunu’nda tanımlanan diğer kurumlarla Mahalli İdare Birlikleri 
Kanunu’na göre, İl Kalkınma Birliği oluşturulacaktır. İl Kalkınma Birliğinin Birlik 
Meclisi’ne yollanacak ilçe temsilcileri arasında, ilçelerden ve merkez ilçeden üretici 
birliklerinin, STK’ların temsilcilerinin de bulunması önceliklidir.
. İl Kalkınma Birliği Birlik Meclisi içerisinden, şemada belirtilen kurumlardan tem-
silcilerin katılacağı Birlik Encümeni oluşturulacaktır. İl Kalkınma Birliği Birlik En-
cümeni, Bölge Kalkınma Birliği Birlik Meclisi’nin doğal üyesidir. İl Kalkınma Birliği 
Birlik Encümeni, ile dair kararları alırken ve bölge kalkınma birliğinde ili temsil 
ederken İl Kalkınma Birliği Birlik Meclisi’nin görüş ve onayını alır. İl Kalkınma Birli-
ği Birlik Meclisi yılda asgari 6 kere, Bölge Kalkınma Birliği Birlik Meclisi yılda asgari 
2 kere toplanacaktır.
. Bölge Kalkınma Birliği, Planın koordinasyonunu, işleyişini takip eder, alt ölçekte 
önerilen çevre düzeni planlarının uyumunu, planda öngörülen strateji hedef ve po-
litikaların uygulanması sürecinde senkronizasyonu, planın bölgenin ihtiyaçlarına 
göre etaplanmasını, bölgesel kalkınmanın sağlanmasına dair diğer kararların koor-
dinasyonunu düzenler.  
. Bölge Kalkınma Birliği Birlik Meclisine İl Kalkınma Birlikleri Birlik encümenleri 
dışında bölgesel etkisi olan Bölge milletvekilleri, Kamu/ özel kurumlar ile STK’lar 
ilgili Meslek Odaları Birliğinin Bölge Temsilcilikleri, Üniversite Rektörlüğü ile il en-
cümenlerinin yapacağı ilk toplantıda katılımında fayda gördüğü kişi ve kurumları 
belirler ve meclise davet eder.
. Bölge Kalkınma Birliği Birlik Meclisi’nde Birlik encümeni seçilir. Birlik Encümeni 
içerisinde kişi ve kurumlar iki yıllık sürelerle dönüşümlü olarak görev alır.
. İl Birliklerinin ve Bölge Kalkınma birliğinin tüzükleri birlik meclislerinde onayla-
narak kesinlik kazanır.

153



154

. ÇDP’nin onaylanmasından itibaren 1 yıl içinde İl Kalkınma Birlikleri, 18 ay içinde 
Bölge Kalkınma Birliği teşekkül eder. İllerde valiler ve merkez ilçe belediye başkan-
ları, ilçelerde kaymakamlar ve belediye başkanları Bölge Kalkınma Birliği’ne bağlı 
olarak önerilen mekanizmanın yerel ayağının oluşturulmasından sorumludur.
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Şekil 3. Çevre Düzeni Planı Uygulanması ve Denetlenmesine Dair Yapılanma Şeması



Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi ve 
Kırsal Alana Yönelik Stratejileri
hüseyin çiçek1

Giriş
Türkiye’de çok sayıda bölge planı hazırlamıştır. Bu planlardan sonuncusu olan Ye-
şilırmak Havza Gelişim Projesi’nin (YHGP) hazırlandığı dönemde uygulamada olan 
Uzun Vadeli Strateji ve 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ekonomik, sosyal ve kül-
türel yönleri ile bir bütün teşkil eden gelişme sürecinde, bölgelerarası gelişmişlik 
farklarının azaltılması için, bölgesel kaynak ve imkanların değerlendirilmesi ve bu 
amaca yönelik olarak bölgesel gelişme politikalarının oluşturulmasında sürdürüle-
bilirlik, bölgelerarası bütünleşme, yaşam kalitesi, sosyal ve ekonomik denge, kültü-
rel gelişme ve katılım ilkelerine öncelik verilmesi gereği vurgulanmaktadır (DPT, 
2000). YHGP’nin ulusal planların yanı sıra yerel sorun ve talepler de etkili olmuştur. 
YHGP’nin hazırlanmasında;
. Bölgenin göç vermekte olması,
. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin düşük olması,
. Bölgesel sorunları, özellikle çevresel sorunları çözmek amacıyla kurulan Yeşilır-
mak Havzası İl Özel İdareleri Hizmet Birliği’nden bölgesel planlama konusunda ta-
lep olması,
. Yeşilırmak ve kollarının yer aldığı havzada akı rejiminin düzensizliğinden kaynak-
lanan taşkınlar erozyon, su ve çevre kirliliği sorunlarının önemli boyutlara ulaşması,
. AB uyum sürecindeki ülkelere AB’nin bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi ve eko-
lojik dengelerin korunması amacıyla hibe programlar uygulanmakta olması etkili 
olmuştur. 

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi’nin amacı, DPT tarafından, “…ekolojik dengeyi 
bozmadan, en uygun ve en ekonomik arazi kullanım planlaması yapılarak- doğal 
kaynakların güncel takibi ve yönetilmesi ile plan bölgesinin diğer bölgelerle olan 
sosyo-ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak ve mevcut verimlilik düzeyini gelişti-
rerek bölgenin refah düzeyini ve ülke ekonomisine katkısını artırmak…” biçiminde 
tanımlanmıştır (Dolsar, 2006a). YHGP, bölgede ekonomik, sosyal ve altyapı ile ilgili 
mevcut durumun tespiti, mevcut durumun analizinin yapılarak buna dayalı olarak 
geliştirilecek stratejiler ve kısa (5 yıl) orta (10 yıl) ve uzun (2023 yılı) dönemli Bölge-
sel Gelişme Ana Planı Hazırlanması ve Ana Plana göre Ön-fizibiliteler üretilmesini 
kapsamaktadır.

YHGP, TR83 Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimi (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat il-
leri) için hazırlanmıştır. YHGP’nin coğrafi kapsamı, isminin tanımladığı Yeşilırmak 
Havzası ile yer yer örtüşmesine rağmen, idari sınırlarca tanımlanmıştır (Şekil 1 ve 2). 

1 DOLSAR Mühendislik Limited Şirketi, Proje Koordinatörü/ Şehir ve Bölge Plancısı; Ankara. (2007)
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YHGP çalışmalarında katılımcı stratejik planlama yaklaşımı izlenmiştir. Bu yaklaşı-
mın özellikleri;
. teknik ve bilimsel verileri dikkate alan, 
. katılımcı, 
. yerel girişim gücünü ve karşılaştırmalı üstünlüğü önemseyen, 
. esnek, olasılıklar üzerine kurulu, 
. küreselleşen bir dünya içinde olma bilincinde ve 
. mekana dayalı 
olarak tanımlanmıştır (Dolsar, 2006d). 
Bu bildiri giriş bölümü ile birlikte dört bölümden oluşmaktadır. Takip eden ikinci 
bölümde TR83 Bölgesinin temel özellikleri verilmekte, 3 bölümde YHGP’nin kırsal 
alana yönelik stratejileri yer almaktadır. Son bölümde ise bir değerlendirme yer al-
maktadır.
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Şekil 1. YHGP Proje Alanı ve Yeşilırmak Havzası Sınırı

Şekil 2. YHGP Proje Alanı: TR 83 Bölgesi, (Kaynak: Dolsar, 2006a)
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TR83 Bölgesinin Temel Özellikleri
Yirmi altı İstatistiki Bölge Birimi (İBB) Düzey 2 Bölgesi içinde TR83 Bölgesi, sosyo-
ekonomik gelişmişlik sıralaması bakımından 18. sırada bulunmaktadır (Şekil 3). 
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi 2001 yılı itibarıyla 
Türkiye gayri safi yurt içi hâsılasının yüzde 3,2’sini, 37 600 km2 alanı ile Türkiye 
yüz ölçümünün yüzde 5’ini ve 2000 yılı itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 4,4’ünü 
barındırmaktadır. 
Son 20 yılda, Bölge doğal nüfus artışının dörtte üçünü göç ile dışarıya vermiş, ancak 
küçük bir kısmını Bölge içinde tutabilmiştir. Bunun sonucunda, 1980 yılında 2 545 
739 olan Bölge toplam nüfusu 2000 yılında 2 99 460 kişi olmuştur (Tablo 1). Bu du-
rum Bölgenin temel karakteristiklerinden biridir. 

Tüm Türkiye’de olduğu gibi bölge de 1950’den sonra başlayan bir kentleşme süreci 
yaşamıştır. Nüfusu 20 000’den fazla olan yerleşim yerleri kent olarak kabul edildiğin-
de, bölge kentli nüfusu 1980 yılında 681 302 iken 2000 yılında 1 308 889’e ulaşmış-
tır. Bölgenin kentleşme hızı 1980–1990 döneminde yüzde 4,2 olarak gerçekleşirken, 
1990 – 2000 döneminde kentleşme hızı düşmüş ve yüzde 2,3 olarak gerçekleşmiştir. 
1980 – 2000 döneminde bölgenin kır nüfusu yüzde 0,5 oranında azalırken kentsel 
nüfus yüzde 3,3 oranında artış göstermiş ve kentleşme oranı yüzde 26,8’dan yüzde 
43,6’ya yükselmiştir. Bu süreçte bölge kırı bölge kentlerine ve ülkesel ölçekteki bü-
yük kentlere göç verirken, bölge kentleri de görece daha iyi yaşam şartları içeren 
büyük kentlere göç vermiştir.
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Şekil 3. İBB Düzey 2 Bölgeleri Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sırası (Kaynak: Dolsar, 2006a)

Tablo 1. Kır Kent Nüfusu ve Kentleşme Oranları  (Kaynak: Dolsar, 2006a)



158

TR83 bölgesi İBB Düzey 2 bölgeleri içinde 2000 yılında kentleşme oranı (yüzde 43,6) 
bakımından 17. sıraya gerilemiştir (Şekil 4). Bir başka deyişle nüfusun yüzde 56,4’ü 
hala kırsal yerleşimlerde bulunmaktadır. 

Bölgedeki illerin ve dolayısı ile bölgenin kentleşme oranı Türkiye kentleşme oranın 
(yüzde 59,3) altındadır. Bölge illerinin kentleşme oranları birbirine yakın olmakla 
birlikte kentleşme oranı en yüksek il Samsun, en düşük il Çorum’dur. Samsun ilinin 
kır nüfusu en fazla olan il olmasına karşın ilde bölge ölçeğindeki metropol ile Çar-
şamba, Bafra gibi büyük kentsel nüfus barındıran yerleşimler bulunması, ilin kent-
leşme oranının yüksek olmasında etkilidir.

TR83 Bölgesi İBB Düzey 2 seviyesinde en fazla yerleşmenin yer aldığı bölgedir. Böl-
ge 2 834 yerleşme ile Türkiye’deki yerleşmelerin yüzde 15,1’ini barındırmaktadır. 
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Şekil 4. Düzey 2 İBB Bölgelerine Göre Kentleşme Oranları, 2000 (Kaynak: Dolsar, 2006a)

Şekil 5. İBB Düzey 2’lere Göre Kısal Yerleşim Yoğunluğu (1000 Hektardaki Köy Sayısı)
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TR83 Bölgesi Düzey 2 İBB’ler içinde en fazla yerleşmenin yer aldığı ve hektara dü-
şen yerleşme sayısının en yüksek olduğu ikinci bölgedir. İBB Düzey 2’lere göre kısal 
yerleşim yoğunluğu Şekil 5’te verilmiştir. Diğer yandan bölgedeki nüfus yoğunluğu 
Türkiye ortalamalarına yakındır. Yerleşme yoğunluğundaki ve nüfus yoğunluğun-
daki bu durum Bölgenin kırsal yerleşim desenini betimlemesi bakımından oldukça 
önemlidir. 
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Şekil 6. TR83 Bölgesinde Nüfusun Mekanda Dağılımı

Şekil 7. TR83 Bölgesinde Kırsal Yerleşim Yoğunluğu (Kaynak: Dolsar, 2006a)



160

Bölgedeki yerleşmelerin yüzde 69,5’inin nüfusu 500’ün altındadır. Nüfusu 500’ün 
altındaki yerleşmelerin bölge nüfusu içindeki payları yüzde 15,6’dır. Yerleşimlerin 
yüzde 18,5’inin nüfusu 500 – 1 000 aralığındadır ve bölgedeki nüfusun yüzde 12,1’ini 
oluşturmaktadırlar. TR83 Bölgesinde nüfusun mekanda dağılımı Şekil 6’da verilmiş-
tir.

Bölgede sulanabilir tarım alanlarında ve verimli ovalarda köy yoğunluğu yüksek 
iken, ulaşım ve yerleşim açısından çeşitli topografik engellerin bulunduğu dağlık 
alanlarda, özellikle yüksekliği 1 250 m’den fazla olan yerlerde, köy yoğunluğu daha 
azdır (Şekil 7 ve 8). Bölgedeki yerleşmeler Çarşamba ve Bafra gibi ovalarda ve Kelkit, 
Kızılırmak ve Yeşilırmak gibi akarsu vadilerinde yoğun biçimde yer almaktadırlar 
(Dolsar, 2006a). 

Bölgedeki kırsal yerleşimlerin nüfus büyüklüğüne göre dağılımları, bulundukları 
coğrafyanın özellikleri (topografik yapısı, sulu tarım arazisi, verimli tarım alanlarına 
sahiplik, kentsel merkeze uzaklık) ile ilgilidir (Şekil 6 ve 8). 

Kırsal yerleşimlerin yüzde 38,4’ünün birden fazla yerleşim yeri -bağlısı- bulunmak-
tadır. Bu, hizmet maliyetlerini artıran bir etki yaratmaktadır. Örneğin; kırsal alanda 
içme suyu ve kanalizasyonu olmayan yerleşme sayısının fazla olmasında bu durum 
etkili olabilir. 

Engebeli ve ormanlarla kaplı bir topografik yapısı olan bölgede, kırsal nüfusun kü-
çük yerleşmelerde ve mekanda dağınık biçimde bulunması ve birden fazla yerleşim 
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Şekil 8. TR83 Bölgesi Genel Coğrafyası (Kaynak: Dolsar, 2006a)
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yeri -bağlısı- olan köy sayısının yüksek olması, kırsal nüfusun çok parçalı olmasına 
sebep olmaktadır.

Kırsal nüfusun çok parçalı olması, hem ekonomik faaliyet, hem de temel sosyal ve 
teknik altyapı organizasyonunu zorlaştırmaktadır. Bu yerleşme deseni, çeşitli eko-
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Şekil 9. TR83 Bölgesinde Kırsal Nüfus Yoğunluğu ve Kentsel Nüfustaki Değişmeler (Kaynak: Dolsar, 2006d)

Şekil 10. TR83 Bölgesinde Yerleşim Yerlerinin Kademelenmesi (Kaynak: Dolsar, 2006a)
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nomik faaliyetlerin oluşması için yeterli büyüklüğü sağlayamamakta, temel altyapı 
sunumlarında ve hizmet götürmede maliyeti artırıcı ve etkinliği azaltıcı bir etki ya-
ratmaktadır. Bu nedenle, kırsal yerleşmelerde yaşam kalitesi oldukça düşüktür. 

Yerleşmeler arası ilişkileri tanımlamak üzere kullanılan kademelenme kavramı 
çerçevesinde bölgenin mekansal organizasyonuna bakmak faydalı olacaktır. Bölge 
yerleşme yapısında beş kademe merkez bulunmaktadır. 7. ve 6. kademe merkez bu-
lunmamakta, en büyük kademe merkez olarak 5. kademe merkez bulunmaktadır 
(Çiçek, 2004).
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Şekil 11. Mevcut Fonksiyonel Yapı (Kaynak: Dolsar, 2006d)

Şekil 12. Mevcut İlişkisel Yapı (Kaynak: Dolsar, 2006d)
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Amasya, Çorum ve Tokat il merkezleri ile Amasya’nın Merzifon ilçe merkezi ve 
Samsun’un Bafra ilçe merkezi 4. kademe merkez konumundadır. Samsun il merkezi 
ise 5. kademe merkezdir. TR83 bölgesinde yukarıda da belirtildiği gibi 79 adet 2. ka-
deme merkez bulunmaktadır (Çiçek, 2004). TR83 Bölgesi kademeleri ve etki alanları 
Şekil 10’da verilmiştir.

Bölge yerleşme sistemindeki değişim incelendiğinde; bölge yerleşme sisteminde 
özellikle 2. ve 3. kademe merkezlerin bir dönüşüm yaşadıkları görülmektedir. Bölge 
yerleşme sistemindeki 2. kademe merkezlerin sayıca azalmış olması, bölge kırının 
ve dolayısı ile bazı 2. kademe merkezlerin yok olması ile açıklanabilir (Çiçek, 2004).
Bölge yerleşmeleri arası ilişki deseni (kademelenme) ve etki alanları bölge yerleş-
meleri arasında tek yönlü ve hiyerarşik karakteri olan bir ilişki yapısı olduğunu gös-
termektedir. Mevcut fonskiyonel yapı ve ilişkisel yapı Şekil 11 ve 12’de verilmiştir.

YHGP’nin Kırsal Alana Yönelik Stratejileri
Bölge için öngörülen senaryonun gerçekleşmesini sağlayacak strateji, bölgenin mev-
cut durumu, gelişme eğilimi ve dinamikleri, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, 
Tehditler analizleri ve bölgenin temel sorunlarını göz önünde tutarak ve üst ölçek 
plan kararları doğrultusunda belirlenmiştir (Dolsar, 2006c). Bu kapsamda bölge için 
belirlenen ‘mekânsal, sosyal ve ekonomik yapının dönüştürülmesi ve geliştirilmesi’ 
temel stratejik amacının gerçekleştirilmesi için 5 adet stratejik amaç belirlemiştir:
. Etkin bir mekânsal organizasyon oluşturulması,
. İnsan kaynaklarının ve sosyal yapının geliştirilmesi,
. İşletmelerin rekabet gücünün artırılması ve dışa açılma, 
. Ekolojik dengelerin, çevrenin korunması ve durumunun iyileştirilmesi,
. Kurumsal yapının güçlendirilmesi (Dolsar, 2006c).

Fiziki ve toplumsal açıdan, kentleşmemiş ve demografik olarak düzenli biçimde 
bölge dışına göç veren bölge yapısından, mekânsal stratejinin sağlayacağı yığılma 
ekonomilerinden ve dışsallıklardan yararlanarak uzaklaşılacağı kabul edilmektedir. 
Bir başka deyişle, mekânsal organizasyonun etkinleştirilmesi bölgesel kalkınma-
nın lokomotifi olacaktır. Bu ise kentleşme sürecinin iyi yönetilmesi, kırsal alanının 
kentler ile bütünleştirilmesi ile mümkün olabileceği ifade edilmektedir.

Etkin Bir Mekânsal Organizasyon Oluşturulması stratejik amacı ile bölgede hızlı ve 
düşük maliyetli sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanabilmesi için sosyal ve eko-
nomik gelişmeye uyumlu altyapının oluşturulması, bir başka deyişle kentleşme 
oranının artırılması ve bölge yerleşme sisteminin dışsallıklardan ve yığılma ekono-
milerinden faydalanılmasına olanak sağlayacak çok merkezli (polycentric) yapıya 
dönüştürülmesi tanımlanmıştır (Dolsar, 2006d).

Kentlerin gelişmenin motoru haline gelebilmesi için, kentlerde yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi, istihdam olanaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi gerektiği plan-
da belirtilmektedir (Dolsar, 2006d).
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Etkin Bir Mekânsal Organizasyon Oluşturulması stratejik amacını önemli üç boyutu 
tanımlanmıştır: 
. Bölgesel altyapının etkin bir mekansal organizasyon anlayışına uygun olarak ge-
liştirilmesi,
. Kentlerin güvenli ve planlı biçimde geleceğe hazırlanması,
. Kırsal yerleşim deseninin rasyonel bir yapıya dönüştürülmesi (Dolsar, 2006d).

Bölgedeki mekânsal yapıyı kökten değiştirecek bu üç gelişmenin hepsi de kırsal 
alana yönelik doğrudan veya dolaylı stratejiler içermektedir. Kırın taşıyamayacağı 
nüfus bölge kentlerine göçerek kentte daha yüksek verimliliğe ve yaşam kalitesi iyi-
leştirmiş bir yapıya kavuşacaktır. Bu, kentlerin kırdan gelecek göçe hazırlanmasını 
gerektirmektedir. Ayrıca daha verimli üretim ve daha kaliteli yaşam için kır ve kent 
bütünleşmesinin sağlanması gerektirmektedir. 
Diğer yandan stratejik amacın üçüncü boyutu olarak, kırsal yerleşim deseninin ras-
yonel bir yapıya dönüştürülmesi belirlenmiştir. Atıl kapasiteler yaratılmadan ve 
kamu kaynakları etkin biçimde kullanılarak kırsal yaşam kalitesinin artırılması, 
kırsal yerleşme örüntüsünün daha rasyonel bir yapıya evrilerek, kırsal nüfusun, eko-
lojik olarak, daha büyük yerleşim birimleri oluşturmasını gerektirmektedir (Dolsar, 
2006d). Böylece yerleşme deseninde; 
. Küçük yerleşmelerin sayısının giderek azalması ve nüfusun göreli büyük kırsal 
merkezlerde toplanması, 
. Kırsal nüfusa yönelik hizmetlerin daha kaliteli ve kesintisiz biçimde ulaşmasını ve 
. Nüfus yoğunlaşmasına bağlı olarak, tarımsal olmayan (ancak tarımla bağlantılı) 
ekonomik faaliyetlerin gelişmesi sağlanacaktır. 

Bu kapsamda gelişme potansiyeli olduğu tespit edilen 57 adet kırsal yerleşme, “mer-
kezi kırsal yerleşim” (MKY) olarak önerilmektedir. (Şekil 13).

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009

Şekil 13. Merkezi Kırsal Yerleşimler (Kaynak: Dolsar, 2006d)
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Bu önceliğin gerçekleşmesi için 3 adet tedbir önerilmektedir:
. Tokat ilinin (Bakanlar Kurulu Kararı ile sayıları sınırlandıktan ve yeniden belirlen-
dikten sonra) MKY’lerin geliştirileceği pilot il olarak seçilmesi ve ilk uygulamaların 
yapılması,
. Pilot il dışındaki MKY’lerin imar gelişme programlarının hazırlanması ve fiziki alt-
yapı eksikliklerinin tamamlanması,
. Kırda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için MKY’lerde sosyal altyapının geliştiril-
mesi (Dolsar, 2006d).
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Şekil 15. Öngörülen İlişkisel Yapı (Kaynak: Dolsar, 2006d)



166

Bu tedbirler ile kırsal yerleşme deseninde fonksiyonel ve ilişkisel değişiklikler he-
deflenmekte kırsal alanların daha verimli, yaşam kalitesi daha yüksek yerler olarak 
kentlerle bütünleşeceği betimlenmektedir. Bu çerçevedeki gelişmeler ile Şekil 14 ve 
15’de verilen fonksiyonel yapı ve ilişkisel yapının gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 

Sonuç Yerine
YHGP, diğer bölge planları gibi az gelişmiş, kırsal karakteri ağır basan bir bölgenin 
kalkınması, gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla hazırlanmıştır. Yöntemi iti-
barıyla daha önce hazırlanan bölge planlardan önemli ölçüde farklılıklar içermek-
tedir. Bunlardan ikisi mekanı dikkate alması ve stratejik bir yaklaşımla hazırlanmış 
olmasıdır. 

Planın hazırlanması esnasında mekanın dikkate alınması ile mekan, kararlarının bir 
yansıması olarak değil, politikaların oluşumu ve uygulanmasına girdi veren bir öğe 
olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle, mekan edilgen bir konumda değil, etkin ve 
ilişki içinde olan bir öğe olarak ele alınmıştır. Bu yaklaşım stratejiler geliştirilme-
sinde özellikle kırsal alana yönelik stratejilerin tespitinde oldukça faydalı olmuştur. 
Mekan sosyal ve ekonomik yapı ile ilişkili olarak ve onların dönüşümüne öncülük 
edecek etkin bir faktör olarak alınmış ve kolay ve ekonomik kalkınmayı yönlendir-
miştir. 

Planın stratejik bir yaklaşımla hazırlanmış olması kırsal alanlardaki dönüşümün 
bölgesel kalkınma bakımından kritik önemde olduğunun tespiti bakımından ve ön-
görülen yapıya nasıl varılacağının tarifi bakımından oldukça önemlidir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi TR83 bölgesi mevcut durum itibarıyla kademeli bir yapı 
göstermektedir. Tek taraflı ilişki olarak tanımlanabilecek bu yapının ağ ilişki şekline 
evrilmesi hem kır hem de kent bakımından verimliliğin, yaşam kalitesinin artırıl-
ması ve maliyetin düşürülmesi bakımından oldukça önemlidir. 

Bölgesel gelişme farklarının azaltılması amacıyla hazırlanmış çok sayıda bölge pla-
nından Güney Doğu Anadolu Projesi dışındakilerin uygulanmadığı bir ortamda, 
ancak siyasal irade oluştuğunda ve bölge planları uygulandığında YHGP’nin geliştir-
diği stratejileri değerlendirme şansı olacaktır. Yine ancak bu durumda stratejik plan-
lama çerçevesinde kırılma/çatallanma noktalarında plan gözden geçirilebilecektir. 
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Türkiye Arazi Varlığı, 
Temel Sorunları ve Kırsal Arazi 
Planlamasının Önemi
cemil cangir
duygu boyraz1

Giriş

Köylülük kavramı içinde olmayan her bir üretici (çiftçi), tarımla uğraşan her bir 
bilinçli topluluk, kentsel ve kırsal alan tasarımcıları veya bilimsel tasarımın siyasi 
tasarrufla örtüşebildiği bilinçli/eğitimli her bir ülke, tarım yaptığı toprağının kö-
kenini, oluşumunu, özelliklerini, verimliliğini, mahsuldarlık ve kentsel yerleşim, 
sanayi, toprak sanayi, ikincil konut, turizm, kamu yatırımları, ulaşım gibi yerleşim 
yerlerinin, ayrımlı amaçlar için kullanıma uygunluk kapasitelerini/ yeteneğini bil-
mek ister. Bunun için de aynı zamanda tüm kara parçasının işlemeli tarıma uygun 
olan veya olmayan bölümlerinin ve bunların kullanılmasına yatkın ideal arazi kul-
lanım türlerinin ortaya çıkması amacıyla, etüt haritalama ve kırsal arazi planlaması 
ile arazi kullanım planlamalarını yapar. Kırsal Arazi Planlaması, günümüzde 3194 
sayılı İmar Kanununda; 2872 sayılı mevzuata bağlı kalarak Çevre Kanununda; 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanununda; 5393 sayılı Belediye Kanununda; 5216 sayılı Bü-
yükşehir Belediye Kanununda yer alan “Çevre Düzeni Planı” tanımına da karşılık 
gelmektedir. Aynı değerlendirme, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Değerlendir-
me Kanununun 3/m maddesinde, Arazi Kullanım Planlaması kavramı içinde; “Her 
ölçekte plânlamaya temel oluşturmak üzere, toprağın ve diğer çevresel kaynakların 
bozulmasını önlemek için ekolojik, toplumsal ve ekonomik şartlar gözetilerek sür-
dürülebilirlik ilkesine uygun, farklı arazi kullanım şekillerini oluşturmaya yönelik 
toprak ve su potansiyelinin belirlenip, sistematik olarak değerlendirilmesini ve 
birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koyan rasyonel arazi kullanım plânlarını, ifade 
eder” şeklinde tanımlanmıştır. Yasal mevzuatımızda yer alan Kırsal Arazi Planlama-
sı veya Çevre Düzeni Planı tanımlamasına karşılık gelen diğer bir kavram 3083 sa-
yılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’nun 
16. maddesinde yer alan “Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması: Uygulama alan-
larında ülkesel ve bölgesel planlara uygun olarak çevre kaynaklarının rasyonel 
kullanımını sağlamak için toprak, su, iklim ve çevre verileri ile tarımsal üretim ve 
tarımsal potansiyel dikkate alınarak hazırlanan tarımsal alan ile tarım dışı alanların 
belirlendiği planlardır.” ifadesidir. Bu durumda kırsal arazi planlaması/çevre düzeni 
planı/tarımsal arazi kullanım planı/arazi kullanım planı tanımlamalarıyla tüzel 

1 Prof. Dr. C. CANGİR; Yrd. Doç. Dr. D. BOYRAZ, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak 
Bölümü, Tekirdağ.
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mevzuatımızda bir birleriyle örtüşen ve yetki düzensizliğini de ortaya koyan 7 yasa var-
dır. Bu yasalar sırasıyla: 3194- İmar Kanunu; 2872- Çevre Kanunu; 4856- Çevre ve Orman

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun; 3083- Sulama Alanlarında Ara-
zi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve 5403- Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanım Kanunu’dur. Bu son mevzuat Planların bilimsel yaklaşım getirebilecek bir 
teknik heyet tarafından hazırlanmasına yetki vermişken; buna karşın hazırlanan il 
çevre düzeni planları 5393-Belediye Kanunu; 5216- Büyükşehir Belediye Kanunu ve 
5302- İl Özel İdaresi Kanunu mevzuatına göre Belediye meclisi ile il genel meclisi 
tarafından onaylanır. Hazırlanacak olan planlar bilimsel kuramlılıktan yana olmaz-
sa veya planların onay aşamasında arazi rantı kavramı içinde sorunlar yaşanırsa ve 
planlamaya temel olacak haritaların (Örneğin: gözlemli ve/veya ayrıntılı/temel/özel 
toprak haritaları dünya ölçeği standartlarının dışında) niteliği doğru olmaz ise orta-
ya çıkacak olan plan ve/veya projelerden yeterli düzeyde fayda sağlanamaz. Ayrıca 
arazilerin ideal arazi kullanım türlerinden açılım olacağı için yanlış ve/veya amaç 
dışı arazi kullanımlarına da neden olur. 

1. Ülkemiz Arazi Varlığının Değerlendirilmesi Aşamalarındaki Tarihi Süreç 
ve Arazi Varlığımıza Göre Elimizdeki Veri Tabanımızın Değerlendirilmesi

Tarımsal amaçlı kullanılmayacak nitelikteki araziler ile özellikle tarımsal amaçlı 
olarak da bitkisel üretime yatkın toprakların veya diğer anlatım ile işlemeli tarıma 
uygun toprakların, genesislerinin bilinmesine ve sınıflandırılmalarıyla belli bir isim 
altında gruplandırılmalarına gerek vardır. Bu durum tarihi süreç içinde toprak vergi-
si toplamak amacıyla, dolayısıyla adil bir sistemin kurulması istemiyle başlamıştır. 
Dünyadaki arkeolojik bulgular değerlendirildiğinde, tarımın çağına göre atılım yap-
tığı ve uygarlık ilkeleriyle yerleşik düzen içinde gelişim gösterdiği görülmektedir. 
Kendi tarımsal üretimini toprağında üreterek, gıdasını depolayabilen ilk “tarım ken-
ti” günümüzden 9000 yıl önce, Anadolu uygarlıklarının da ilk beşik yeri olan Çatal-
höyük (Konya)’de ortaya çıktı. Bu uygarlık kentinde, tarım teknikleri ilk kez toprak 
işlenerek kullanıldı; hayvanlar ilk kez evcilleştirildi; ilk kez toprak kapları (toprak 
sanayinin başladığı dönem) ve bakır kullanıldı; ilk kez tarımsal kökenli ticaretin te-
melleri atıldı; ilk mühürle, mülkiyet kavramı oluşturuldu; takı, ziynet eşyası ilk kez 
kullanıldı; resim ve toprak /çamur işleriyle heykel sanatı ilk kez ortaya çıktı; ilk fırın 
yapılarak kullanıldı. Özellikle toprakla bütünleşen ve sonraki medeniyetlere bir ışık 
olan Çatalhöyük, “güneş, doğudan doğar” özdeyişiyle, tarım sektörünün de yerleşik 
düzeneği içinde el ve resim sanatının da gelişimiyle, çağının anlamlı simgesi olan 
küçücük bir “Ana Tanrıça” heykeli tarihin döngüsünü de değiştirerek; eşsiz bir uy-
garlık döneminin ilkleriyle, batıdan dünyaya uzanacak felsefe olgusunu da Frigya, 
Lidya, Karya, Likya ve iyonya uygarlıklarıyla taşıdı. Toprağı ilk işleyen Anadolu uy-
garlıkları olmasına karşın; arkeolojik değerlendirmelere göre günümüzden 4500 yıl 
öncesinde Yugong, Çin arazilerini toprak renklerini, tekstürlerini ve hidrolojik özel-
liklerini temel alarak 3 kategori ve 9 sınıf içinde sınıflamıştır. Dünya’da döneminin 

169



170

modern toprak sınıflaması 19. yüzyılla birlikte başlamıştır. 1950’li yıllara gelindiğin-
de 3 farklı toprak sınıflama sistemi oluşmuştur. Bunlar 1) Sovyet Rusya’nın coğrafi 
genetiksel sınıflaması, 2) Batı Avrupa’nın morfogenetik sınıflaması ve 3) Amerika 
Birleşik Devletleri’nden Marbut’un sınıflaması (Günümüzde “Eski Amerikan Sınıf-
laması” tanımlaması da kullanılmaktadır) olan morfogenetik esaslı sınıflamalarıdır. 
1960’lı yılların başlarında ise 1500 toprak bilimcinin çalışmaları sonucunda ilk te-
melleri “Tanı Horizonları” ve “Tanı Toprak Karakteristikleri” kavramları dikkate alı-
narak önerilen, ölçülebilir ve gözlenebilir ölçütler temel alınarak oluşturulan, “Mor-
fometrik Toprak Sınıflama Sistemi” dir. 1975 yılından sonraki dönemde uluslararası 
eşgüdümü ve dil birliğini sağlamak amacıyla çok sayıda ülke 7. yaklaşım olgusuyla 
geliştirilen toprak taksonomisi”ni kullanmaya başlamıştır. Böylece arazilerin ve ta-
rım topraklarının sınıflamaları ölçülebilir ve gözlenebilir ölçütler ile bilimsel bul-
gular ışığı altında oluşturulmuştur. Günümüzde hemen hemen tüm Dünya Ülkeleri 
yaptıkları bilimsel çalışmaları ve Arazi Kullanım Planlaması ve Tarım Üretim Plan-
lamasının projeleri için oluşturdukları Ayrıntılı Toprak Haritalarını, Toprak Takso-
nomisine göre yapmaktadır. Çünkü bu sistem doğal sınıflama sistemi olarak; arazi-
lerin diğer amaçlı değerlendirilmelerine ve oluşturulacak projelerde üretilebilecek 
çok ayrımlı arazi kullanım sınıflarına da temel oluşturur ve multidisipliner bilim 
dallarında kullanılabilinir. Ancak ülkemizde ilgili bakanlıklar Toprak Taksonomisi-
ni ve / veya morfometrik esaslı bir sınıflama/değerlendirme sistemini ve parametrik 
toprak değerlendirme sistemlerinden her hangi birini kullanmamaktadır. Bunun do-
ğal sonucu olarak da yurt genelinde yapılmış ve arazilerin doğru kullanımını ve ta-
rımımızı yönlendirebilecek ve arazilerimizde yerleşim yerlerinin dağılımını “bütün-
leşik sürdürülebilir kırsal arazi planlaması” temeline dayalı Kırsal Arazi Planlaması, 
Arazi Kullanım Planlaması, Toprak Amenajmanı Projelerini üretebilecek 1/25.000 
veya daha büyük ölçekli Ayrıntılı Toprak Haritaları henüz elimizde yoktur. Çünkü 
dünya standartlarıyla yapılacak olan toprak haritasının ölçeği 1/25.000 ise, mutlaka 
bu haritalar “ayrıntılı toprak haritası” temelli olmalıdır.
 
Ayrıca bazı Üniversiteler ve bazı Bakanlık Teknik Elemanları sorunu sadece “Uzak-
tan Algılama Yöntemi” ile kısa dönemde çözebilecekleri söyleminin yanlışına da 
girmektedir ve buna dayalı belli dönem eğitim kurslarının başarılı olabileceğini 
sanmaktadırlar. Öncelikli ve sorunun temeli olarak Türkiye koşullarının ve dolaylı 
olarak bir havzanın yapısı, toprak genesisi ve uygulamalı olarak da harita yapımı 
arazi tekniklerine, deneyimine ve konuyu bütünleştirecek olan laboratuar teknik-
lerine sahip bölge/havza pedolog ekipleri olmadıkça, Dünya’nın en iyi donanımlı 
bilgisayar ağına sahip uzaktan algılama laboratuarları, toprak etüt ve haritalama ça-
lışmasının kalitesini ve doğruluk derecesini arttırmaz. Uzaktan algılamanın önemli 
bir amacı çalışmanın hızını arttırmasıyken; aksine zaman kaybına da neden olabilir. 
Unutulmamalıdır ki, bir etüt ekibinde veya bir Ülkede yapılan toprak etüt ve harita-
lama raporunun kalitesi; o ekibin veya o ülkenin bilgi düzeyini geçemez. Havzalara 
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uyum sağlayacak ve dünya ölçütleriyle doğruluk derecesi yüksek haritalar yapabi-
lecek bir uzmanın, o yöreyle bütünleşmesi ortalama on yıllık bir zaman süresine 
karşılıktır. Ancak ülkemizdeki uygulamalarda böyle olmamakta; yasal mevzuatımız 
ve meslek odası mevzuatımıza göre yetki yapılanması oluşmadığı için; hayatında 
etüt yapmamış, toprak genesisi bilimi bilmeyen, pedolog disiplini konulardan çok 
uzak bir akademisyen bile planlama çalışması yetkisini kendinde görebilmektedir. 
Doğal olarak da planlama çalışmaları nosyonundan uzak olunabileceği gibi; meslek 
onurunu da toplum karşısında koruyamamaktadır. Ayrıca günümüzde çağın gerek-
tirdiği, kırsal arazi ve arazi kullanım planlamalarına temel oluşturacak “Ayrıntılı 
Toprak Haritalarının” yapımı için gerçek anlamda bir yapılanma da bulunmamak-
tadır. Mülga Toprak Su Genel Müdürlüğü’nün en etken olduğu dönemleri kapsayan 
1970’li yıllardaki, toprak koruma ana planına göre Türkiye’de Genel Toprak Ame-
najman Planlaması ile orman alanları dışında yaklaşık 31x106 ha alanda sorunun 
giderilebileceği, yatırım ve uygulamalar ile yılda 30.000 ha’lık bir çalışma hızı ile 
sorunun yaklaşık 1.000 yıl sonra çözülebileceği; ancak bir başka açılım ile sorunun 
hiçbir zaman çözülemeyeceği bağlamındadır. Konuya pragmatik değil, kalıcı yak-
laşmak gerekmektedir. Bu nedenle bölgeler bazında “Toprak Etütleri ve Kırsal Arazi 
Planlamaları Araştırma ve Uygulama Enstitüleri/ Birimleri” öncelikle kurulmalıdır. 
Günümüzde böyle bir yapılanma yoktur. Oluşturulmaya çalışılan çabalar da cılız bir 
ışık benzetmesindedir.  Bu tip bir yapılanma ile toprak etütleri ve kırsal arazi planla-
maları araştırma ve uygulama enstitüleri/ birimleri’nin görevleri: 
A. Elimizde mevcut gözlemli (İştikşafi) esasla yapılmış 1/100.000 ölçekli il arazi 
varlığı toprak haritaları tekrar gözden geçirildikten ve dünya ölçeğinde nitelikle-
rinin artırması sağlandıktan sonra parametrik ve morfometrik doğal sistem esaslı 
1/25.000 ölçek veya daha büyük ölçekli Ayrıntılı (Temel) Toprak Haritalarını ülke 
düzeyinde üretmek, 
B. Bölgesel/havza veya alt havza temelli Kırsal Arazi Planlaması ve Arazi Kullanım Plan-
lamasını yapmak ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimi kuramlarını belirlemek,
C. Sulama Projelerine destek olmak amacıyla ve kırsal kalkınma projelerinde kulla-
nılmak üzere arazi toplulaştırma çalışmalarına veri tabanı oluşturmak,
D. Toprak ve Su korunumu araştırma projelerini, bölge/ havza sorunlarına göre yap-
mak,
E. Sulama ve drenaj sorunlarını çözümleyici projeler üretmek ve sürdürülebilir sula-
ma yöntemlerini, toprak serileri (morfometrik sisteme göre yapılan Özel/Temel Top-
rak Haritalarında, toprakları üç boyutuyla, tüm horizonlar ve ana materyalleriyle 
birlikte değerlendiren ayrıntılı kategorik toprak taksonomisi sınıfı)’ne göre bireysel 
değerlendirmek,
F. Arazi toplulaştırma çalışmalarına da temel olan, tarım işletmelerinin uygun bü-
yüklüklerinin saptanmasını yöresel koşullara göre ortaya koymaktır. 
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1961 yılında A.A. Klingebiel ve P.H.Montgomery, basit bir anlatım biçimiyle ve her 
kesimin kolay bir yolla algılayabilme yöntemiyle arazileri 8 ayrımlı sınıf altında top-
lamıştır. Bu sınıflama yöntemi, özellikle kuru tarım arazilerinde, arazilerin tarımda 
veya tarım dışı amaçla kullanabilme derecelerini yetenek sınıflarına göre ayırmak-
tadır. Günümüzde arazi kullanımı sorunlarının başında gelen, rasyonel olmayan 
arazi kullanım uygulamalarının ters etkilerine baskı oluşturabilir ve böylece duyarlı 
toprak korunumu’nu desteklemeye yardımcı olur. Bu yöntem nesnel değil, öznel-
dir. Ancak kategorik bir sınıflama sistemi olduğu için toprağın belli parametreleri-
ni değerlendirirken; arazilerin profil derinliği içinde tüm morfometrik değerlerini 
ele almaz ve böylelikle verimlilik düzeyleri, kullanım potansiyelleri hakkında net 
ve sağlıklı bilgi sunmaz. Ayrıca bu yöntemde sosyoekonomik faktörlerin göz ardı 
edilmesi nedeniyle sınıflamanın, plancılara hayati bilgileri, arazinin göreceli para-
sal değerini veya karlılığını göstermediği anlamındadır. Bu sınıflama sistemindeki 
sınıf değeri sayısal olarak artış gösterdikçe tarım toprağının özründe artış görülür; 
dolayısıyla bunlara yapılacak ekonomik masraf ve yatırımın boyutunda da artış var-
dır. Özetle arazi kullanım sınıflaması, toprak işlenmesine elverişli arazilerin; sınır-
lı arazi kullanma intensitesine sahip topraklardan, özel bakım gerektirmeyen çok 
yoğun kullanıma kadar olan potansiyel verimliliğini ve bunların sınıflandırılma-
larını belli kurallara göre gruplandırarak ortaya konmasıdır. İşlemeli tarıma uygun 
olmayan araziler ise sürekli bitki örtüsünün oluşturulması için gruplandırılır veya 
otlakçılık, orman, mera, farklı yerleşim yerleri, vahşi hayat, rekreasyon, milli parklar 
ve bunun gibi amaçlar için, belli bir kuramsallık içinde kullanılabilir. Esasında bu 
sınıflama sistemi tarımsal kullanmaya uygunluk derecesine ve mahsuldarlıklarının 
devamı için gerekli toprak amenajmanına göre yapılmak amacıyla ortaya çıkmış; 
ancak ülkemizde geniş kapsamlı olarak tüm arazilerin kullanılmasına yatkınlık de-
recelendirmesi olarak da kullanılmıştır. Arazi kullanma yetenek sınıflamasında, üç 
esas kategorik bölüm vardır. Bunlar; 1-Yetenek sınıfı, 2-yetenek alt sınıfı ve 3-yetenek 
ünitesidir. Bu sınıflama sisteminde araziler yetenek sınıflarına göre 8 sınıfa ayrılmış-
tır. Bu sınıflardan ilk dört arazi kullanım yetenek sınıfı, tarım arazileri olarak işleme-
ye uygundur. I.Arazi kullanım yetenek sınıfındaki araziler genel bir kuram olarak, 
bulundukları ekolojik bölge içinde orada yetişen bitkilerin tamamına veya hemen 
hemen tamamının yakınına uygundur ve bölgelerinin en mahsuldar arazileridir. İlk 
üç sınıf arazi tarımsal amaçlı olarak değerlendirilmelidir ve zorunlu olmadıkça amaç 
dışı kullanılmamalıdır.  IV. Arazi kullanım yetenek sınıfındaki araziler ise, 1/25.000 
ölçekli arazi kullanım planlaması yapıldıktan sonra tekrar değerlendirilerek ya ta-
rım arazisi olarak kullanılır ya da genellikle mera arazisi olarak değerlendirilir veya 
özel plantasyon arazisi olarak da kullanılmaktadır. V. Arazi kullanım yetenek sını-
fındaki araziler kuram dışı olarak, kendine özgü bir sınıftır. Bunlar genellikle sulak 
alanların yanında yer alır ve çoğu kez doğal konumları korunarak, çayır arazisi şek-
linde değerlendirilir. VI. ve VII. Arazi kullanım sınıfındaki araziler öncelikli olarak 
sırasıyla mera, orman ve diğer yerleşim yerleri amaçlı kullanılmaktadır. VIII. Arazi 
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kullanım yetenek sınıfındaki araziler, kültür bitkileri ve ağaçlar için de elverişli de-
ğildir. Yaban hayatı ve eğlence alanı olarak değerlendirilir. Bu araziler şiddetli eroz-
yona uğramış alanlar, toprağı kalmamış araziler, çok sığ toprağa sahip alanlar, çok 
taşlı ve kayalı araziler, çıplak kumullar, kazılarak maden çıkarılan yerler, tuzla kaplı 
alanlar ve bataklık gibi alanlardır. Çizelge 1’de arazi varlığımız içinde, arazi kulla-
nım yetenek sınıflarına göre arazilerimizde yer alan sorunları ve mutlak tarım, po-
tansiyel tarım ve işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerimizin dağılımları ile arazi 
kullanım türleri topluca sunulmuştur. Şekil 1’de ise, Çizelge 1’e göre arazi kullanım 
yetenek sınıflarının dağılımları, bir grafik içinde alansal ve oransal dağılımları top-
luca gösterilmiştir. Türkiye arazi varlığı, toplam 77.899.700 ha’dır. Arazi kullanım 
türlerine göre ülke arazi varlığının %36,0’sı işlenen tarım arazileri; %27,6’sı çayır- 
mera arazileri; %29,8’i orman ve fundalık arazileridir. Geriye kalan %6,6’lık bölü-
münde yerleşim yerleri, ürün elde edilmeyen araziler ve su yüzeyleri yer alır. Hiç 
özrü olmayan veya göz ardı edilecek derecede az özrü olan I. Arazi kullanım yetenek 
sınıfı (AKYS)’ndaki veya yüksek derecede mahsuldar topraklar yaklaşık 5,085x106 
ha ile tüm arazi varlığımızın %6,5’ini oluşturmaktadır. Yoğun işleme kapasitesinde-
ki, mahsuldar topraklar olan II. AKYS’ına sahip tarım toprakları yaklaşık 6,773x106 
ha ile tüm arazi varlığımızın %8,7’sini kapsamaktadır. Orta yoğun işleme kapasite-
sindeki, orta derecede mahsuldar topraklar olan III. AKYS’ına sahip tarım toprakları 
yaklaşık 7,283x106 ha ile tüm arazi varlığımızın %9,3’ünü oluşturmaktadır. Sınırlı 
ve çok özenle işlenebilen, potansiyel (marjinal) derecede mahsuldar topraklar olan 
IV. AKYS’ına giren araziler yaklaşık 7,425x106 ha ile tüm arazi varlığımızın %9,5’ini 
kapsamaktadır. Özenle tarıma ayrılması ve ancak çok özel koşullar dışında tarım dışı 
amaçla kullanılmaması mutlak gerekli I., II., III AKYS’ndaki toplam tarım toprakları 
alanımız yaklaşık 19,141x106 ha’dır ve tüm ülke arazisine göre %24,5’ini oluştur-
maktadır. Arazi kullanım planlaması sonrasında gerekirse öncelikli olarak meraya 
ayırabileceğimiz potansiyel tarım toprağı niteliğindeki IV. AKYS’ndaki arazilerimiz 
ile mutlak tarım topraklarının toplam alanı 26,566x106 ha ve tüm ülke arazisinin de 
%34’ünü oluşturmaktadır. Bu sonuçlara göre, kimilerince sanıldığı ve iddia edildiği 
gibi tarım topraklarımızın toplam yayılım alanı, tüm arazi varlığımız içinde yüksek 
bir oranı ve zengin bir doğal kaynağı oluşturmamasıdır. Günümüzde pulluk altın-
da olan arazi miktarının yaklaşık 28,1x106 ha olmasına karşın; ekilebilir nitelikteki 
arazi miktarımız 26,6x106 ha’dır. Ancak mutlak ve potansiyel tarım alanları içinde 
günümüzde tarımda kullanılan arazi miktarı ise yaklaşık 21,8x106 ha’dır.

Ülkemizde, su yüzeyleri; amaç dışı arazi kullanımı nedeniyle toprak derinliğinin 
önemli olmadığı arazileri de kapsayan yerleşim yerleri ve özellikle VIII. Arazi Kul-
lanım Yetenek Sınıfına giren diğer arazi çeşitleri dikkate alınmazsa, yaklaşık 73x106 

ha alanın %15,2’sini oluşturan 11.108.114 ha arazide; derin kök gelişimine sahip 
bitkileri de kapsamak üzere, bitki gelişimi için kök sınırlamasının sorun olmadığı, 
90 cm’den daha kalın olan solum derinliğindeki topraklar yer almaktadır. Bitki kök 
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derinliğinin sınırlandığı ve ancak orta derin kök derinliğindeki kültür bitkilerine uy-
gunluk gösteren 50–90 cm derinlikler arasındaki solum derinliğine sahip orta derin 
profildeki araziler 9.299.614 ha alanda yer almaktadır. Bu alan yukarıdaki değerlen-
dirmeye göre toplam alanın %12,7’sine karşılıktır. Orta derin ve derin topraklarda 
kültür bitkileri üretiminin mahsuldarlıklarının sürdürülebilirliği mono kültür sis-
temden vazgeçilerek de sağlanmaktadır. Bunun için ekolojik koşullara bağlı kalarak 
uygun polikültür ekim nöbeti sistemleriyle tarımın planlanması gerekmektedir. Bir 
tek yöreye uyum sağlamış doğal floranın hakim olabildiği ve çoğu zamanda mera 
olarak kullanılan; kısmen yüzlek kök bitkilerinin yetişebildiği 20–50 cm etken 
profil derinliğine sahip sığ toprakların yayılım alanı 23.696.973 ha’dır ve oranı da 
%32,5’dir. 20 cm’den daha sığ toprağa sahip arazilerin yayılım alanı 28.908.455 ha 
olup; oranı %39,6’dır. Toprak kaynaklarımızı objektif ve bilimsel ölçütler ile veri 
tabanı oluşturarak, parametrik ve morfometrik sistemlerle tanımlamamız ön koşul-
dur. Ne yazık ki istenen kapsamlı veri tabanı ve sürdürülebilir arazi yönetiminin 
temellerini atacak etüt raporlarımız yurt genelinde bulunmamaktadır. Bu nedenle 
öncelikli olarak a) yeniden kurumsal yapılanmaya, b) bu konuda çalışacak pedolog-
ların, havza bazında özel eğitimlerinin biran evvel sağlanmasına, c) kurumlara ge-
rekli etüt ve haritalama donatım ve ekipmanlarının alınmasına gereksinim vardır.
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Çizelge 1. Arazi Kullanım Yetenek Sınıflarına Göre Arazilerimizde Yer Alan Sorunlar ve Mutlak Tarım, Potansiyel Tarım ve 
İşlemeli Tarıma Uygun Olmayan Arazilerimizin Dağılımları ile Arazi Kullanım Türleri (x1000 ha.)



türkiye arazi varlığı temel sorunları ve kırsal arazi planlamasının önemi

1) Arazi kullanım yetenek sınıfı, 2) Sığlık, taşlılık, kayalılık, düşük su tutma kapasi-
tesi, bitki besin elementlerinin sorunlu boyuttaki yetersizlikler, tuzluluk- alkalilik 
gibi çoraklık sorunları, toksin maddelerce bulaşma vb. kök bölgesi içindeki toprak 
sınırlandırmaları, 3) Drenaj, sel baskını, gleyleşme/redüksiyon koşullarının başatlığı
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I. AKYS*- Yüksek derecede mahsuldar topraklar
 II. AKYS- Mahsuldar topraklar
 III. AKYS- Orta derecede mahsuldar topraklar
 IV. AKYS- Marjinal derecede mahsuldar topraklar
 V. AKYS- Çayır Toprakları
VI-VII. AKYS- İşlemeli tarıma uygun olmayan,  öncelikli mera- orman arazileri ve 
yerleşim alanları
 VIII. AKYS- Topraksız/ taşlı/ kayalıklı/ çok çorak vb. gibi araziler
*AKYS- Arazi Kullanım Yetenek Sınıfı

Çizelge 2’de kamu/ toplum yararı için toprak (arazi) araştırılmalarının faydalarını 
iyiye götürmek ve çölleşmeyi/ arazi bozulumunu önlemek amacı için yeni uygula-
maları araştırmak ve geliştirmek ve çevreyle uyumlu kalkınma modelleriyle, sür-
dürülebilir arazi yönetimini dinamik tutmak için toprak/ arazi etüt ve haritalama 
çalışmalarından üretilecek planlar, projelerin oluşturulması amacıyla gerekli olan 
toprak haritalarının çeşitleri hakkında toplu bilgiler sunulmuştur. Bu çalışmalarda 
amaç çizelgeden izleneceği gibi 1/25.000 ölçeğinde veya daha büyük ölçekte yapıla-
cak, taksonomik üniteleri toprak serisi düzeyinde oluşturulmuş Ayrıntılı (Temel) 
Toprak Haritalarıdır. Bu haritalar, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının yapımı 
aşamasında altlık (temel) veri haritası olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın üst öl-
çeğini oluşturan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlama çalışması içinde, 1/50.000 
ölçekli Yarı Ayrıntılı Toprak Haritası veya 1/100.000 ölçekli Yoklamalı Toprak Ha-
ritalarından yararlanılmaktadır. Çizelge 2’de ayrıca Ayrıntılı Toprak Haritalarından 
yararlanılarak A) Sınıflama Haritaları, B) Bölge ve ülke topraklarının genel kullanım 
planlaması/projelendirilmesi ve C) Arazi değerlendirme için çalışma alanları ve ara-
zi değerlendirme yöntemleri topluca verilmiştir.    
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Şekil 1. Türkiye’de Arazi Kullanım Yetenek Sınıflarının Alansal (ha) ve Oransal (%)  Dağılımı.
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Çizelge 3’de ülkemiz topraklarının arazi kullanım yetenek sınıfları ve arazi kulla-
nım türlerine göre A) Amacı doğrultusunda kullanılan ve B) Yanlış ve amacı doğ-
rultusunda kullanılmayan arazi varlığı açışından değerlendirilme değerleri topluca 
sunulmuştur. Çizelgeden görüleceği gibi kara parçamızın yaklaşık 51.370.570 ha’ı 
(Arazilerimizin % 66,34’ü) doğru kullanılırken; 25.371.021 ha’ı (Arazilerimizin % 
33,06’ı) yanlış ve amaç dışı kullanılmaktadır. Arazi kullanım türleri açısından, top-
lam kara parçamızın yaklaşık % 33,06’ı acil olarak kırsal arazi planlaması veya üst 
ölçekli çevre düzeni planlaması çalışmaları beklemektedir. Bu sonuç ülkemizdeki 
arazilerimizi doğru kullanmadığımız gerçeğinden hareketle, öncelikli olarak Bütün-
leşik Sürdürülebilir Havza Planlarının hayata geçmesinin önemini vurgulamakta-
dır. 

Arazi varlığımızı niteleyici bir değerlendirme ile Arazi Kullanım Yetenek Sınıflarına 
göre Arazi Kullanım Türleriyle birlikte yorumlarsak: Uygulanması gereken amenaj-
man uygulamaları doğrultusunda, toprakların doğal yetenek ve niteliklerine göre 
değerlendirdiğimizde, Şekil 2’de arazilerin kullanım türleriyle anlamlı boyutta deği-
şikliğe uğraması gerektiğini görmekteyiz.    
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Çizelge 2. Kamu/ Toplum Yararı İçin Toprak (Arazi) Araştırılmalarının Faydalarını İyiye götürmek ve 
Çölleşmeyi/ Arazi Bozunumunu Önlemek Amacı İçin Yeni Uygulamaları Araştırmak ve Geliştirmek ve 

Çevreyle Uyumlu Kalkınma Modelleriyle, Sürdürülebilir Arazi Yönetimini Dinamik Tutmak İçin Toprak/ Arazi Etüt ve 
Haritalama Çalışmalarından Üretilen Planlar, Projeler
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Şekil 2’ye göre kuru tarım alanlarında değişikliğin boyutu sırasıyla yaklaşık 3,8x106 
ha’ı sulu tarıma; 2,4x106 ha’ı bağ alanlarına; 0,4x106 ha’ı özel ürünlere; 3,6x106 ha’ı 
otlakçılık rektörüne; 0,8x106 ha’ı da ormancılık sektörüne dönüşümü sağlanarak, 
toplam 11,1x106 ha alan farklı amaçla kullanılmak üzere planlanmaktadır. Buna kar-
şın şimdiki kullanım türlerinden otlakçılık sektörü için kullanılan 0,6x106 ha mera 
arazisi; 0,02x106 ha çayır arazisi; 0,09x106 ha fundalık arazi de kuru tarım arazisine 
dönüştürülecektir. Günümüzde 4,5x106 ha alan sulu tarım arazisi olarak, istatistikî 
verilerde görülmektedir. Ancak ülke koşullarımızda sulama alanlarını olumsuz etki-
leyen sulama oranı ve sulama randımanı etmenlerini dikkate aldığımızda, bu değe-
rin yıllara göre en iyimser oranıyla %25’inin ve çoğu zamanda üstündeki oranlarda 
kullanılamadığını da göz ardı etmemek gerekir. Cumhuriyet tarihimizde en önemli 
ve en büyük tarımsal yatırım 30 milyar dolardan daha fazla bütünleşmiş sulama pro-
jisi olarak Güneydoğu Anadolu bölgesine yaptık. Daha önümüzde sulu tarım alanı-
na kazandıracağımız 4,0x106 ha arazimizde sulama projelerini beklemektedir. Bağ 
ve bahçe alanlarını iki katından fazla oranda arttırarak; yaklaşık 3,6x106 ha alana çı-
karabiliriz. Özel plantasyon alanlarını da %50’den fazla oranda genişleterek 1,5x106 
ha alana çıkarabiliriz. Çayır alanlarımızı 0,6x106 ha’dan, 0,85x106 ha alana arttırabi-
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Çizelge 3. Türkiye Arazi Kullanım Yetenek Sınıflarına Göre Arazi Kullanımının Boyutları ile Yanlış ve 
Amaç Dışı Kullanımının Genel Dağılımı
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liriz. Arazi varlığımız içinde öncelikle VI. Arazi Kullanım Yetenek Sınıfının çoğu-
nu doğal niteliğine uygun olarak mera olarak değerlendirmemiz gerekirken; Arazi 
Kullanım Planlaması sonrasında da bir bölüm IV. ve VII. Arazi Kullanım Yetenek 
Sınıfına giren arazilerin özellikle erozyondan duyarlılık sınıflarına göre mera arazi-
sine dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu işlemler sonucunda amacı doğrultusunda 
kullanılabilecek mera arazilerimizin 22,5x106 ha’a ulaşması gerekmektedir. Ancak 
şimdi kullandığımız yaklaşık 2,4x106 ha mera arazisi, diğer amaçlarla kullanılmaya 
terk edilirken; günümüzde yanlış kullanılan kuru tarım ve funda arazilerinden de  
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Planı) ve Değerlendirilmesi Sonrasında Oluşturulacak Arazi Kullanım Birimlerinin Olası Dağılımı (x 1000 ha)
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yaklaşık 3,8x106 ha alan mera’ya dönüştürülmesi ön koşuldur. Orman arazisi ola-
rak kullanılması gerekirken; günümüzde kullanılmayan yaklaşık 0,85x106 ha kuru 
tarım arazisi ile 1,4x106 ha mera arazisi de, orman arazisine dönüştürülmesi gerek-
mektedir.

Yukarıda açıklanan arazi düzenlemelerinin yapılarak; Kırsal Arazi Planlaması 
ile Arazi Kullanım Planlamalarının hayata geçirilmesi ve kırsal toplum kalkın-
masının sağlanması için “ULUSAL TOPRAK KORUNUMU ve KULLANILMASI 
POLİTİKALARI”NIN oluşturulması ön koşuldur.

Gelişmekte ve kırsal arazilerini tamamen düzenleyememiş ülkeler için demografik 
baskılar ve yeni yerleşim yerlerinin oluşturacağı arazilerin rant baskıları, arazi/top-
rak bozulumunu da hazırlayan en önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ülkeler arazi kullanım çevre düzeni planlarını üst ölçek çalışmalar ile akılcı bir çö-
züme kavuşturmadıkça arazilere yeni baskılar oluşturmakta ve yeni sorunların gün-
deme gelmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle günümüzdeki çölleşme tanı-
mının kavramı çok geniş tutulmuş ve toplumların yoksulluğu ve/veya daha yüksek 
yaşam standartları ile eşdeğer anlamda kesin çizgiler ile ayrılmaya da çalışılmıştır 
(şekil 3).
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Şekil 3. Gelişmekte Olan Ülkelerde Sürdürülebilir Arazi Kullanımına Karşı Arazi/Toprak Bozulumu (Çölleşme)
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Arazilerin akılcı kullanımı için gerekli önlemlerin alınması ve günümüzde ön plana 
çıkan iklim değişikliği ile olan ilişkisinde toprak amenajmanı kurallarına uyulması 
gerekmektedir. Arazilerin doğal yapılarının konumu ekosistemin sürdürülebilirliği-
ne yönelik olarak korunması için gerekli her türlü teknik ve yasal gerekliliği de ye-
rine getirmek koşuluyla düzenlenmelidir. Bu konudaki yasaların tasarımı, bilimsel 
veri tabanına ve ekosistemlerin sürdürülebilirlik ilkesine ters düşmemelidir. Hızlı 
nüfus artışı ve göçler de çölleşmeyi destekleyen bir olgudur. Kontrol edilemeyen ve 
teşkilatsız tarımsal yapı ile kent toplumunun arazi kullanımını plansız ve rasgele 
kullanımı istemleri yan yana geldiği zaman sorunların boyutu da artmakta ve geriye 
dönülemeyecek noktalara da ulaşmaktadır. Sonuç olarak ulusal, bölgesel veya hav-
za ve yerel ölçekte arazi kullanımı politikalarının yetersizliği ön plana çıkmaktadır. 
Dolayısıyla da arazi kullanımı ve değerlendirilmesi ile ilgili kurumlar arasındaki eş-
güdüm eksikliği de sorunu daha da artırmaktadır. 

2. Ülkemizde Arazi Bozulumu Sorunlarının Başında Gelen ve Plansızlık 
Nedeniyle Gündeme Gelen Yanlış/Amaç Dışı Arazi Kullanımına Ait 
Örneklemeler
Arazilerin akılcı kullanımı için gerekli önlemlerin alınması ve günümüzde ön plana 
çıkan iklim değişikliği ile olan ilişkisinde toprak amenajmanı kurallarına uyulması 
gerekmektedir. Arazilerin doğal yapılarının konumu ekosistemin sürdürülebilirliği-
ne yönelik olarak korunması için gerekli her türlü teknik ve yasal gerekliliği de ye-
rine getirmek koşuluyla düzenlenmelidir. Bu konudaki yasaların tasarımı, bilimsel 
veri tabanına ve ekosistemlerin sürdürülebilirlik ilkesine ters düşmemelidir. Hızlı 
nüfus artışı ve göçler de çölleşmeyi destekleyen bir olgudur. Kontrol edilemeyen ve 
teşkilatsız tarımsal yapı ile kent toplumunun arazi kullanımını plansız ve rasgele 
kullanımı istemleri yan yana geldiği zaman sorunların boyutu da artmakta ve geriye 
dönülemeyecek noktalara da ulaşmaktadır. Sonuç olarak ulusal, bölgesel veya hav-
za ve yerel ölçekte arazi kullanımı politikalarının yetersizliği ön plana çıkmaktadır. 
Dolayısıyla da arazi kullanımı ve değerlendirilmesi ile ilgili kurumlar arasındaki eş-
güdüm eksikliği de sorunu daha da artırmaktadır. 

Yanlış ve amaç dışı kullanımı sürekli gündeme gelmekte ve arzu edilmeyen ör-
neklerde çözümü getirememektedir. Kırsal ve kentsel arazi kaynaklarının kullanı-
mındaki antigonistik ve sinerginistik etkileşimin paydaşları topluca çizelge 4’de 
sunulmuştur. Arazi kullanım programları belirlenirken, sosyo-ekonomik politika-
lar ve ulusal kırsal kalkınma stratejileri göz önünde tutularak üst ölçekli 1/100.000 
ve 1/25.000’lik çevre düzeni planları veya arazi kullanım planlamaları, Bütünleşik 
Sürdürülebilir Havza Yönetimi kuramları ile birlikte oluşturulmalıdır. Alt ölçekli 
planlar (nazım ve uygulama imar) bu iki üst ölçekli planın sıralı hazırlanmasından 
sonra yapılmalıdır. Ayrıca tarım, mera ve orman alanlarının amenajman (yönetim) 
planları 1/25.000 ve daha büyük ölçekte hazırlanmalıdır. Doğal kaynak yönetiminde 
de kuraklığa ve yöreye dayanıklı kültür, mera ve orman bitkileri, iklim verileri ve 
toprak yapısıyla birlikte saptanarak, imar planları ile üretim planlamasının ilişkilen-
dirilmeleri de gerekmektedir.
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Yanlış ve Amaç Dışı Arazi Kullanımı:
Yanlış arazi kullanımı: Tarım, orman, çayır ve mera arazileri gibi farklı nitelikteki 
arazi kullanım türlerini kendi yetenekleri dışında yanlış değerlendirmeyi ifade et-
mektedir. Örneğin verimli ve iyi nitelikli tarım toprağı üzerinde mera alanı oluştur-
mak veya orman arazisi açmalarında, tarım yapmak veya mera arazisinde otlakçı-
lık sektörü yararlanması gerekirken, tarım amacıyla üretime ayırmaktır. Bu yanlış 
uygulamaların sonucu erozyon çözülemeyecek noktalara doğru gitmekte ve toprak 
bozulumunun boyutu da artmaktadır. 

Amaç dışı arazi kullanımı: İyi nitelikli, verimli ve özenle korunması mutlak gerek-
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Çizelge 4. Kırsal ve Kentsel Arazi Kaynaklarının Kullanımındaki Sinerginistik (Görevdeşlik- Birlikte çalışma) 
ve Antigonistik (Tezatlık- Karşıtlık) Etkileşimler
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li tarım topraklarının özellikle enflasyonist baskılarla, spekülatif değer kazanması 
veya yapay fiyat artışıyla üreticilerin tarım topraklarını elden çıkarması ve mülkiyet 
hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamaz olgusunun göz ardı edil-
mesidir. Bir başka anlatım ile verimli ve iyi nitelikli tarım toprakları üzerinde sanayi, 
toprak sanayi, kentleşme, turizm, ikinci konut ve kamu yatırımları vb. gibi yerleşme 
ile geri gelmemek üzere yitirilen araziler anlaşılmaktadır. 

. YAD1) Mutlak tarım toprakları üzerindeki yanlış ve amaç dışı arazi kullanımının 
yayılım alanı ve bu araziler içindeki oranı=2.239.467 ha; %11,7 (yaklaşık Adana ve 
Bingöl illerinin toplam alanı kadar).
. YAD2) Mutlak tarım toprakları üzerindeki yanlış arazi kullanımının yayılım ala-
nı ve bu araziler içindeki oranı= 1.943.165 ha; %10,2 (Bu arazilerin geriye kazanımı 
gerekmektedir; yaklaşık Şanlıurfa ili veya 3 adet Tekirdağ ili toplam arazisi kadar). 
. YAD3) Marjinal veya potansiyel tarım toprakları üzerinde yanlış ve amaç dışı arazi 
kullanımının yayılım alanı ve bu araziler içindeki oranı= 2.546.284 ha; %34,3 (yanlış 
kullanılan arazilerde Ayrıntılı Toprak Haritalarına göre Arazi Kullanım Planlaması 
sonrasında doğru kullanılabilecek “ideal arazi kullanım türleri” belirlenecek).
. YAD4) Marjinal veya potansiyel tarım toprakları üzerinde yanlış arazi kullanımı-
nın yayılım alanı ve bu araziler içindeki oranı= 2.485.745 ha; %33,5 (Ayrıntılı Top-
rak Haritalarına göre arazi kullanım planlaması sonrasında doğru kullanılabilecek 
“ideal arazi kullanım türleri” belirlenecek.
. YAD5) Mutlak ve potansiyel tarım toprakları üzerinde yanlış ve amaç dışı arazi kul-
lanımının yayılım alanı ve bu araziler içindeki oranı= 4.785.751 ha; %18,0 (Ankara 
ve Antalya illeri arazilerinin toplamından biraz büyük arazi).
. YAD6) Mutlak ve potansiyel tarım toprakları üzerinde yanlış arazi kullanımının 
yayılım alanı ve bu araziler içindeki oranı= 4.428.910 ha; %16,7 (5 adet Isparta ilinin 
toplam alanı kadar).
. YAD7) İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, tarım amacıyla, yanlış arazi kul-
lanımındaki arazilerin toplam alanı= 6.274.168 ha (5 adet İçel ilinin toplam alanı 
kadar. Bu arazileri, arazi kullanım planlaması sonrasında orman ve/veya mera alan-
larına kazandırmamız gerekiyor).
. YAD8) Günümüzde mera amacıyla kullanılan VII. Arazi kullanım yetenek sınıfın-
daki arazilerde, arazi kullanım planlaması sonrasında bir bölümünün, arazi kullanım 
türü olarak orman alanlarına dönüşebilecek arazilerin yayılım alanı= 14.279.443 ha. 
. YAD9) İyi nitelikli ve verimli tarım toprakları üzerindeki amaç dışı arazi kullanımı-
na göre tüm yerleşim yerlerindeki en az yayılım oranı= %28,1.
. YAD10) Günümüzde plansızlık nedeniyle işlemeli tarım yapılarak erozyon so-
rununun artışına neden olan arazilerin yayılım alanı ve işlenen tüm alana oranı= 
6.176x103 ha; %22,0.
. YAD11) Ülkemizde, arazi kullanım yetenek sınıflarına göre yanlış ve amaç dışı ara-
zi uygulamaları da dahil olmak üzere ideal arazi kullanım türlerinin uygulanabilme-
si için arazi kullanım planlaması/ Çevre düzeni planlamasına göre en az düzeyde acil 
olarak irdelenmesi gerekli toplam arazi yayılım alanı ve tüm yüzölçümümüze göre 
oranı= 25.371x103 ha; %33,1.
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3. Sonuç
Türkiye hızla ve beklenmeyen boyutlarda toprak/arazi bozulumuyla çölleşmek-
tedir. Tek çözüm “Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı”nda yer 
alan ilkeler ve amaçlar doğrultusunda öngörülen düzenlemeleri, plan ve uygulama 
programlarını; öngörülen sürelere bağlı kalarak kamu kurum ve kuruluşlarının, üni-
versitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının hayata geçirmesi ve uygulaması mutlaka 
gerekmektedir. Ülkemizin tarım ve tarım dışı arazileri kategorik yöntemlerle değil; 
parametrik yöntemlerle değerlendirmelidir. Karasal ekosistemimizi, uygulanması 
gereken amenajman yöntemleri doğrultusunda, doğal nitelik ve yetenekleriyle kul-
lanmak için toprak serileri düzeyinde yapılacak 1/25.000 veya daha büyük ölçekli 
Ayrıntılı Toprak Haritalarının temel veri esaslı çalışmalar ile oluşturulacak “Bütün-
leşik Sürdürülebilir Havza Planları” ile yönetmemiz önkoşuldur.           
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Seminer Değerlendirme Raporu 
hürriyet öğdül1

pelin pınar özden2 

9. Kirsal Alan Planlaması Semineri 26–27 Nisan 2007

Havza Ölçeğinde Planlama Deneyimleri ve Kırsal Alanlar Yeşilırmak ve 
Ergene Havzaları Planlama Çalışmaları

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
TMMOB Şehir Plancıları Odası 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  ve 
TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi tarafından 26–27 Nisan 2007 tarih-
lerinde İstanbul’da 9. Kırsal Alan Planlaması Semineri gerçekleştirilmiştir. Atölye 
çalışması şeklinde yapılan toplantının konusu Havza Ölçeğinde Planlama Deneyimle-
ri  ve Kırsal Alanlar olarak belirlenmiştir. Toplantının amacı Yeşilırmak ve Ergene hav-
zalarında farklı kuruluşlar tarafından sürdürülen bölge planı, çevre düzeni planları 
ve kalkınma programlarının kırsal alanlar açısından değerlendirilmesi ve özellikle 
havza ölçeğinin planlamadaki yeri konusunda bir tartışma platformu oluşturulma-
sıdır.

Toplantının ilk gününde planlama çalışmalarını sürdüren kurum ve kuruluşların 
çalışmalarını kırsal alanlar ve havza ölçeği kapsamında nasıl ele aldıklarını aktar-
dıkları sunuşların ardından, ikinci gün atölye çalışmaları yapılmıştır. Gün sonunda 
her atölye grubunun tartışma sonuçları kısaca sunulmuş ve genel bir değerlendirme 
yapılmıştır. Toplantının bitiminde her grubun kısa raporlarının yer aldığı bir metin 
de katılımcılara dağıtılmıştır.

26 Nisan 2007- Birinci gün; 
Toplantının ilk gününde TMMOB Şehir Plancıları Odası  İstanbul Şubesi Başkanı 
Ahmet TURGUT, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Oğuz CEYLAN ve Edirne Valisi Nusret MİROĞLU’nun yaptıkları açılış konuşma-
larından sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bö-
lümü adına Yrd. Doç. Dr. Hürriyet ÖĞDÜL bugüne kadar yapılan Kırsal Alan Plan-
laması seminerleri hakkında bilgi vermiş, bu toplantının içeriğini ve temel tartışma 
konularını kısaca açıklamıştır. Daha sonra Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 
adına Yrd. Doç. Dr. Pelin Pınar ÖZDEN havza ölçeğinde planlamada etkili olan yasal 
ve kurumsal yapı  konusunda çerçeveyi aktaran bir sunuş yapmıştır.

1 Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul.
2 Yrd. Doç. Dr., Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi, (2007), İstanbul.
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Açılış konuşmalarının ardından, Devlet Planlama Teşkilatı adına toplantıya katılan 
Barış TARTICI, kurumun havza planlamaya yaklaşımını aktarmıştır. TARTICI, kal-
kınma politikalarında havza yaklaşımı, kırsal kalkınma politikaları, doğal kaynak-
lara ilişkin politikalar ve Yeşilırmak Havza Gelişim Projesinin de içinde yer aldığı 
havza temelli uygulama örneklerini ele aldığı sunuşunun sonunda havza ölçeğinde 
planlama konusunda üzerinde durulması gereken önemli noktaları belirtmiştir. 

Kamu kurumları adına ikinci konuşmayı Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü’nden İlkem İlktan GÜL yapmıştır. 
GÜL, konuşmasında çevre düzeni planlarının planlama kademesindeki yeri, plan 
yapım süreci, yetkili kurumlar, Bakanlığın çevre düzeni planı çalışmaları ve havza/
bölge bütünü yaklaşımı üzerinde durmuştur.

Daha sonra Yeşilırmak ve Ergene havzaları için yapılan üst ölçek planlar ve kalkın-
ma programlarının sunulduğu oturumlara geçilmiştir. İlk olarak Yeşiırmak Havzası 
Kalkınma Birliği adına konuşan Yelgin MESÇİ, birliğin oluşumu, yapılanması ve  
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı çerçevesinde DPT-AB işbirliği ile sürdürü-
len Yeşilırmak (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Kalkınma Programı hakkında bir 
sunuş yapmıştır.  MESÇİ sunuşunda bölgede bu kapsamda yürütülen projelerden 
örneklere de yer vermiştir. 

Aynı bölgede yakın bir tarihte sonuçlanmış olan  ‘Samsun, Çorum, Tokat Planla-
ma Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarını, müşavir firma İlke 
Planlama adına Özcan BİÇER ve Hakan KARADEMİR sunmuşlardır. Sunuşta, planın 
hazırlanma süreci, karşılaşılan sorunlar, planın temel yaklaşımı, planın içeriği ve 
yöntemi, plan alternatifleri, temel bölgesel kararlar, kentsel ve kırsal yerleşmelere 
ilişkin kararlar, sektörlere yönelik gelişme kararları ve çevresel kararlar aktarılmış-
tır.

Yeşilırmak havzası ile ilgili son sunuş, DPT tarafından Dolsar firmasına ihale edil-
miş olan ‘Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi’ olmuştur. Amasya, Tokat, Samsun, Ço-
rum İllerini (TR83-Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimi) kapsayan planı hazırlayan firma 
adına sunuş yapan Hüseyin ÇİÇEK, planın hazırlanma süreci ve içeriğini açıklamış, 
analizlere yer vermiş ve özellikle yerleşme kademelenmesi içinde kırsal yerleşmele-
rin yeri, planın kırsal alanların potansiyellerinin geliştirilmesi ile ilgili genel yakla-
şımı üzerinde durmuştur. 

Daha sonra Ergene havzasında yapılan planlama çalışmları ile ilgili sunuşlara ge-
çilmiştir. İlk sunuşu Trakya Kalkınma Birliği (TRAKAB) adına Lüleburgaz Belediye 
Başkanı Emin HALEBAK yapmıştır. HALEBAK sunuşunda, TRAKAB’ın oluşumu, 
kuruluş amacı, faaliyetlerde temel alınan planlama çalışmaları hakkında bilgi ver-
miş, 2004 yılında tamamlanmış olan ve üç ili kapsayan üst ölçek planı, uygulama 
sorunları açısından değerlendirmiştir.  

Son iki sunuş, ‘1/100 000 Ölçekli Trakya Alt-Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni 
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Planı’ hakkında yapılmıştır.  Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü’nden Prof. Dr. Emre AYSU üç ilden oluşan plan bölgesinin gelişme eğilim-
lerini, nüfus artışı, sanayi gelişimleri ve çevre ilişkilerini, özellikle havza ölçeğinde 
yapılan analizleri, planın temel yaklaşımını ve plan kararlarını aktarmıştır. Namık 
Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’nden Cemil CANGİR, çevre koruma ile kırsal 
arazi kullanımının  ilişkisi üzerine bir sunuş yapmıştır.

27 Nisan 2007- İkinci Gün 
Toplantının ikinci gününde atölye çalışmalarına geçilmiştir. İlk günün sonunda 
atölye çalışması için temel soru; “HAVZA ÖLÇEĞİNDE PLANLAMADA BÜTÜN AK-
TÖRLERİ KAPSAYAN YENİLİKÇİ BİR YAPILANMA NASIL OLUŞTURULABİLİR?” 
olarak belirlenmiştir. Kolaylaştırıcı Funda ORAL’ın atölye çalışmalarının yöntemi 
hakkındaki açıklamalarından sonra, katılımcılar bu soru çerçevesinde tartışılmasını 
istedikleri alt konuları önermişler, konular gruplanarak dört tartışma grubu oluştu-
rulmuştur. 
1. Planlama Hiyerarşisinde Havza Planlama
2. Havza Planlamaya Ekolojik Yaklaşım
3. Örgütlenme, Katılım, Koordinasyon, Sahiplenme
4. Havza Planlamada Bilgi Sistemleri
Gruplarda tartışılan konu başlıkları şu şekilde özetlenebilir;

1. Grup; Planlama Hiyerarşisinde Havza Planlama
Katılımcılar:

Prof. Dr. Emre AYSU, Doç. Dr. Güzin KAYA, Habip ULUÇAY, Prof. Dr. Cemil CAN-
GİR, Behice Bilgi SALDUK, Yeliz ÖYMEN, Yrd. Doç. Dr. Pelin Pınar ÖZDEN, Namık 
Kemal DÖLENEKEN, Nuri Barış TARTICI, Mustafa AYBASTI, Mehlika DİCLE, Erhan 
DEMİRDİZEN, Tayfun KAHRAMAN, Hale MAMUNLU, Kerem BAYGU, Aslı Süha 
DÖNERTAŞ

Planlama Felsefesi
Türkiye’de planlamanın kökeninin, moderniteyle gelişmiş Batı kökenli planlama 
yaklaşımı olduğu;  modern, post modern kavramlarının  değişimi; Batı’nın planla-
ma deneyimlerinin Türkiye’den farklılığı; Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik 
farklılıklarının planlamayı şekillendirmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Planlamada Ölçek Kavramı
Planlamadaki ölçek tanımının planın amacı, kapsamı, boyutu, uygulama araçlarına 
göre belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Planlamanın Sorunları
Geleceğin belirsiz olması nedeniyle gelecek öngörüsünün sağlıklı olmaması; kamu 
yararı kavramının anlamını yitirmesi; planlamada devletin sorumluluğunun yeni-
den tanımlanması; verilerin yeterli ve güncel olmayışı; verilerin ölçekten bağımsız 
olarak elde edilmesi gerekliliği; ulusal bir veri sistemine olan ihtiyaç; ülkemizde 26 
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havza ve 26 NUTS bölgesinin çakıştırılması gerektiği; bölge planlarında idari sınır-
ların yeterli olmadığı; değişen iktidarlara göre değişmeyecek bir ülke politikası ve 
üst düzeyde bir Ülke Düzenleme Planının oluşturulması gereği üzerinde tartışmalar 
yapılmıştır. 

Öneriler

Bölgesel Gelişme Planının, stratejik hedeflerin belirlendiği düzey ve mekansal öl-
çekte şemalarla gösterimlerin bulunduğu düzey olmak üzere iki düzeyde oluşması 
gerektiği; fiziki planlama kavramının bölge planlamada kullanılmamasının daha 
doğru olduğu, bölgesel gelişme ile ilgili planlamayı organize edecek kurumun DPT 
düzeyinde, ancak Başbakanlığa bağlı, diğer bakanlıklara delege edecek bir birim ol-
ması; bu birimin  DPT den farklı olarak mekansal kararlar üretmesi gerektiği şeklin-
de öneriler yapılmıştır. 

Planlamada Yeni Kavramlar

Bu başlık altında;
Sürdürülebilirlik
Demokratikleşme (yerelleşme)
Statik bir belge olarak değil, dinamik ve uygulanabilir bir planlama
Normatif planlamadan vazgeçiş
Stratejik planlamanın Türkiye’de uygulanma biçimi konularında tartışmalar yapıl-
mıştır. 

2. Grup;  Havza Planlamaya Ekolojik Yaklaşım
Katılımcılar

Yrd. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU, Dr. İclal Kaya ALTAY, Yrd. Doç. Mehmet KÜ-
ÇÜKMEHMETOĞLU, Gül TÜZÜN, Dr. Arzu Başaran UYSAL, Abdullah BÜLBÜL, 
Hümeyra ÖZEN

Sorunlar

Konuyla ilgili sorunlar; ekolojik bilinç düzeyinin/ farkındalığın düşüklüğü; az ge-
lişmişlik (sosyal, ekonomik); veri eksikliği, teknolojiden faydalanamama; tüketim 
alışkanlıkları; kontrolsüz gelişme; denetleme mekanizmasının eksikliği; dışsal  (çev-
resel) maliyetin içselleştirilmesi; çevrenin korunmasında mücadele yöntemlerinin 
için ilgili yasal çerçevenin  işletilememesi ve cezai yaptırımların etkinliğinin  ye-
tersizliği; havzalarının sınıflandırılması ve planlanması; toprak ve su mevzuatının 
yetersizliği; endüstrinin desantralizasyonunun havzalar üzerinde yarattığı baskı; 
kirliliğinin sınır tanımaması; ahlaki sorumluluk; küreselleşme;  küresel aktörlerin 
(IMF, AB, DB) bölge ve yerel üzerindeki eşit olmayan ve eğilimleri belirleyen bir  üs-
tünlüğe sahip olması olarak tanımlanmıştır.  

Yerel aktörler açısındanda  gücün paylaşımındaki eşitsizlik olası uzlaşıları ortak çı-
karlar çerçevesinde  tartışmalı hale getirmektedir. Örneğin  Türkiye  için gündemde 
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olan AB uyum süreci dahilinde gündemde olan tarım politikalarındaki yapısal dö-
nüşümlerin tarımsal üründe dışa bağımlılığı artıracağı bilinmektedir. Ayrıca  işgü-
cü ve mekansal anlamdaki etkilerinin  tartışılmaması ise diğer önemli bir konudur. 

Öneriler

Konuyla ilgili olarak; bilgi paylaşımının sağlanması; sektörel politikaların (endüstri, 
ulaşım, tarım, enerji, bilgi-teknoloji) çevre politikaları ile birleştirilmesi; taşıma ka-
pasitesinin belirlenmesi; yeni bölge politikaları ve/veya öğrenen girişimci bölgeler 
yaklaşımına eleştirel  bir yaklaşım geliştirebilmek, bölge planlamaya havza ölçeğin-
de ve  ekolojik anlamda sürdürülebilirliği yüksek bir ekonomik kalkınma anlayışını 
hayata geçirmeye çalışmak şeklinde  öneriler getirilmiştir. 

Havza temelli bölgesel kalkınmanın  önemli amaçlarından bir de yerel  istihdam   
gücünü arttırarak bölgesel gelişmişlik düzeyini ve sosyal refahı yükseltmek olma-
lıdır. Burdan hareketle küresel sermayenin istihdam politikaları üzerindeki  etkile-
rinin değerlendirilmesinde güçlü bir bölgesel ve ulusal düzeyde stratejik kalkınma 
plan ve rehberlerin ihtiyaç olduğu açıktır. 

Yöntem

Havza plan sınırları doğal sınırlarla belirlenmeli (yeraltı ve yerüstü su kaynakla-
rının  sınırları havzanın belirlenmesinde etkin olmalıdır); havza yönetim ve koor-
dinasyonuna yönelik örgütlenme bölgeler arası, sınır ötesi kurumsal bir çerçeveye 
ekolojik sürdürülebilirlik temelinde  ulusal ve yerel çıkarları gözeten bir yasal yö-
netsel yapı içinde oluşturulabilmelidir. Ekolojik Kalkınma Yaklaşımı ile ÇED süre-
cinin  mekansal planlama süreçleri  ilişkisi  kurulmalıdır. Çevre politikalarında   şu 
anda genel kabul gören  onarıcı  çevre politikları yerine (kirleten öder yaklaşımı),  
önleyici çevre politikaları (çevreye zarar vermeden ve doğal ve kültürel varlıkların 
geleceğe taşınması) benimsenmelidir. 

3.Grup; Örgütlenme, Katılım, Koordinasyon, Sahiplenme
Katılımcılar

Yrd. Doç. Dr. Ayşin DEDE KORKUT, Aydeniz ÖZÜER, Dr. Tansel ERBIL, Elif KARA-
KOÇ, Hakan DEDEOĞLU, Ahmet ATALIK, İlhami DOĞAN, Pelin OLCAY, Müge 
DAKNILI, Dinçer METE, Serkan YILMAZ, Şenol FILIZ, Yrd. Doç. Dr. Hürriyet ÖĞ-
DÜL, Hale MAMUNLU, Hakan KARADEMIR, Asuman YEŞILIRMAK, Abdullah 
BÜLBÜL, Tülin BAYRAK, Ersin AKBABA, Raif KELEP, Sinan ÖZDEN, Dilan KÖSE-
LER, Yelgin MESCI

Tartışma Konuları

Somut bir katılım yöntemi nasıl ortaya konmalı? 
Katılımcı bir örgüt nasıl olmalıdır?
Katılımcı bir süreç nasıl tanımlanabilir?

191



192

Katılımcı örgütlenme
Bu başlık altında şu  görüşler ortaya konmuştur;
”Katılımın örgütlenmesi ile ’katılımcı bir örgüt’ farklıdır. Havza ölçeğinde planla-
mada kurumların katılımcı şekilde örgütlenmesi önemlidir.  Planlama kurumu katı-
lımcı bir kurum olmalıdır. Yetkiye sahip, katılımcı, planın her aşamasında yer alan, 
bölgenin parçası olan, uygulamanın içinde yer alan bir örgüt olmalıdır. Bu örgüt 
katılımcı, bilgiyi paylaşan ve teknoloji kullanan bir örgüt olmalıdır.”

”Kurumlar arasındaki örgütlenme ve halkın katılımı iki ayrı konu gibi görünse de 
katılımcı bir örgüt her ikisini de başarabilir. Bu şekilde yapılanmış bir örgütte gönül-
lülüğe bağlı olmak yerine sürekliliği olan bir katılım sağlanmış olur.” Bu görüşe zıt 
bir görüş olarak da kurumsallaşmış katılımcı bir yapı olmadığında bile işbirliğinin 
yapılabileceği, katılımın gönüllülükle yürüyebileceği görüşü sunulmuştur. 

”Kalkınma ajansları bu açıdan önemli örneklerdir. Ajansların  yapısında katılımcı  
bir yapılanma bulunduğundan bu ölçekte ayrı  bir örgütlenmeye tekrar gerek yok-
tur.” Ancak ajanslar konusunun tartışmalı olduğu, henüz net olmadığı üzerinde de 
durulmuştur.

”Kent konseyleri planlama sürecinde katılımın sağlanmasında  şu anda eldeki araç-
ların  en önemlisidir. Kent konseyi özellikle  halkta katılım bilincinin oluşturulma-
sında rol oynayabilir. Sivil toplum bilinci geliştiğinde politikacılar onları dinleye-
ceklerdir.” 

”Havza gibi bir ölçekte kent konseyi de yetersiz kalabilir. Hem politikaları oluştu-
ran hem kararlarda etkili olan bir meclis olmalıdır. Bu mecliste kimlerin olacağı çok 
önemlidir. İkinci bir meclis de danışma meclisi olmalıdır, buraya da sorumluluğu 
olan kişi ve kurumlar katılmalıdır. Örneğin belediye, su , toprak, ormanla ilgili ku-
rumlar bunun dışında kalamaz. Sivil toplum kuruluşları da yer almalıdır.  Katılımı 
sağlayacak olan şey sorumluların belli olmasıdır.”

”Bu konuda etkin bir kurum olan TEMA Vakfı’nın geliştirdiği model, Trakya’da 
1994 yılından bu yana devam etmekte olan planlama sürecinde kullanılmaya de-
vam edilebilir.” 

”5355 sayılı Mahalli İdari Birlikleri Yasası kapsamında hizmet protokolleri yapılabi-
limektedir. Bu yasa katılım için önemli bir araçtır. Ancak  birlikler yasasında böyle 
zorunluluk bulunmamaktadır. Bölge planlama yetkisinin kalkınma ajansları yerine 
bu birliklere verilmesi halinde bu durum düzeltilmelidir. Katılımı zorunlu hale ge-
tirecek ilaveler yapılmalıdır. Belediyelerin de bu birliklerde yer alması sağlanabilir 
ama yasada ufak tefek değişiklere ihtiyaç vardır.”

Katılım sürecinin tanımlanması  

Bu başlık altında şu konular ele alınmıştır; 
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”Kamu yönetimi konularından çok plan ölçeğinde katılımın örgütlenmesi önemli-
dir. Ancak, planın sadece plan yapım süreci olarak görülmemesi gerekir; uygulama 
süreci de katıımcı olmalıdır ve bu da yetki konusunu gündeme getirmektedir. Ku-
rullar, meclisler, konseyler tanımlı ve sorumluluğu alan birimler olmalıdır.” 

”Hangi plan tanımlanıyorsa o plan ölçeği ile ilgili bir örgüte ihtiyaç vardır. ”

Trakya alt bölgesinde hazırlanmakta olan  1/100 000 ölçekli plana referansla katılım 
boyutuna dikkat çekilmiştir. ”Bir konuda katılım olması  için farkındalık gerekir. 
Kurumları katılıma zorlamaktansa temsil ettikleri kişileri katılıma ikna etmek daha 
doğrudur. Eğitimlerle, sempozyumlarla, yayınlarla bilgiyi yayarak, kişilerin kafala-
rında soru işaretleri yaratılarak, katılıma ilgi çekilebilir.  Bugün katılım, kamu ku-
rumlarının belirlediği biçimlerde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Üst düzey ida-
recinin zorlamasıyla yapılan toplantılardan katılımcı bir sonuç alınamamaktadır.”

”Katılımı sağlayacak kurumun belli olması gerekir. Yetkilinin kim olduğu net olma-
lıdır. Artık plan yetkileri protokollerle belirlenmekte,  bu da kaygan bir zemin ya-
ratmaktadır. Planda kimin yetkili olacaği belli değildir. Bu kuruluşun önemli görevi 
katılımı, sivil ve kurumların katılımını, da organize etmek olmalıdır.”

”Trakya halkının haklarını koruyan ve toprakları kirletmeyen  bir plan olursa halk 
toplantılara katılacaktır. Doğru amaçlar konursa katılım olacaktır.”

”TRAKAB’a büyük iş düşmektedir. TRAKAB önceleri su götürme birliği şeklinde idi. 
Planının sahibi olarak düşünüldüğünden bir tüzükle bugünkü statüsünü kazanmış-
tır. TRAKAB içinde bir planlama bürosu olmalıdır. Bu grup planların koordinasyo-
nunu,  planın mozaiğini koordine etmelidir. 

”Üniversitelere de bu konuda görev düşmektedir. Üniversite öğrencileri ne okulda 
ne çalışma hayatında katılımı deneyimleyemiyorlar. Katılım becerilerinin geliştiril-
mesi gerekmektedir. Bu konuda çalışmalar yapılmalıdır.“

4. Grup; Havza Planlamada Bilgi Sistemleri
Katılımcılar

Elif KARAKOÇ YERSEN, Cumhur KOCALAR, Aydın BABACAN, Hümeyra ÖZEN,  
Meltem YILMAZ YERSEN, Şenol FİLİZ, Serkan YILMAZ, 

Başlıca konular

Bilgilerin toplanması ve CBS’ye aktarılması, bilgilerin yerinden (bilgi kaynağından) 
güncellenmesi; konuların ve kurumların verilerinin ayrı ayrı girilmesi ve detaylan-
dırılması (ayrıca göndermelerin yapılması), bilgilerin işlenmesi; yani her ihtiyaç 
duyulan kullanıcının bilgiye ulaşımı için verilerin kaydının yapılması gereklidir.
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Coğrafi Bilgi Sistemindeki Sorunlar

Sorunlar, bir coğrafi bölge üzerinde birden fazla kurumun birbirinden habersiz plan 
yapması; verilere ulaşmanın güçlüğü, güvenilirliğinin zayıf olması, farklı yazılımla-
rın kullanılmasından dolayı veri dönüşümündeki zorluklar, çok fazla kavram kar-
gaşasının olması; verilerin kuruma özel olması, plan verilerinin izlemeye değerlen-
dirmeye kapalı olması; eldeki verilerin çok büyük ve düzensiz olması; plan ve proje 
araştırmaları için arazi üzerindeki donelerde tekrar olması, arşiv oluşturulamaması 
olarak tanımlanmıştır.

Coğrafi bilgi sistemindeki verilerde olması gerekenler
Kurumlardan gelen verilerin güvenilir olması, şeffaflık; kurumlararası veriler ara-
sındaki çelişkilerin görünebilir olması; kurumlardan gelen verilerin sorgulanması 
(çelişkilerden sonuç çıkarılması); kurumlardan gelen verilerin planlara uygun olup 
olmadığı (denetlenmesi); kavram kargaşasının önlenmesi; bilgi ağ sisteminin oluş-
turulması; bilgi Bankası ve kurumlar arasında çift etkileşimli veri alımı-verimi ol-
ması; yeterli teknolojik  donanıma sahip olunması; yetişmiş eğitimli personelden iyi 
bir şekilde yararlanılması, araştırma ve projelere altyapı oluşturulması; standart veri 
tabanının oluşturulması (verilerin standartlaşması) gerekir.

Coğrafi bilgi sistemindeki sorunlar; belirlenen çözümler doğrultusunda giderilerek 
kendini geliştirdiğinde doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşılacak,  araştırmalar za-
man kaybetmeden, doğru bilgilerle yapılacak ve denetlenecektir. 

Harita, planlar vb. mevcut bilgi kaynaklarıdır. Bütün bu verilerin CBS ortamına gi-
rilmesi aynı zamanda ana- alt konular olmak üzere işlenmesi ve paydaş olan tüm 
kurumlar arasında bu verilerin güncellenmeye katkı olabilecek şekilde örgütlenme-
si gerekmektedir. Bu şekilde örgütlenen kurumların sağlıklı, kullanılabilir verilere 
ulaşması sağlanacaktır. 

Bu kurumlar arasındaki sağlıklı, güncel verilere ulaşılabilmesi çift etkileşimli bir 
iletişime gereksinim duyulmaktadır. Örneğin kurumlardan Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü ele alınırsa elindeki tüm verileri bölgede kurulacak ‘havza planlama bil-
gi merkezi’ne göndermesi; havza planlama bilgi merkezindeki tüm verilere de ula-
şabilmesinin sağlanması gerekmektedir. Karşılıklı iki kurum arasında alıcı verici bir 
iletişim kurulmalıdır.

Bilgi teknolojileri günümüz koşullarına uygun olmalıdır. Bu bilgi teknolojilerini 
kullanabilecek eğitilmiş uzman elemanlara fırsat verilmesi ve değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. 

Havza planlama bilgi sistemi beklentilere cevap verebilmesi gerekir. Kurumların 
ihtiyaç duyduğu verilere en kısa zamanda ulaşması ve doğru verileri elde edebilme-
si gereklidir. Eğer ulaşılamıyorsa; beklentilerin dinlenip tartışılması ve uygun bir 
şekilde uygulamaya konulması gerekmektedir. 
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Sonuçlar
Atölye çalışmasında ortaya çıkan en önemli sonuç, havza ölçeğinde yapılacak plan-
lamalarda,  doğal değerlerin dikkate alındığı bir planlama yaklaşımına,  yetkili ku-
rumlar arasında koordinasyonu sağlayıcı ve bilginin paylaşımını kolaylaştırıcı, ka-
tılımcı bir örgütsel yapıya olan ihtiyaçtır.

İdari sınırların ötesine uzanan havzalar farklı yetki alanları, farklı yasal ve kurum-
sal yapılanmaların üstüste bindiği, aynı zamanda son derece hassas ve gelişme bas-
kılarına duyarlı alanlardır. Atölye çalışmasında öne çıkan konular arasında, havza 
ölçeğinde planlamanın yalnızca bir ölçek konusu olmaktan çok, farklı bir kurumsal 
yapılanma ve planlama yaklaşımı gerektirmesidir.  Bu yaklaşım, havzaları idari sı-
nırların ötesinde ele alan, doğal kaynakları bir eşik ve kısıt olarak görmek yerine, 
sektörel politikaları ve plan kararlarını (endüstri, ulaşım, tarım, enerji, bilgi-tekno-
loji) çevre politikaları ile birleştiren bir çerçeve içinde, çevre korumayı ve yerel kal-
kınmayı birlikte ele alan bir Ekolojik Kalkınma Yaklaşımıdır.  Bu yaklaşım kuşku-
suz yeni bölge politikalarının bir parçası olmalıdır. 

Atölye çalışmalarında özellikle NUTS sınırlarıyla belirlenen bölge planı sınırlarının 
yetersiz olduğu, havza sınırlarına hassas bölgelerin oluşturulması gerektiği üzerin-
de durulmuştur. Ayrıca bölgesel gelişme planlarının çerçevesi belirleyecek üst öl-
çekte ülke düzenleme  planının bulunması, bölgesel gelişme planında hem stratejik 
hedeflerin, hem de mekansal şemaların yer alması gerektiği belirtilmiştir. 

Atölye çalışmalarında tartışılan başka bir konu, havza planlamada kurumlar arası 
işbirliğinin ve halk katılımının önemidir. Farklı kurumların yetki alanları havza öl-
çeğinde üstüste binmekte, bunun dışında havzada gelişmenin engellenmesi ile orta-
ya çıkan yerel gerilimler de ciddi sorunlar yaratmaktadır. Planın bir ürün olmaktan 
çok bir süreç olarak görülmesi, süreçte bölgenin parçası olan, uygulamanın içinde 
katılımcı, bilgiyi paylaşan bir örgüt olması gereklidir. Bu örgüt, katılımın zorlama 
ile değil örgütlü, aktif ve bir şekilde sağlanması için çaba göstermelidir.  Kalkınma 
Birliklerinin bu açıdan  havza yönetiminde bir potansiyel olarak değerlendirmesi 
doğru olur. 

Tartışma konularından biri de havza planlamada bilgi akışının sağlanması olmuş-
tur.  Çok sayıda kurumun biraraya gelmesi gereken havza ölçeğinde, üretilen bil-
gilerin kurumlarla sınırlı kalması, her kurumun benzer konularda bilgi üretmesi 
sonucu kaynak ve zaman kaybı, kullanıcının bilgiye ulaşmadaki zorlukları gibi so-
runlar üzerinde durulmuştur. Özellikle coğrafi bilgi sisteminde kullanılan yazılım 
farklılıkları, kavram ve tanımlarda farklılıklar, güncellemede eksiklikler ciddi bir 
kaynak israfına neden olmaktadır. Havza ölçeğinde oluşturulacak CBS bilgi siste-
minde, kurumlardan gelen verilerin birleştirilmesi, düzenli olarak güncellenmesi, 
güvenilir, şeffaf, görünebilir, çelişkilerden arınmış ve sorgulanabilir hale getirilmesi 
sağlanmalıdır. 
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Bugün dünya ölçeğinde yaşanan en önemli sorunlardan birisi gelişmenin çevre 
üzerindeki baskısıdır. Bu yüzyılda iklim değişiklikleri ve özellikle su kaynaklarının 
azalması nedeniyle ciddi sorunların yaşanacağı bilinmektedir. Doğanın, özellikle 
yaşamın en önemli kaynağı olan suyun ve onun beslediği havzanın korunması ya-
şamsal önem taşımaktadır. Havza, yalnız doğal değerlerin korunmasında değil, yeni 
bir bölge planlama anlayışının geliştirilmesinde, yerel örgütlenmenin güçlendiril-
mesinde ve bir yönetim modeli oluşturulmasında da üzerinde durulması gereken 
bir konu olmalıdır. 

9. Kırsal Alan Planlaması Semineri’nde üst ölçek planlarda kırsal alanlar ve havza-
ların ne şekilde ele alınması gerektiği üzerine yapılan tartışmalar bu açıdan son de-
rece değerlidir.  Bu toplantıda Yeşilırmak ve Ergene havzaları örnekleri üzerinden 
tartışılan havza ölçeğinde planlama ve yönetim sorunları, bundan sonra da önemli 
bir tartışma konusu olarak ele alınmaya devam edecektir.
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Özel Çevre Koruma Bölgelerinde 
Yer Alan Kırsal Yerleşim Tipleri, 
Planlama Sorunları ve Hedefler1

filiz zorlu2

Kırsal alanlarımızdaki doğal, tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve sür-
dürülebilirliği, ancak bu alanların doğru bir şekilde planlanması ile gerçekleşebilir.

Bu Kapsamda Özel Çevre Koruma Bölgelerinde
. Kırsal yerleşimlerin sosyo-ekonomik ve fiziksel tiplerinin etüt edileceği,
. Yerleşimlerdeki üretim biçimleri ve ekonomik kaynaklar da dikkate alınarak, mer-
kez kademelenmesi yapılması suretiyle kırsal yerleşimlerin fonksiyonlarının belir-
leneceği,
. Koruma kullanma dengesini sağlayan  “KIRSAL PLANLAMA YAKLAŞIMI”
 Kurumumuzca benimsenmiştir.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri Kırsal Yerleşim Tipleri konumlarına, niteliklerine ve 
sosyo-ekonomik durumuna göre tanımlanabilir;
Konumuna göre; 
. Kıyı Yerleşimleri
. Ova Yerleşimleri
. Orman Yerleşimleri
. Dağlık Yamaç Yerleşimler
. Vadi Yerleşimleri olarak;
Niteliklerine göre;
. Dağınık Yerleşimler
. Yol kenarı yerleşimler
. Toplu yerleşimler olarak;
Sosyo-ekonomik durumuna göre; 
. Tarım ve hayvancılık
. Balıkçılık
. Turizm
. Arıcılık
. Orman ürünleri faaliyetlerinin yoğun olduğu yerleşimler olarak gruplandırılabilir.

1 Bu metin 2010 yılında yayınlanma aşamasında güncellenmiş olarak iletilmiştir.
2 Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Etüd, Plan, Proje ve Uygulama Daire 
Başkanlığı, Planlama Şube Müdürü, Ankara. (2006)
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Fotograf 1. Gökçe Köyü – Gökova ( Toplu Yerleşim –Tarım) Fotograf 2. Akçapınar Köyü – Gökova (Toplu Yerleşim –Tarım)

Fotograf 3. Yaka Köyü (Palamutbükü) – Datça
(Ova-Kıyı Yerleşimi – Balıkçılık – Turizm)

Fotograf 4. Mesudiye Köyü (Ovabükü)- Datça
(Ova-Kıyı Yerleşimi – Balıkçılık – Tarım)

Fotograf 5. Hisarönü Köyü – Marmaris
(Yamaç Yerleşimi –Tarım- Turizm)

Fotograf 6. Selimiye Köyü – Marmaris
(Kıyı Yerleşimi – Balıkçılık –Turizm)

Fotograf 7. Selimiye Köyü – Marmaris
(Kıyı Yerleşimi)

Fotograf 8. Söğüt Köyü – Marmaris
(Dağınık Kıyı Yerleşimi – Balıkçılık – Tarım)
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Fotograf 9. Yazı Köyü – Datça(Yol Kenarı Yerleşim – Tarım) Fotograf 10. Turgut Köyü – Marmaris(Yol Kenarı Yerleşimi – Tarım)

Fotograf 11. Çandır Köyü – Köyceğiz
(Dağınık Yerleşim – Tarım –Turizm)

Fotograf 12. Günyüzü –Konya
(Toplu Yerleşim – Tarım –Hayvancılık)

Fotograf 13. Kurtuluş  Köyü – Silifke
(Toplu Yerleşim – Tarım)

Fotograf 14. Kınık - Kaş

Fotograf 15. Mesudiye Köyü ( Hayıtbükü) - Datça Fotograf 16. Orhaniye Köyü - Marmaris
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Kırsal Yerleşim Alanlarında Planlama Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar

Dağınık Yerleşimler
. Kırsal Yerleşim Alanı niteliğin tespitinde güçlükler yaratmaktadır.
. Yöre halkının tarlalarına ve bahçelerine  yakın olma isteği yerleşim kararlarını 
etkilemektedir.
. Teknik ve sosyal altyapının dağılımını zorlaştırmaktadır.

Yoğun Turizm ve İkinci Konut Yatırım Talepleri
. Doğal, tarihi ve kültürel değerler bakımından bozulmamış bölgelere yoğun turizm 
baskısı, 
. Kent ortamından uzaklaşma isteğinin kırsal yerleşimleri cazibe merkezi haline ge-
tirmesi,
. Kısıtlı ve verimli nitelikteki tarım alanlarında artan yapılaşma baskısı.

Kırsal Yerleşim Alanlarında Mevcut Mevzuatın Yetersiz Kalması 
. İlgili İmar Mevzuatından gelen planlama standartları ve uygulama araçları kırsal 
yerleşimlerin ihtiyaçlarına ve yaşam biçimlerine cevap verememektedir.
. Yürürlükteki Kıyı Mevzuatının uygulanması halinde kıyı yerleşimlerinin;  coğrafi 
yapısı ve yapılaşma biçimi nedenleriyle önemli bir kısmı sahil şeridinde kalmakta-
dır.
. Doğal ve arkeolojik sit alanları içinde kalan kırsal yerleşim alanlarının sorunları

Birinci Derece Doğal ve Arkeolojik Sit alanlarında kullanım kararlarının kısıtlama-
sından oluşan sıkıntıları gidermeye yönelik takas ve kamulaştırma gibi araçlar etkin 
olarak kullanılamamaktadır.

Çok Hisseli Mülkiyet Yapısı
. Tarım alanlarının kullanım ve işletme ekonomisinin giderek azalmasına,
. Ve dolayısıyla mülkiyetin el değiştirmesine,
neden olmaktadır.

Bu sorunlardan hareketle;
Kırsal Alanlarda, planlamanın fiziki mekâna nasıl yansıtılacağı ve bu süreçte, kır-
sal alan planlama ilkeleri ve kriterlerinin belirlenmesi hedeflenmiş ve Üniversiteler 
ile ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarının katılımıyla Kurumumuzca 3-5 Mart 2006 
tarihleri arasında “KIRSAL ALANLAR VE PLANLAMA” semineri düzenlenmiştir. 
 
“Kırsal Alanlar ve Planlama” seminerinde tartışmalar üç konu üzerinde yoğunlaş-
mıştır.
. Ülkesel düzeyde gelişme politikalarının (özellikle tarım politikalarının) kırsal 
alandaki etkileri ve sonuçları,
. Bölgesel ölçekte planlamada gelişme ve koruma ayrımının yarattığı sorunlar, 
. Fiziki planlamanın yapılması ya da yapılmamasının yarattığı sorunlar. 
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 “Kırsal Alanlar ve Planlama” Semineri Sonuç ve Önerileri

Politikalar/Üst Ölçek Planlama 
. Oluşturulacak ulusal kaynak yönetimi çerçevesinde, tarım, doğa, peyzaj ekolojisi 
kavramlarının planlamada etkin kullanılacağı, ekolojik maliyet analizlerinin yapı-
lacağı, ulusal ölçekte kırsal planlama modelinin geliştirilmesi gerektiği,
. Kırsal yerleşimlerle ilgili hangi standartların kullanılacağının üst ölçek planlarla 
belirlenmesi gerektiği, her kırsal yerleşime ait alt ölçek plan yapımı gerekmediği, 
üst ölçek planın eki gibi tasarım rehberleri ile yerleşimlerin sorunlarının çözülebi-
leceği,  
. Planlamada, yaşam hakkına ilişkin istekler ile bölgede yoğun olan sermayeye iliş-
kin isteklerin birbirinden ayrılması, spekülatif gelişmelerin önlenmesinin gerektiği,
. Gerçek gelişme eğilimlerini saptamaya yönelik olarak kırsal alanlarda demografik 
yapıya ilişkin araştırma ve projeksiyonların yapılmasının gerektiği,
. Kırsal alanlarda fiziki planların yanı sıra ekonomik boyutun tariflendiği stratejile-
rin geliştirilmesi gerektiği,
. Korunan alanlardaki kırsal yerleşimlerin sosyal ve kültürel yapılarının korunması 
açısından yabancıların mülk edinmesine yönelik sınırlamalar getirilmesi gerektiği,
. Üst ölçek planlarda kırsal yerleşme tipolojilerinin belirlenmesi ve koruma-gelişme 
açısından rollerinin tanımlanması,
. Kırsal nitelikli turizme olanak sağlanması gerektiği. 

Yasal-Yönetsel Boyut 
. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde, Milli Parklarda, Doğa Koruma Alanlarında, Kül-
tür ve Tabiat Varlıkları bulunan alanlarda, kıyılarda özel imar rejiminin uygulana-
bilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği,
. Kırsal alanlarda, mevcut mevzuatın yeniden ele alınması gerektiği.

Fiziksel Planlama
. Barınma hakkı, konut hakkı sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkı vb. Anayasal 
hakların kırsal alana ilişkin planlamada temel alınması gerektiği,
. Kırsal alan planlamasının kadastral mülkiyet üzerine oturtulması.
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Katılım/Eğitim
. Planlamada yerel halkın kalkınması ve katılımın sağlanması, sivil örgütlenmenin 
oluşturulması (köy birlikleri kurulması gibi) gerektiği,
. Köylerde yaşayanların çevreyi korumada etkin olduğunun göz önüne alınması.

Sonuç Olarak
. “Politikalar/Üst Ölçek Planlama”
. “Yasal-Yönetsel Boyut”
. “Fiziksel Planlama”
. “Katılım/Eğitim” konulu başlıklar altındaki çalışma gruplarında tartışma ortamı 
yaratılması ve
. Elde edilecek sonuçların Kurumumuzun Özel Çevre Koruma Bölgelerine yönelik 
kırsal alan planlama ilkeleri ve kriterlerinin belirlenmesi çalışmalarına yön vermesi 
hedeflenmektedir. 

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009

Şekil 1. Selimiye Köyü Arazi Kullanımı Şekil 2. Selimiye Köyü Sahil Şeridinde Kalan Yapılar



Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi
Biyotop Haritalaması1

dilek tezel2

levent keskin3 
ümit turan4

Özet 
Eşleştirme (twinning mekanizması) 1998 yılında AB komisyonu tarafından geliş-
tirilmiştir ve bir aday ülkenin AB müktesebatına uygun şartları oluşturmasında ve 
bunlara uymasında yardımcı olan bir araçtır. Doğa koruma konusundaki eşleştirme 
projesi habitat ve kuş direktiflerinin uygulanması ile CITES konularını içermekte-
dir.

Türkiye İçin Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesinin 3. alt bileşeni olan Doğa 
Koruma konusundaki Twinning projesinin ana hedefi; Avrupa Birliği Doğa Koru-
ma Direktiflerinin (Habitat ve Kuş Direktifleri) uygulanması için gerekli kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesidir. Bu kapsamda, Federal Almanya Doğa Koruma Ajansı 
(BfN) ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme ile Twinning Proje-
si uygulamaya konmuştur. Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi pilot bölge seçilmiştir. 
Bu çalışma Türk uzmanlar tarafından gerçekleştirilen ilk biyotop haritalamasıdır.  

Dünya ölçeğinde bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğinin önemi herkes tarafından 
anlaşılmıştır. Çoğu gelişmiş ülke tür tespitlerini coğrafi bilgi teknolojilerinden ya-
rarlanarak tamamlamış ve türlere ait ilişkisel veri tabanlarını oluşturmuştur. Bu 
verileri kullanarak nesli tehlike altında olan türler ve önemli türler için mutlak ko-
ruma alanları, tampon bölgeler oluşturmuşlardır.

Ülkemiz bitki varlığı ile en zengin ülkelerden biridir. Ancak bitki çeşitliliğimizin 
tespiti ülkemizde hala tamamlanamamıştır. Ülkemizde mevcut türler hala yaklaşık 
olarak ifade edilmektedir. Ayrıca elde edilen bilgiler belli bir sistematik ile oluştu-
rulmadığından disiplinler arası yeterince paylaşılamamaktadır. 

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı bünyesinde yapılan bu çalışma ile ülke-
mizdeki bitki türü zenginliğinin coğrafi bilgi teknolojilerinden yararlanarak tespit 
edilmesi hedeflenmiştir. Çalışma ölçeği 1 / 25000 ölçektir. Arazi çalışmaları ile böl-
ge kapsamında bitkilere ait tüm veriler toplanmış ve Avrupa Birliği Doğa Koruma 

1 Bu metin 2010 yılında yayınlanma aşamasında güncellenmiş olarak iletilmiştir.
2 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh., Ankara, (2006) 
3 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Ankara, Şehir Yük.Plancısı, (2006)
4 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Ankara, Biyolog , (2006) 
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Direktifi’nin öngördüğü “EUNIS (European Union Nature Information System)” 
sınıflandırmasına göre EUNIS kodu belirlenmiştir. Yaklaşık 112 km2 olan çalışma 
alanında 792 ayrı biyotop alanı için 792 adet veri formu doldurulmuştur. Bitkilere 
ait ilişkisel veri tabanı oluşturulmuştur. EUNIS listesine göre, 83 farklı biyotop be-
lirlenmiştir. CBS yazılımı içerisinde biyotop haritalaması için 113 farklı semboloji 
kullanılmış ve kurumsal bazda standartlaştırılmıştır. 

CBS içerisinde gerekli analiz ve değerlendirmelerle en önemli alanlar ortaya kon-
muş, Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde mutlak koruma alanları (corezone) ve 
tampon bölgeler belirlenmiştir. Böylece nesli tehlike altında olan türler ve önemli 
türlerin bulunduğu alanlar gelecek nesillere aktarılmak üzere korunmuştur. Biyo-
top haritalamasına dayalı olarak elde edilen bu Koruma Sentez Haritası, “Belek Özel 
Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu” çalışmaların-
da Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından birebir kullanılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler Habitat, Biyotop Haritalama, CBS, Corezone, EUNIS,  Yönetim 
Planı.

1. Giriş

Eşleştirme (twinning mekanizması) 1998 yılında AB komisyonu tarafından geliş-
tirilmiştir ve bir aday ülkenin AB müktesebatına uygun şartları oluşturmasında ve 
bunlara uymasında yardımcı olan bir araçtır. Doğa koruma konusundaki eşleştirme 
projesi habitat ve kuş direktiflerinin uygulanması ile CITES konularını içermekte-
dir.

Türkiye İçin Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesinin 3. alt bileşeni olan Doğa 
Koruma konusundaki Twinning projesinin ana hedefi; Avrupa Birliği Doğa Koru-
ma Direktiflerinin (Habitat ve Kuş Direktifleri) uygulanması için gerekli kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesidir. Bu kapsamda, Federal Almanya Doğa Koruma Ajansı 
(BfN) ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme ile Twinning Proje-
si uygulamaya konmuştur. Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi pilot bölge seçilmiştir. 
Bu çalışma Türk uzmanlar tarafından gerçekleştirilen ilk biyotop haritalamasıdır.  

Dünya ölçeğinde bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğinin önemi herkes tarafından 
anlaşılmıştır. Çoğu gelişmiş ülke tür tespitlerini coğrafi bilgi teknolojilerinden ya-
rarlanarak tamamlamış ve türlere ait ilişkisel veri tabanlarını oluşturmuştur. Bu 
verileri kullanarak nesli tehlike altında olan türler ve önemli türler için mutlak ko-
ruma alanları, tampon bölgeler oluşturmuşlardır.

Ülkemiz bitki varlığı ile en zengin ülkelerden biridir. Ancak bitki çeşitliliğimizin 
tespiti ülkemizde hala tamamlanamamıştır. Ülkemizde mevcut türler hala yaklaşık 
olarak ifade edilmektedir. Ayrıca elde edilen bilgiler belli bir sistematik ile oluştu-
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2. Çalışma Alanı

Bitki zenginliğimizin en yoğun olduğu bölgelerden biri Belek ve yakın çevresidir. Bu 
bölge 04.08.1989 tarih ve 14406 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Belek Özel Çevre 
Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Yaklaşık 112 km2 yüzölçümüne sahiptir. Böl-
genin bir kısmı Serik, bir kısmı da Manavgat ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Serik bölümü, Serik’in güneyinde yer alan Karadayı köyünün kuzeybatısında bu-
lunan Yassıyusuflar tepesinden başlayarak sahile paralel bir şekilde Köprüçayı’nda 
son bulur. Manavgat bölümü de Köprüçayı’ndan başlayarak Evrenköy’de biter. Sahil 
sınırları ise Acısu deresinin denize ulaştığı yer ile Kumköy arasındadır. Genelde orta 
engebeli, tarıma elverişli bir arazi yapısına sahiptir. 

Bölgenin tarihi Hititler’e kadar dayanmaktadır. Gündoğdu, Kısalar ve Çolaklı’da bu-
lunan antik döneme ait eserlerden bölgede binlerce yıllık yerleşimin olduğu anlaşıl-
maktadır. Bu bölgede dağınık vaziyette antik kalıntılar mevcuttur. Aynca Gündoğdu 
köyünün Aktaş Mevkiini içine alan sahilde büyük bir arkeolojik sit alanı mevcuttur. 
Burada büyükçe bir antik kentin kalıntılarına rastlanılmaktadır. 

Yörede tarım alanları geniş yer kaplamaktadır. Seracılık da giderek yaygınlık ka-
zanmaktadır. Bölgedeki flora ve fauna hızla yayılan tarım faaliyetlerinin tehdidi 
altındadır. Özellikle Kızılçam (Pinus brutia) ormanları eskiden bu bölgede geniş yer 
tutarken bugün çok azalmıştır. Manavgat’ın doğusu ve Acısu’nun batısında ise fıstık 
çamı (Pinus pinea) ormanları dikkat çekmektedir. 

Acısu Deresi ile Köprüçay arasında kalan kısım 30–40 yıl önce tipik bir sulak alan 
karakteri göstermesine rağmen, zaman içinde yanlış uygulanan tarım, turizm ve II. 
Konut yapılaşmaları sonucunda doğal değerini önemli ölçüde kaybetmiştir.   
      
 
Bölgeye ilişkin ekolojik yönetim planının hazırlanması konusunda çalışmalar 
sürdürülmektedir. Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan deniz 
kaplumbağalarının üreme alanlarının korunması için yörede planlı ve düzenli ge-
lişmeye yönelik kaplumbağa izleme projeleri ve bu projelerin sonuçlarına göre uy-
gulamalar yapılmaktadır. 

Turizm baskısı altında kalan Belek bölgesinde doğal değerlerin korunması gereklili-
ği koruma çalışmalarına yön vermiştir. Kumsallar, kumullar ve fıstık çamları yöre-
nin en belirgin ve önemli değerleridir. Turizm baskısı nedeniyle korunması gereken 
kaynaklara ilişkin sıkı koruma tedbirleri getirilmiş, II. Konutların ve diğer yapılaş-
manın yoğunluğu düşürülmüş, turizmin teşvik edilmesi hedeflenmiştir.

Habitat ve Kuş Direktifi’nde yer alan farklı habitat ve türlerin Belek Özel Çevre 
Koruma Bölgesi’ nde yer alması, doğal değerler ve biyoçeşitlilik açısından oldukça 
zengin bir bölge olması nedeniyle Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi biyotop hari-
talaması çalışmasının öncelikle yapılması gereken koruma alanı olarak seçilmiştir.
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3. Çalışma Yöntemi 

Çalışmadaki temel amaç, bölgenin floristik zenginliğinin ortaya çıkarılarak harita 
üzerine aktarılmasıdır. 
Bu amaç üç aşamada gerçekleştirilmiştir:
1. Arazi Çalışması
2. Flora Veri Tabanının ve Grafik Verilerin Sayısal Ortamda Oluşturulması
3. Coğrafi Bilgi Sistemi İçinde Tüm Verilerin Analizi ve Koruma Sentez Haritasının 
Oluşturulması

3.1. Arazi Çalışması
Akdeniz Bölgesi karakteristiğinde çiçekli bitkilerin en yoğun olarak görüldüğü ni-
san ve mayıs ayları arazi çalışmaları için uygun görülmüştür.  11 – 22 Nisan 2005 ve 
2-13 Mayıs 2005 tarihlerini kapsayan iki periyotta arazi çalışması yapılmıştır. 

Arazi çalışmalarında hava fotoğrafları, uydu görüntüleri (Ikonos) ve 1/25.000 ölçek-
li topoğrafik haritalar kullanılmıştır. Biyotop haritalaması birçok meslek grubunun 
birlikte çalışması sonucu gerçekleştirilmiştir. Biyolog, jeodezi ve fotogrametri mü-
hendisi, peyzaj mimarı, ziraat mühendisi, jeoloji mühendisi, çevre mühendisi, kim-
ya mühendisi, orman mühendisi ve şehir plancısı olan uzmanların katılımıyla arazi 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Üç kişilik ekipler halinde oluşturulan çalışma grupları, arazide belirlenen alanları 
adım adım gezerek, o alana ait ana biyotop ve bunların alt biyotoplarını Latince tür 
isimleri ile birlikte tespit ederek veri formlarına aktarmışlardır. 

Gidilen alana ilişkin olarak sözel veriler de veri formlarına aktarılmıştır. Toplanan 
sözel veriler;
. Alanın geometrik tanımı (nokta-çizgi-alan),
. Formu dolduran grubun adı ve form numarası (A001,…A112 vb),
. Tarih,
. Alanın tanımlanması ve açıklamalar,
. Alanın topoğrafik ve jeolojik yapısı (denizden yaklaşık yüksekliği, eğimi, toprağın 
yapısı vb.),
. Gidilen alandaki vejetasyona ait genel bilgiler (Ağaçlık mı, çalılık mı, alanın yüzde 
kaçını kapladığı, vejetasyonların yaklaşık yüksekliği),
. Alanda görülen bitki türleri (Latince isimleriyle birlikte),
. Alanda görülen hayvan türleri (Latince isimleriyle birlikte),
. Alandaki çevresel etkiler (yerleşim, kirlilik, otlatma, kurutma, ötrofikasyon, yan-
gın, erozyon, hava kirliliği, hafriyat vb.),
. Mevcut arazi kullanımı ( tarım, mera, balıkçılık, askeri alan, orman, golf, turizm 
vb.),
. Alandaki ana biyotop ve yüzdesi,
. Alanın EUNIS kodu,
. Habitat tipi ve İngilizce tanımıdır.  
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Ayrıca gidilen alanda bitki örnekleri toplanmış ve preslenerek arşivlenmiştir. Arazi 
grupları tarafından tüm bitkiler fotoğraflanmış, endemik türlere ait konum verileri 
ise el GPS’i (Global Positioning System) ile elde edilmiştir.

Arazi grupları hava fotoğrafından algılanan fiziki ve doğal yapıya ilişkin verileri, 
arazide mevcut durum ile karşılaştırarak biyotop sınırlarını belirlemişlerdir. Arazi 
çalışmasında biyotopları alansal olarak tespit edip geometrik şekillerini belirlerken; 

. 1 hektardan küçük alana sahip biyotoplar- nokta (< 1 ha  ), 

. 5 metreden büyük doğrusal yayılımlı biyotoplar- çizgi ( > 5 m  ), 

. 1 hektardan büyük alana sahip biyotoplar -alan ( > 1 ha ) olarak tespit edilmiştir.

Biyotop sınırlarına ait konum verileri hava fotoğrafları üzerine gruplar tarafından 
çizilmiştir. Daha sonra Avrupa Birliği Doğa Koruma Direktiflerinin (Habitat ve Kuş 
Direktifleri) uygulanmasında, Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş “EUNIS (Eu-
ropean Union Nature Information System)” listesine göre, biyotopa ait EUNIS kodu tes-
pit edilip veri formlarına yazılmıştır.

Gruplar tarafından hazırlanan veri formları ve ilgili hava fotoğrafları, çalışmanın 
yapıldığı günün akşamı grup elemanları tarafından değerlendirilerek dosyalanmış-
tır. Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları kapsamındaki tüm alana ait biyotop 
verileri arazide bir bir toplanmıştır. Çalışma kapsamında 792 adet veri formu dol-
durulmuştur. Tüm arazi dokümanları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nda 
arşivlenmiştir.

3.2. Flora Veri Tabanının ve Grafik Verilerin Sayısal Ortamda Oluşturulması
Veri formlarında yer alan her bir biyotopa ait sözel verilerin coğrafi bilgi sistemin-
de kullanılabilmesi için bir veri tabanı oluşturulmuş ve sözel verilerin tamamı veri 
tabanına aktarılmıştır.

Arazide hava fotoğrafları üzerinde belirlenen, biyotoplara ait mekansal veriler coğ-
rafi bilgi sistemi yazılımı (ArcGIS 9.0) içerisinde sayısallaştırılarak biyotoplara ait 
vektör veriler (nokta, çizgi, alan) bilgisayar ortamında - personal geodatabase - oluştu-
rulmuştur. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü yardımıyla mevcut durum analiz 
edilmiştir. Coğrafi bilgi sistemi yazılımı (ArcGIS 9.0) içerisinde biyotoplara ait me-
kansal veriler ile sözel veriler ilişkilendirilmiştir.

3.3. Coğrafi Bilgi Sistemi İçinde Tüm Verilerin Analizi ve Koruma Sentez 
Haritasının Oluşturulması
Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı (ArcGIS 9.0) içerisinde biyotoplara ait ilişkisel veriler 
(mekansal ve sözel veriler) yardımıyla, habitatı temsil eden ana biyotoplara göre ha-
bitat grupları oluşturulmuştur. 

Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 83 farklı EUNIS kodu ile belirlenen biyotop 

209



210

alanı için 113 farklı semboloji kullanılarak 1/25000 ölçekli tematik harita elde edil-
miştir. Bu zengin semboloji listesi ve lejantı daha sonra gerçekleştirilecek biyotop 
haritalamalarında kullanılmak üzere kurumsal bazda standartlaştırılmıştır.

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009
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Şekil 2. Önemli Alan Dağılımı Haritası.
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Proje ekibindeki ilgili uzmanlarca biyotoplara ilişkin tüm sözel veriler, coğrafi bilgi 
sistemi içerisinde mekânsal olarak sorgulanmış, analiz edilmiş ve Belek Özel Çevre 
Koruma Alanı önem derecesine göre üç katagoride sınıflandırılmıştır. Bu sınıflan-
dırmada; bitki türü, endemik türler, jeolojik yapı, topoğrafik yapı, çevresel etkiler 
ve tehditler, arazi kullanımı gibi kriterler dikkate alınmıştır. Böylece bölgedeki en 
önemli alanlar belirlenmiştir.

En önemli alanların tespit edildiği haritadan yararlanılarak Belek Özel Çevre Koru-
ma Bölgesi kapsamında Mutlak Koruma Alanları (Core Zone) ve tampon bölgeler 
(Buffer Zone) oluşturulmuştur.
 
Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında dört büyük akarsu yatağı için (Acısu 
Nehri, Köprüçay Nehri, Sarısu Nehri ve Karaöz Deresi), nehir yatağının her iki tara-
fında olmak üzere 250m. İle 500m. arasında nehrin genişliğine göre değişen tampon 
bölgeler(Bufferzone) oluşturulmuştur.

Biyotop haritalamasına dayalı olarak elde edilen Koruma Sentez Haritası, “Belek 
Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu” çalışma-
larında Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından aynen kullanılarak mutlak koruma 
alanları fiziksel planlara işlenmiştir.
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4.  Sonuç ve Öneriler
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı bünyesinde yapılan bu çalışma ile ülke-
mizdeki bitki türü zenginliğinin coğrafi bilgi teknolojilerinden yararlanarak tespit 
edilmesi hedeflenmiştir. Çalışma ölçeği 1 / 25000 ölçektir. Arazi çalışmaları ile böl-
ge kapsamında bitkilere ait tüm veriler toplanmış ve Avrupa Birliği Doğa Koruma 
Direktifi’nin öngördüğü “EUNIS (European Union Nature Information System)” 
sınıflandırmasına göre EUNIS kodu belirlenmiştir. Yaklaşık 112 km2 olan çalışma 
alanında 792 ayrı biyotop alanı için 792 adet veri formu doldurulmuştur. Bitkilere 
ait ilişkisel veri tabanı oluşturulmuştur. EUNIS listesine göre, 83 farklı biyotop be-
lirlenmiştir. CBS yazılımı içerisinde biyotop haritalaması için 113 farklı semboloji 
kullanılmış ve kurumsal bazda standartlaştırılmıştır. 

CBS içerisinde gerekli analiz ve değerlendirmelerle en önemli alanlar ortaya kon-
muş, Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde mutlak koruma alanları (corezone) ve 
tampon bölgeler belirlenmiştir. Böylece nesli tehlike altında olan türler ve önemli 
türlerin bulunduğu alanlar gelecek nesillere aktarılmak üzere korunmuştur. Biyo-
top haritalamasına dayalı olarak elde edilen bu Koruma Sentez Haritası, “Belek Özel 
Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu” çalışmaların-
da Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından birebir kullanılmaktadır. 

Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılan bu bilimsel çalışma ile;  bölgenin do-
ğal kaynaklarını koruyarak kullanmak ve “Mutlak Koruma Alanları” olarak adlan-
dırılan alanlar ile yakın çevresini tehdit eden çevresel etkilerin minimum düzeye 
indirilmesini sağlamak ve doğal değerlerimizin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekil-
de aktarılmasını sağlamak hedeflenmiştir.

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009

Şekil 4.  Koruma Sentez Haritası.



belek özel çevre koruma bölgesi biyotop haritalaması  

Sonuç olarak;
. Koruma alanının doğal değerinin anlaşılması,
. Koruma alanına ait önemli bitki türlerinin belirlenmesi, 
. Yönetim planlarının gerçekleştirilebilmesi için,

Koruma alanlarının öncelikle biyotop haritasının mutlaka yapılması gerektiği so-
nucu elde edilmiş olup;
. Koruma alanlarının korunmasından sorumlu kurumların bünyesinde, bitki tür-
lerinin tespiti ve verilerin analizi işlerini sürdürecek, disiplinler arası bir çalışma 
ortamı ve uzman kadronun oluşturulması gerektiği,
. Veri yönetimi (güncelleme, izleme) ve bilgi paylaşımı konusunda temel prensiple-
rin belirlenerek standartlaştırılması gerektiği,
. Koruma alanlarının biyotop haritalarının yapılarak kısa sürede Yönetim Planı ve 
Çevre Düzeni Planı çalışmalarının tamamlanması gerektiği,
. Coğrafi Bilgi Sisteminin bu tür çalışmalarda yaygın ve aktif olarak kullanılması 
için ilgili uzmanların eğitilmesi gerektiği, ortaya konmuştur.

Kaynaklar
SSYMANK A., 2000. Vorrangflaechen, Schutzgebietssysteme und naturschutzfachliche Bewertung 
grosser Raeume in Deutschland, Bundesamt für Naturschutz.
Gökceoğlu, M., 2004. Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Zenginliğinin Tespiti ve yönetim 
Planının Hazırlanması,  Araştırma Raporu, AKÜ BiyolojikÇeşitlilik araştırma Geliştirme ve 
Uygulama Merkezi, Antalya.
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SCBS Tabanlı –Kırsal Alanların 
Tespiti ve Plan Kararlarının 
Oluşturulması
derya kuşhan1

Çalışma Alanı  
Çalışma alanı 12.06.1988 tarih ve 88/13109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan 
edilen ve 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Karar ile genişletilen “Gökova Özel Çev-
re Koruma Bölgesi”ni kapsamaktadır. Söz konusu bölge dâhilinde Muğla İline bağlı 
Marmaris İlçesi Karaca Köyü (Küçükbuzağıotu, Söğüt, Bayır, Ovacık Mahalleleri), 
Çetibeli Köyü, Çamlı Köyü, (Çamlık, Değirmenyanı, Köylük, Köprüyanı, Ilıca, Bu-
cakalanı, Taşbükü Mahalleleri), Hisarönü Köyü, Bördübet Mahallesi ile Ula İlçesi, 
Yerkesik Beldesi, Kandilli, Tahtaiskele, Turnalı, Söğüt, Kıran Mahallerini kapsamak-
tadır. 

Çalışmanın Amacı   
Yürürlükte bulunan ilgili mevzuatlarla tanımlı planlama standartları ve uygulama 
araçlarının kırsal yerleşimlerin ihtiyaçlarına ve yaşam biçimlerine cevap vereme-
mesi, kırsal yerleşme alanlarında ana ekonomik girdiyi oluşturan kısıtlı ve verimli 
nitelikteki tarım alanlarında artan yapılaşma baskısı, tarım alanlarının kullanımı ve 
işletme ekonomisinin giderek azalması nedeniyle mülkiyetin el değiştirmesi, kırsal 
alanların niteliğini yitirmesi ve kentleşme sürecine girmesinde etkili olmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yer alan kır-
sal yerleşmelerde mevcut durumun tespiti, yerleşim özelliklerinin ve tipolojilerinin 
belirlenmesi, koruma-gelişme açısından rollerinin tanımlanması ve kırsal yerleşme 
niteliğini devam ettirmeye olanak sağlayacak politikaların ve üst ölçek plan karar-
larının belirlenmesidir. 

Kırsal yerleşimlerde fiziki planlamanın yanı sıra, ekonomik ve sosyal boyutunda 
tariflendiği stratejilerin geliştirilmesinin gerekliliği göz önünde bulundurularak, 
ekonomik faaliyetlerin, köye ait değerler ve geleneklerin mekâna yansımasını sağ-
layacak plan kararları üretilmesi hedeflenmiştir.

Yaşam hakkına ilişkin istekler ile bölgede yoğun olan sermayeye ilişkin isteklerin 
birbirinden ayrılması ve spekülatif gelişmelerin önlenerek, gerçek gelişme eğilimle-
rinin saptanması amaçlanmıştır. 

1 Uzman, Şehir Plancısı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (2005), Ankara 
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Kırsal yaşamın devam ettiği yerleşmelerde ekonomik faaliyetlerin türlerinin (tarım, 
örtü altı tarım ve arıcılık) tanımlanması, sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespit edil-
mesi ve geleneksel ekonomik yapıyı sürdürme ve geliştirme amacıyla bu faaliyetleri 
destekleyici politikaların plan kararlarını araç olarak kullanarak uygulamaya geçi-
rilmesi bu çalışmanın hedefleri arasında yer almaktadır. 

Kırsal yerleşmelerin çevresi ile olan etkileşimi de dikkate alınarak, bu yerleşmelerle 
bütünleşen doğal ve kültürel değerlerin korunmasının plan kararları ile sağlanması 
da uygulanabilir bir planlama anlayışının gereklerindendir. 

Bölgenin coğrafi konumu, doğal, tarihi ve kültürel değerler bakımından bozulmamış 
olması nedeniyle artan turizm ve ikinci konut taleplerinin baskı altına alınmasının 
sağlanması, bu alanlarda kırsal alan ile bütünleşen turizm türlerinin gelişimine ola-
nak sağlanması, desteklenmesi amacıyla, çalışmalar bu doğrultuda yürütülmüştür. 

Kırsal yerleşim alanların niteliğinin tespitinde karşılaşılan güçlükler dikkate alın-
dığında klasik planlama anlayışı ile yapılan planların uygulanabilirliğinin tartışıl-
dığı ve planlama çalışmaları sonucunda istenilen sonuca ulaşmadığı gerçeğinden 
hareketle yeni oluşmaya başlamış olan kırsal alan planlaması kavramında yeni bir 
yöntem belirlenmiştir.

Uygulanabilir bir planlama anlayışında kararların doğru verilere dayandırılması ge-
rekliliği ile veri toplama, veri tabanı oluşturma, analiz etme ve sentez oluşturmada 
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) desteği ile söz konusu proje yürütülmüştür. 
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Şekil 1. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesine ilişkin 1/250.000 ölçekli uydu görüntüsü
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Planlama çalışmalarında üst ölçek plan kararlarının ve politikaların üretilmesinden, 
uygulamaya geçilmesi aşamasına kadar ve plan çalışmalarının tamamlanmasından 
sonra sorgulama, gelişmeleri izleme, yönlendirme ve gerektiğinden müdahale etme-
de söz konusu çalışmadan faydalanılacağı düşünülmektedir.

Çalışma Yöntemi
1. Aşama - Uydu Görüntülerinin Elde Edilmesi 

Bu çalışmada ilk olarak Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesine ilişkin Ouickbird 0.65 
cm. çözünürlüklü, +1.5 m. konumsal doğrulukta uydu görüntüleri elde edilmiştir.  

2. Aşama - Arazi ve Anket Çalışmaları 
Yeterli ve doğru verilere dayanmayan fiziki planlama sürecinde karşılaşılan sorun-
lar nedeniyle planlama öncesi veri toplama bu projenin en önemli bölümünü oluş-
turmuştur.

Projenin ilk aşamasında arazi çalışmalarında; Gökova Özel Çevre Koruma Bölge-
sinde yer alan kırsal yerleşme alanlarında bulunan her binada GPS ile koordinatlar 
alınmış ve aynı zamanda her bina için önceden hazırlanmış olan veri formları dol-
durulmuştur. Güncel hâlihazır haritası olan yerleşim alanlarında bu çalışma 1/1000 
ölçekli hâlihazır harita üzerinde bulunan binalar numaralandırılarak yapılmıştır. 
Numaralandırılan her bina için veri formlarında; GPS ile alınan koordinat bilgileri, 
binanın bulunduğu parselin tapu kayıtları doğrultusunda bağlı olduğu, ilçe, köy, 
mahalle/mevkii, ada-parsel bilgileri, binanın maliki, yapım tarihi, kullanımı, nite-
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Şekil 2. Çamlı Köyüne ilişkin 1/7000 ölçekli uydu görüntüsü 
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Şekil 3. Arazi çalışmasında GPS ile koordinatları tespit edilen binalar

Şekil 4. Arazide tespit yapılan binalara ilişkin veri formları 
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liği, kat adedi bilgilerine yer verilmiştir. Yine arazi çalışması esnasında veri formu 
doldurulan her binaya ilişkin binanın tamamının görünebileceği bir açıdan fotoğraf 
çekilmiştir. 

Kırsal yerleşimlerde fiziki planlamanın yanı sıra ekonomik boyutun da tariflendiği 
stratejilerin geliştirilmesinin gerekliliği ile nüfus ve ekonomik yapıya ilişkin araş-
tırma çalışmalarına da bu projede yer verilmiştir. Bu kapsamda öncelikle istatistikî 
bilgiler elde edilmiş, gerçek gelişme eğilimlerini saptamak amacıyla sadece rakam-
sal bilgiler ile yetinilmeyerek bu bilgiler kırsal alanlarda demografik yapıya ilişkin 
yapılan anket çalışmaları ve projeksiyonlar ile desteklenmiştir. 

Kırsal alanlarda ekonomik yapının en önemli girdisi olan tarım sektöründeki faali-
yetlerin düzeyinin ve çeşitliliğinin mekânsal oluşumdaki etkileri dikkate alınarak, 
farklı kırsal yerleşmelerde etkin olan farklı tarımsal faaliyet türleri ve ihtiyaçları da 
yine arazi ve anket çalışmaları ile tespit edilmiştir. 

3. Aşama - GIS ortamında Veri Tabanı Oluşturulması 

Arazi ve anket çalışmalarının tamamlanmasını takiben tüm bu veriler CBS (Coğrafi 
Bilgi Sistemleri) ortamında uydu görüntüsü ile bire bir eşleştirilmiştir. Bu çalışma 
neticesinde kırsal yerleşim alanlarında yer alan tüm binalara (konut, ikinci konut, 
otel, pansiyon, müştemilat, sera vs.) ilişkin veri tabanı oluşturulmuş ve sonuçta 
kırsal yerleşim alanlarında bulunan yaklaşık 1500 adet binada söz konusu çalışma 
tamamlanmıştır. Arazi çalışması esnasında her bina için çekilmiş olan fotoğraflar 
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Şekil 5. GIS ortamında aktarılmış ve ilişkilendirilmiş arazi ve anket çalışmalar
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yine uydu görüntüsünde yer alan binalar için oluşturulan veri tabanı bilgileri ile 
ilişkilendirilmiştir. 

4. Aşama-Plan Kararlarının Oluşturulması 

Bölgede bulunan yerleşim alanlarının özelliklerinin tespiti, her yerleşimde farklı-
lık gösteren ihtiyaçlar ve eğilimler doğrultusunda bölge içinde alacağı rolün belir-
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Şekil 6. Arazi çalışmaları neticesinde belirlenmiş yerleşik alanlar

Şekil 7. Kırsal yerleşim alanlarına ilişkin veri formları 
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lenmesi ve fiziki plan aşamasında belirleyici olması açısından sınırlarının tespiti 
planlama sürecinin ilk aşamasını oluşturmuş ve hedeflerin oluşturulmasında etkin 
olmuştur.
 
Arazi ve anket çalışmalarında elde edilen her bilgi hedeflerin belirlenmesinde ve 
plan kararlarının üretilmesinde belirleyici ve yönlendirici olmuştur. 

Kırsal yerleşim alanlarında son nüfus sayımı sonuçları ile birlikte arazi ve anket 
çalışmalarında tespit edilen konut sayısı ve aile büyüklüğü bilgileri ile elde edilen 
nüfus bilgileri karşılaştırılarak projeksiyonlar yapılmış ve planlama alanı ve plan 
nüfusu bu bilgiler ışığında belirlenmiştir.

Uydu görüntülerinden binaların kullanım türüne ilişkin bilgi sahibi olmak müm-
kün olmadığından, arazi çalışmalarında tespit edilen kullanım türüne ilişkin veriler 
yerleşimin niteliği hakkında plan kararlarında etkili olacak veri teşkil etmiştir. Ya-
pılan çalışmada her üç binadan sadece birinin konut olduğu ve diğerlerinin kırsal 
yaşamın gerekleri olan müştemilatlar olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitle beraber 
hâlihazır haritalarda tümüyle konut olarak düşünülen bu binalar gerçek nüfus yo-
ğunluğu hakkında da bilgi vermiştir. 

Sosyal ve ekonomik yapıya ilişkin tespitlerin yapılması ile her yerleşimde farklılık 
gösteren ekonomik faaliyetlerin sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kır-
sal yerleşim alanlarında geleneksel ekonomik yapıyı sürdürme ve geliştirme ama-
cıyla bu faaliyetleri destekleyici politikaların üretilmesi ve plan kararlarının araç 
olarak kullanılarak uygulamaya geçirilmesi bu çalışma ile sağlanmıştır. 

Her bir yerleşimin bölge içindeki rolü ve konumu saptanırken ekonomik faaliyetler 
belirleyici olmuştur. Yapılan tespitlerde bölge bütününde kırsal yerleşimlerin hep-
sinde ana sektörün tarım olduğu ve tarımın da her bir yerleşimde farklılık gösterdiği 
tespit edilmiştir. 

Her bir yerleşimde farklılık gösteren ve öne çıkan tarım sektörünün alt başlıkları 
olan bahçecilik, örtü altı tarım ve arıcılık faaliyetlerinin özellikleri plan kararların-
da belirleyici olmuştur. 

Kırsal yerleşimlerde tarım ve balıkçılık faaliyeti dışında sadece günlük ihtiyaçları 
karşılamaya yönelik kullanımların yer aldığı; tarım ürünlerin pazarlanması ve diğer 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ticari faaliyetlerde kırsal yerleşimlerin Marma-
ris Merkez ve Akyaka’ya bağlı olması da yine plan kararlarının üretilmesinde etkin 
olmuştur. 

Ekolojik çevrenin sürdürülebilirliği ile birlikte ekonomik yapıda da sürdürülebilir-
liğin sağlanmasının gerekliliği göz önüne alınarak verimli ve kısıtlı tarım toprakla-
rının korunması ve tarım dışı amaçlarla kullanımının önlenmesi hedefler arasında 
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yer almış ve Çevre Düzeni Planı ve alt ölçek planlama çalışmalarında bu hedefe bağ-
lı kalınmıştır. 

Kırsal yerleşim alanlarında yaşamını devam ettiren ve yaşamını kentlerde sürdüren 
ve bu yerleşimleri ikinci konut olarak kullanan nüfusun taleplerinin farklı olacağı 
göz önüne alınarak arazi sahipliliğine ilişkin de detaylı çalışmalar yapılmıştır. 

Bölgenin coğrafi konumu, ulaşım ağındaki yeri itibariyle ve doğal, tarihi ve kültürel 
değerler bakımından bozulmamış olması nedeniyle sahip olduğu turizm potansi-
yeli dikkate alınarak, yerleşimin bölge içinde alacağı rol de gözönünde tutularak 
kırsal alanlarda yaşayanlara hitap edecek, doğal çevre ve kırsal yerleşmelerin yapısı 
ile bütünleşen kırsal nitelikli turizm türlerinin yer almasına olanak verecek plan 
kararları üretilmiştir. 

Turizm ile birlikte gelecek olan ikinci konut talepleri ise engellenmiş ve planda 
spekülatif gelişmeler baştan önlenmeye çalışılarak sadece gerçek yaşam talepleri ön 
planda tutulmuştur. 

Örneğin Karaca köyünde örtü altı tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu, her kadastro 
parselinde konut ve müştemilat kullanımı ile beraber sera kullanımında yapıların 
bulunduğu, Çetibeli Köyünde ise ana geçim kaynağı olan arıcılığın ihtiyacı olan de-
polama alanları talepleri doğrultusunda plan hükümleri şekillendirilmiştir. 
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Yerleşimlerdeki ekonomik faaliyetler doğrultusunda olması gereken parsel büyük-
lükleri saptanarak plan hükümleri geliştirilmiş, Karaca Köyünde sera yapımına 
Çetibeli Köyünde emsale dâhil olmayan ve arı kovanlarının saklanmasına yönelik 
depo yapımına olanak sağlayan plan hükümleri geliştirilmiştir. Bu plan kararları ile 
kırsal alanların geleneksel ekonomik yapısı sürdürülmeye ve desteklenmeye çalı-
şılmıştır. 

Plan aşamasında kırsal alanlara ilişkin yapılan bu tespitlerle beraber Çevre Düzeni 
Planı oluşturulması aşamasında diğer kullanım kararlarına ilişkin çalışmalar da ya-
pılmıştır. 

Orman sınırlarını gösterir mescere haritaları sayısallaştırılmış, toprak kabiliyeti, 
eğim haritaları, onaylı plan kararları ve mevcut arazi kullanımları beraber analiz 
edilerek Çevre Düzeni Planı üretilmiştir.

Onaylı planlarda yer alan ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri doğrultusun-
da tespiti yapılan yerleşik alanların tümünde sınır hataları olduğu görülmüş, plan-
larda yer almasına rağmen yerleşik alan özelliği göstermeyen bu alanlarda verilen 
yanlış kararlar nedeni ile orman alanlarında yapılaşmaların olduğu ve orman alan-
ların tahrip olduğu tespit edilmiştir.

Bölgede uydu görüntülerinde ve hâlihazır haritalarda yerleşim alanı gibi gözüken 
ve yerleşik alan tespiti yapılan birçok yerleşimi de köylerde yaşayan halkın sadece 
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zeytin toplam mevsiminde birkaç ay süresinde kullandığı, yerleşik alan karakteri 
göstermeyen bu alanlarda yapılan arazi tespit veri toplama çalışmaları ile tespit 
edilmiş ve yine Çevre Düzeni Plan kararları bu doğrultuda şekillendirilmiştir. 

1500 adet binada yapılan bu çalışma neticesinde tespit edilen kırsal yerleşim alan-
ları ve nitelikleri doğrultusunda öncelikle 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı daha 
sonra yerleşimlere ait alt ölçek İmar Planları yapılmıştır
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Kırsal Kalkınma Politikaları ve 
Avrupa Birliği’ne Uyum
nuri barış tartıcı1

1. Giriş 
1999 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) adaylığının kararlaştırılması, 2004 
yılı Aralık ayında ise AB’den müzakere tarihi alınmasıyla birlikte, kırsal kesimin 
ve kırsal kalkınma politikalarının AB’ne uyumu en fazla tartışılan konulardan biri 
haline gelmiştir. Türkiye’de tarım sektörünün milli gelir ve istihdamdaki payının 
AB ülkelerine göre fazla olması, yapısal sorunları bulunan sektörün AB ortak tarım 
piyasaları ile bütünleşmesinde beklenen güçlükler, Türkiye’de kırsal nüfusun bü-
yüklüğü ve AB ile kıyaslandığında kırsal alanın daha derin ekonomik ve sosyal so-
runlarının bulunması konunun gündemde ağırlık kazanmasında etkili olmaktadır. 
Diğer taraftan, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde adaylık sürecinde uygulanan 
AB destekli kırsal kalkınma programının bugüne kadar Türkiye’de uygulama alanı 
bulamaması, çoğu paydaş açısından uyum sürecinin ne şekilde yürütüleceği konu-
sunu belirsizleştirmektedir. 

Bu bildiride, sürmekte olan tartışmalara ışık tutmak amacıyla, kırsal kesimin mev-
cut durumu ana hatlarıyla değerlendirilmekte, Türkiye ve AB’nin kırsal kalkınma 
politikaları ortaya konulmakta ve AB’ne uyum konusunda gerçekleştirilen ve ger-
çekleştirilecek çalışmalar özetlenmektedir. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu’nda, kentsel alanlar dışında kalan yerler şeklinde nitelendirilen kırsal ala-
nın, sosyo-ekonomik ve mekansal boyutlarıyla ulusal veya uluslararası düzeyde, 
her konuda geçerli olan kesin bir tanımı bugüne kadar yapılmış değildir. Türkiye’de 
hazırlanan istatistiki veriler, kırsal alanı genellikle nüfusu 20 binden az yerleşmeler 
veya il ve ilçe merkezleri dışındaki alanları kapsamak üzere köyler şeklinde ele al-
maktadır. Bu bildiride de, değerlendirmeler bu ayrımlara göre yapılmıştır. 

2. Türkiye’de Kırsal Alanların Mevcut Durumu ve Kırsal Kalkınma 
Politikaları 
Kırsal kalkınma çok sektörlü ve mekanı dikkate alan bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bu 
çerçevede, kırsal alanın mevcut durumunu ve ulusal kırsal kalkınma politikaları-
nı, ekonomik, sosyal, çevresel yönleriyle, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını da 
vurgulayarak incelemek gerekmektedir. 

1 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, (2005), 
Ankara
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Türkiye’de kırsal nüfus, kırsal alanda ise temel ekonomik faaliyet olarak tarım ağırlığını ko-
rumakta; ancak, tarım milli hasıladan düşük pay almaktadır. 2000 yılı Genel Nüfus Sayı-
mı sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 35’ini oluşturan yaklaşık 24 milyon 
kişi köylerde, yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan 27 milyon kişi ise nüfusu 20 binden 
az yerleşmelerde yaşamaktadır. Tarım sektörü, 7,4 milyon kişiyle 2004 yılında Tür-
kiye istihdamının yüzde 34’ünü oluşturmuştur. Nüfusu 20 binden az yerleşmelerde 
ise, çalışan her üç kişiden ikisi tarım sektöründe istihdam edilmiştir. Buna karşılık, 
tarım sektörünün gayrısafi yurtiçi hasıla içindeki payı ancak yüzde 12 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Tarımın ekonomideki ağırlığı azalma eğilimini sürdürmektedir. 1991-2001 döneminde 
tarımsal işletme sayısı yaklaşık yüzde 25 oranında (1 milyon işletme) azalmıştır. 
Buna paralel olarak tarımın istihdam içindeki payı, hem ülke genelinde hem de kır-
sal alanda düşmektedir. Tarım istihdamındaki bu azalma ve tarım sektörü aleyhine 
gelir farklılıkları işsizlik, yoksulluk, ekonomik durgunluk ve hızlı göç gibi sorunla-
rın azaltılması için iş ve gelir kaynaklarının çeşitlenmesini gerekli kılmaktadır.

Tarımın yapısal sorunları, kırsal alanda gelir düzeyi ve yaşam kalitesini etkilemektedir. 
Küçük ve parçalı işletme yapısı, eğitim, yayım ve örgütlenme konusundaki yeter-
sizlikler, tarımsal üretimin ağırlıklı olarak geçimlik ve yarı geçimlik düzeyde düşük 
verimlilikle gerçekleştirilmesine ve yoksulluğun yaygınlaşmasına neden olmakta-
dır. Ayrıca, tarım istihdamının yüzde 93’ünü oluşturan kendi hesabına çalışma veya 
ücretsiz aile işçiliğine dayalı geleneksel istihdam yapısı, kırsal alandaki işsizliğin 
boyutlarını gizlemektedir. Buna ek olarak, sermaye ve mali kaynak yetersizlikleri ta-
rımsal işletmelerin gelişmesini sınırlandırmaktadır. Katma değer zincirinde tarım-
sanayi entegrasyonunun zayıflığı ve pazarlama güçlükleri önemini korumaktadır. 
Diğer taraftan, özellikle AB ortak tarım piyasalarıyla bütünleşme sürecinde ihracat 
kapasitesinin artırılabilmesi ve dış pazarlara erişim sağlanabilmesi için tarım ürün-
leri kalitesinin iyleştirilmesi ve gıda güvenliği, sağlık, hijyen ve çevre stadartlarına 
uyumunun sağlanması gerekmektedir. Bu standartlara uyum sağlanması ve tüketici 
beklentilerinin karşılanması tarımsal işletmelerde yeni yatırımlar gerektirmektedir.

Kırsal ve kentsel alanlar arasında temel üretim faktörü olan insan kaynakları açısından da 
dikkate değer faklılıklar bulunmaktadır. Köylerdeki nüfus artış oranı (binde 27) şehir-
lere göre (binde 4) oldukça düşüktür. Çalışma çağındaki nüfus ise daha çok şehirler-
de yoğunlaşmaktadır. Bunda, hem köylerdeki nüfus artış hızının giderek azalması, 
hem de köylerden öncelikle çalışma çağındaki nüfusun göç etmesi etkili olmaktadır. 
Önümüzdeki dönemde de, tarımsal işletme sayısı ve tarım istihdamının azalmasıyla 
birlikte, kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki payının azalma eğiliminin süreceği, 
mutlak olarak da azalış göstereceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, kırsal alan-
lar işgücü verimliliğinin temel faktörlerinden olan eğitim düzeyi açısından da geri 
kalmaktadır. Kırsal alanda istihdamın ancak yüzde 14’ü lise ve dengi meslek okulu 
veya üzeri, yüzde 24’ü sekiz yıllık ilköğretim ve dengi meslek okulu veya üzeri öğre-
nim düzeyine sahiptir. 
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Kırsal yerleşme yapısı, gelişmeyi güçleştirmektedir. Kırsal alanda 35 bini aşkın köy, 40 
bini aşkın köy bağlısı yerleşim bulunmaktadır. Bu yerleşim yerlerinin sayıca fazla ve 
dağınık olması, sosyal ve ekonomik gelişmeyi hızlandırıcı büyüklüğün oluşmasına 
imkan vermediği gibi, ekonominin ve yaşam kalitesinin gelişmesine yönelik altyapı 
maliyetlerini yükseltmektedir.

Kırsal alanın temel varlıkları olan doğal kaynaklar ve kırsal çevre, çeşitli çevresel risklere 
maruz kalmaktadır. Hızlı kentleşme, sanayileşme ve gelişen turizm faaliyetlerinin 
çevresel etkilerini azaltmaya yönelik altyapı yetersizlikleri bulunmaktadır. Ayrıca, 
toprak, su, orman ve mera kaynaklarının aşırı ve bilinçsiz kullanımı, kaynakların 
azalması veya değerini kaybetmesine neden olmaktadır. Erozyon ise Türkiye’de 
önemli boyutlarda olup, tarım alanlarının yaklaşık yüzde 60’ını tehdit etmektedir.

Bölgeler arası farklar, kırsal alanlar açısından önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Geliş-
miş bölgelerde kırsal istihdam daha fazla çeşitlenme eğilimi gösterirken, tarım az 
gelişmiş bölgelerin ekonomik ve sosyal yapısında baskın olup, söz konusu bölgele-
rin kırsal niteliği daha fazla belirginleşmektedir. Az gelişmiş bölgelerdeki sorunlar 
daha çok insan kaynakları ve sermaye gibi gelişmeyi sürükleyici üretim faktörleri-
nin kaybı, pazarın daralması, ekonomik durgunluk, hızla göç veren alanlarda ya-
tırımların atıl kalması, diğer yandan yatırım ve hizmet eksikliğinin devam etmesi 
şeklinde görülmektedir. Gelişmiş bölgelerde ise, hızlı nüfus artışına paralel olarak 
işsizlik, altyapı yetersizliği, kaçak yapılaşma ve çevre sorunları belirginleşmektedir. 
(Dinçer vd., 2003; Dinçer ve Özaslan, 2004; DPT, 2003).

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, “sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde yerel potan-
siyellerin harekete geçirilerek, gelir ve istihdamın artırılması” temel amacına yönelmiştir. Bu 
amacı gerçekleştirmek üzere öncelik alanları, gelir artırıcı ekonomik faaliyetlerin 
desteklenmesi ve istihdamın artırılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal 
toplumun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, kırsal altyapının geliştirilmesi, sivil top-
lum bilinci ve katılımcılık anlayışının güçlendirilmesi şeklinde ortaya konulmuş-
tur.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında olduğu gibi, 2004-2006 döneminde ekonomik ve 
sosyal uyuma yönelik AB desteklerinin programlanmasına temel oluşturan Ön Ulusal Kal-
kınma Planında da, kırsal kalkınma ağırlıklı olarak Bölgesel Gelişme Ekseni çerçevesinde 
ele alınmıştır. Plan kapsamında belirlenen 12 öncelikli bölgede, AB destekli bölgesel 
gelişme programları çerçevesinde sağlanacak desteklerle kırsal kalkınmaya katkı 
sağlanması öngörülmüştür. Bu yöndeki temel politikaları, modern tarım teknikle-
rinin yaygınlaştırılması, tarımsal arazilerin daha etkin kullanılması, tarım dışı istih-
damın artırılması, küçük ölçekli altyapı yatırımlarıyla yaşam kalitesinin yükseltil-
mesi şeklinde özetlemek mümkündür.

Kırsal kalkınma uygulamaları, kırsal alana yönelik sektörel uygulamalar yanında, kırsal 
kalkınma projeleri, bölgesel kalkınma planları ve AB destekli bölgesel programlar kapsa-
mında yütürülmektedir. Kırsal alanla yakından ilgili tarım, ormancılık, kırsal altyapı, 
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çevre, eğitim, sağlık gibi ulusal düzeydeki sektörel politikalar, bugüne kadar kalkın-
ma planlamasının temelini oluşturmuştur. 1970’li yıllardan sonra Dünya Bankası 
kredisi de kullanılarak kırsal kalkınma projeleri başlatılmıştır. Tamamlanan proje-
lere “Çorum-Çankırı”, “Erzurum”, “Bingöl-Muş”, “Yozgat” kırsal kalkınma projeleri, 
uygulaması sürdürülen projelere ise “Ordu-Giresun” Kırsal Kalkınma Projesi örnek 
verilebilir. Ayrıca, 1960’lardan sonra daha çok az gelişmiş bölgelerin kalkınmasına 
yönelik olarak hazırlanan bölgesel kalkınma planlarında da kırsal alanların kalkın-
masına öncelik verilmektedir. Bu planlardan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), 
Doğu Anadolu Projesi Ana Planı (DAP), Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı 
(DOKAP) halen uygulamada olup, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsa-
yan Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP) ise hazırlık aşamasındadır. AB destekli 
bölgesel programlar ise, Ön Ulusal Kalkınma Planında belirtilen politikalar çerçeve-
sinde 12 öncelikli bölgede yaygınlaştırılmaktadır.

3. AB Kırsal Kalkınma Politikaları 
AB kırsal kalkınma politikaları, sadece tarım sektörünün yapısal sorunlarına yönelik destek-
leri düzenleyen bir politikadan, kırsal alanları entegre bir yaklaşımla ele alan bir politikaya 
dönüşmektedir. 1996 yılında düzenlenen Cork Kırsal Kalkınma Konferansı bildirge-
siyle, AB’nin gelecekteki kırsal kalkınma politikasının entegre yaklaşıma dayana-
rak çok sektörlü olması ve politikanın mekansal niteliğinin açıkça vurgulanması 
gerektiği belirtilmiştir. Buna göre, kırsal kalkınma politikalarına tarımsal kalkınma-
nın yanında küçük ve orta ölçekli işletmelerle hizmet sektörünün desteklenmesi 
yoluyla ekonominin çeşitlendirilmesi, doğal kaynak yönetimi, çevre ve kültürün 
korunması, turizm ve rekreasyon işlevlerinin geliştirilmesine yönelik tedbirlerin 
eklenmesi gerekmektedir. (EC, 09.11.1996) Gündem 2000 Reformları, kırsal kalkın-
ma politikalarını tam anlamıyla konferans sonucunda açıklanan ilkelere göre ha-
yata geçirmemiş olsa da; kırsal kalkınma desteklerini, finansmanı Avrupa Tarımsal 
Yönlendirme ve Garanti Fonundan sağlanmak üzere tek bir yasal çerçevede topla-
mıştır. Böylece, kırsal kalkınma AB Ortak Tarım Politikalarının ikinci ana unsuru 
olmuştur.

AB kırsal kalkınma politikaları, AB geneli için belirlenen kırsal kalkınma tedbirleri arasın-
dan üye ülke veya bölgeler düzeyinde uygun tedbirlerin seçilmesi ve programlanması yo-
luyla hayata geçirilmektedir. 2000-2006 döneminde üye ülkelere sunulan tedbirler, 
“tarımsal işletme yatırımları”, “genç çiftçilere destek”, “mesleki eğitim”, “ormancı-
lık”, “tarımsal ürünlerin işlemesi ve pazarlaması”, kırsal altyapı ve ekonominin çe-
şitlendirilmesine yönelik alt tedbirleri de içeren “kırsal alanların uyumu ve kalkın-
ması” tedbirlerinin yanında, “erken emeklilik”, “dezavantajlı alanlar”, “tarım-çevre 
ve hayvan sağlığı” ile “tarımsal alanların ağaçlandırılması” ek tedbirlerini ve 2003 
yılı Ortak Tarım Politikaları (OTP) Reformuyla uygulamaya konulan standartlara 
uyum ve gıda kalitesine yönelik tedbirleri içermektedir.2 Küçük kırsal yörelerde kal-
kınmanın, yöredeki paydaşların yöre potansiyelini kendi hazırladıkları kalkınma 

2 2000-2006 dönemi AB kırsal kalkınma destekleri ile ilgili temel mevzuat 1257/1999 sayılı Konsey 
tüzüğüdür.
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stratejileri çerçevesinde harakete geçirmesiyle sağlanması ilkesine dayanan LEA-
DER girişimi ise, Yapısal Fonlar kapsamında ayrıca programlanarak uygulamaya 
geçirilmektedir.3 Kırsal kalkınma destekleri, eşfinansman ilkesiyle daha çok yarar-
lanıcı projelerinin desteklenmesi veya tarımsal üretim-çevre ilişkilerinin güçlen-
dirilmesine yönelik tedbirde olduğu gibi üstlenilen ilave maliyet ya da vazgeçilen 
gelirin bir bölümünün karşılanması şeklinde kullandırılmaktadır.

Aday statüsündeki Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin, üyelik sürecinde OTP ile ilgili 
müktesebata uyum sağlaması ve bu ülkelerin tarım ve kırsal kalkınma alanındaki faaliyetle-
rinin desteklenmesi amacıyla SAPARD uygulamaya konulmuştur. Üye ülkelere sağlanan 
kırsal kalkınma desteklerine benzer bir yaklaşımla tasarlanan üyelik öncesi tarım 
ve kırsal kalkınma programı (Special Accession Programme for Agriculture and Ru-
ral Development- SAPARD)4, daha az sayıda tedbir ve daha kısıtlı bir bütçeyle aday 
ülkelerin kullanımına sunulmuştur. Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri, AB kaynak-
larının yaklaşık yüzde 83’ünü “tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması”, “ta-
rımsal işletme yatırımları”, “kırsal altyapı” ve “kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi” 
tedbirlerine ayırmıştır. Üyelik öncesi süreçte, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin 
tarım yapısı ve piyasa koşullarının örgütlü AB tarım sektörüne uyum sağlayabil-
mesi için, üretici örgütlenmelerinin oluşturulmasına ve güçlendirilmesine ayrıca 
önem verilmiştir.

2007-2013 döneminde de AB kırsal kalkınma politikalarının değişim sürecinin devam ede-
ceği tahmin edilmektedir. 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından ortaya konulan 
tüzük önerisiyle, kırsal kalkınma politikalarının finansmanı için ayrı bir fon oluş-
turulması, uygulamanın basitleştirilmesi, bugüne kadar Yapısal Fonlar kapsamında 
uygulanan LEADER girişiminin kırsal kalkınma politikaları ile bütünleştirilmesi, 
AB düzeyindeki stratejilerin üye ülke veya bölge düzeyindeki programlarla uyumu-
nun güçlendirilmesi öngörülmektedir. Buna göre, kırsal kalkınma politikaları için 
Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarım Fonu (European Agricultural Fund for Rural 
Development-EAFRD), piyasa politikaları ve gelir destekleri için Avrupa Tarımsal 
Garanti Fonu (European Agricultural Fund for Guarantee-EAFG) oluşturulması 
gündemdedir. Böylece, tek kırsal kalkınma fonu, tek programlama sistemi, tek mali 
kurallar bütünü ve kontrol sistemi ile politika uygulamalarının basitleştirilmesi de 
hedeflenmektedir. Ayrıca, AB kırsal kalkınma politikası, (i) tarım ve ormancılık sek-
törünün rekabet gücünün artırılması, (ii) kırsal çevrenin geliştirilmesi, (iii) yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi ve ekonominin çeşitlendirilmesi, (iv) LEADER eksenleri 
ile şekillendirilmektedir. AB düzeyindeki önceliklerin münferit ülke veya bölge 
programlarıyla uyumunu güçlendirmek üzere; program bazında AB kaynaklarının 
söz konusu dört eksene sırasıyla asgari yüzde 15, yüzde 25, yüzde 15 ve yüzde 7 dü-
zeyinde tahsis edilmesi önerilmekte; AB ve ülke düzeyinde yeni strateji belgeleri ha-
zırlanması öngörülmektedir (EC, 2004a).

3 1260/1999 sayılı Konsey Tüzüğü.
4 1268/1999 sayılı Konsey Tüzüğü.
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4. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve AB Kırsal Kalkınma Politikalarına 
Uyum 
1999 yılındaki Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin AB üyeliğine adaylığının kararlaştırılma-
sıyla birlikte, AB ile uyum süreci hızlanmış, kırsal kalkınma politikalarının uyumu konusu-
nu da içermek üzere bir kırsal kalkınma stratejisi hazırlanması öngörülmüştür. 2001 yılı 
AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programı’nda, ülke koşullarına 
göre AB’nin kırsal kalkınma politikalarına paralel olarak işleyebilecek bir kırsal 
kalkınma politikasının belirlenmesi hedeflenmiş, 2003 yılı Ulusal Programı’nda 
ise bir kırsal kalkınma stratejisinin hazırlanması ve üyelik sonrasında kırsal kal-
kınma programlarının uygulanması için gerekli kurumsal yapıların oluşturulması 
ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi öngörülmüştür. 2004 Yılı Katılım Öncesi 
Ekonomik Programı’nda kırsal kalkınma stratejisinin AB’ye uyumla birlikte, kırsal 
kalkınma faaliyetlerinin tümünü kapsayacak ve kurumlar arası işbirliği ve iş bölü-
münü sağlayacak şekilde hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır.

Türkiye’de AB destekli bir kırsal kalkınma programı henüz uygulanmamıştır; ancak, 2007 
yılından itibaren aday ülkelere yönelik farklı yardımları bütünleştirmek üzere önerilen Ka-
tılım Öncesi Mali Araç Kırsal Kalkınma Bileşeninden destek sağlanacağı tahmin edilmek-
tedir. Kırsal kalkınmaya 2006 yılı sonuna kadar ağırlıklı olarak Ön Ulusal Kalkın-
ma Planı Bölgesel Gelişme ekseni kapsamında, farklı bölgesel programlarda farklı 
adlarla yer verilen “tarım ve kırsal kalkınma”, “KOBİ’lerin desteklenmesi”, “küçük 
ölçekli altyapı” ve “yerel inisiyatiflerin desteklenmesi” bileşenleriyle AB desteği sağ-
lanacaktır. 2007’den sonra ise kırsal kalkınmaya ayrıca kaynak ayrılabilecektir. AB 
Komisyonunun 2007 yılından itibaren aday ülkelere yönelik SAPARD, PHARE, ISPA 
gibi farklı programları tek yasal çerçevede daha stratejik bir yaklaşımla bütünleştir-
mek üzere önerdiği Katılım Öncesi Mali Araç (Instrument for Pre-Accession) kırsal 
kalkınmayı (IPARD) da içeren beş bileşenden oluşmaktadır (EC, 2004b). Böylelikle 
SAPARD’ın yerini alması öngörülen IPARD’la, SAPARD’a benzer bir programlama 
sistemi, uygulama mekanizması ve kurumsal yapılanma oluşturulması söz konusu 
olabilecektir. 

Kırsal kalkınma konusunda AB’ne uyumu, dar anlamda politika ve uygulama mekaniz-
malarının uyumlaştırılması, geniş anlamda ise uzun vadede kırsal alanların ekonomik ve 
sosyal uyumun sağlanması şeklinde anlamak mümkündür. Kırsal kalkınma öncelikleri-
ni, AB ile ekonomik ve sosyal uyum sürecini dikkate alarak kalkınma planlarına uy-
gun bir şekilde ortaya koymak üzere hazırlıkları sürdürülen Ulusal Kırsal Kalkınma 
Stratejisi, aynı zamanda dar anlamda uyum sürecinin ilk halkasını oluşturmaktadır. 
Sonrasında, uygulamaya dönük bir programın hazırlanması, bu programın AB Ko-
misyonunca onaylanması, karmaşık AB müktesebatına uygun kurumsal yapıların 
oluşturulması ve bu kurumlara AB Komisyonu tarafından programın uygulanması 
ve kaynak kullandırılması konusunda yetki devredilmesi gerekmektedir. Söz ko-
nusu süreçler, ilgili AB mevzuatının kesinleşmesi gerekliliği ve SAPARD deneyimi 
ışığında değerlendirildiğinde uygulamanın 2008-2009 yıllarında başlayabileceği 
tahmin edilmektedir. 
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Geniş anlamda kırsal alanların ekonomik ve sosyal uyumu, uzun vadeli ve kapsamlı bir 
çabayı gerekli kılmaktadır. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ile temelde yerel potansiyel ve 
kaynaklara dayalı olarak rekabetçi bir üretim yapısı ve iş imkanları oluşturulması, doğal 
ve kültürel varlıkların korunması, böylece kırsal toplumun refahının artırılması hedeflen-
mektedir. Bu anlamda uyum, tarımın yapısal sorunlarının giderilerek AB ortak tarım 
piyasaları ile bütünleşmenin kolaylaştırılması, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, 
altyapı eksikliklerinin giderilmesi, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, yerel kalkınma 
kapasitesinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin sağlanma-
sı ve çevrenin korunması, çok sektörlü ve çok aktörlü çabalardan sonuç alabilmek 
için işbirliği, koordinasyon ve katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi konula-
rını kapsamaktadır. Türkiye’de kırsal alanların sorunları ve ihtiyaçlarının kapsamı 
değerlendirildiğinde, IPARD kapsamında sağlanacak sınırlı kaynakların yeterli ol-
mayacağı açıktır. Bu nedenlerle, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi, iç kaynaklar ve 
AB de dahil dış kaynaklarla gerçekleştirilecek bütün kırsal kalkınma program ve 
projelerine temel oluşturacaktır. Benzer bir yaklaşımla, uygulamaya rehberlik ede-
cek, sektörler arasında koordinasyonu sağlayacak ve kurumlar arası işbirliğini güç-
lendirecek, IPARD tedbirlerinin programlanmasının ötesinde, strateji önceliklerine 
yönelik diğer tedbirleri de içeren bir Kırsal Kalkınma Planının hazırlanması da söz 
konusu olabilecektir. 

Uyum perspektifi; kentsel ve kırsal alanlar, bölgeler ve Türkiye-AB arasındaki gelişmişlik 
farklarının azaltılmasını gerektirmektedir. Kırsal kalkınma politikalarında da kırsal 
alanların farklılaşan şartlarını göz önünde bulunduran bir yaklaşım benimsenmek-
te; öncelik ve tedbirlerin, yöresel ihtiyaçlara cevap verecek ve yöresel potansiyeli 
harekete geçirecek şekilde programlanması öngörülmektedir. Bu yaklaşımda, bölge-
sel kalkınma plan ve programları ile kırsal kalkınma programları arasında uyum ve 
koordinasyon sağlanması da ayrıca önem kazanmaktadır.

5. Sonuç 
AB’ye üyelik sürecinin hızlanması, kırsal kalkınmaya olan ilgiyi AB müktesebatının 
üstlenilmesi ve AB’ye ekonomik ve sosyal uyum yönünden artırmıştır. Uyum süre-
cinde bir yandan kırsal kalkınma politikalarının uyumlaştırılarak, AB programla-
ma, uygulama ve mali yönetim mekanizmalarına uygun düzenlemeler yapılırken; 
diğer taraftan kalkınmanın hızlandırılması ve gelişmişlik farklarının giderilmesi 
gerekmektedir. İkinci süreç, birincisine göre daha kapsamlı ve uzun vadeli çabayı 
gerekli kılmaktadır.

AB’nin kırsal kalkınma politikaları, yavaş da olsa değişme eğilimi göstermektedir. 
Bu değişimin süreceği öngörüsü, politika uyumunda dinamik bir süreci, AB kırsal 
kalkınma politikalarıyla paralel hareket etmeyi gerektirmektedir. Ancak, kırsal kal-
kınma politikalarının, diğer AB ülkelerinde olduğu gibi, AB kırsal kalkınma mük-
tesebatıyla sınırlı kalmayacağı öngörülmektedir. Ayrıca, üyelik öncesinde AB’den 
sağlanacak mali kaynakların kırsal alanın büyük ölçekli ihtiyaçlarının ve köklü so-
runlarının çözümünde yeterli olmayacağı görülmektedir. 
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kırsal kalkınma politikaları ve avrupa birliği’ne uyum  

Kırsal kalkınmanın hızlandırılması ve AB kırsal kalkınma politikalarına uyum sağ-
lanması hedeflerini bir araya getirmek üzere, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ha-
zırlanmaktadır. Bu belgeyle ortaya konulacak ilke ve önceliklerin hem iç kaynaklar-
la, hem AB mali yardımları ve diğer dış kaynaklarla desteklenecek kırsal kalkınma 
programlarına temel teşkil etmesi öngörülmektedir.
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Avrupa Mekânsal Gelişme 
Perspektifi’nde (ESDP) 
Kırsal Alan Politikaları 
iclal kaya altay 1

1980 sonrası AB içinde yeniden bir yapılanma dönemini ifade etmektedir. Yuna-
nistan (1981), Portekiz ve İspanya (1986) gibi gelişmişlik düzeyi Merkez Avrupa ül-
kelerinin altında olan ülkelerin Topluluğa katılımları ile Topluluğun görece daha 
dengeli olan yapısı değişime uğramış ve bölgeler arası dengesizlik daha da artmış-
tır. Aynı dönemde artan neo- liberal politikalar devletin iktisadi ve kamusal hizmet 
alanından tamamen çekilmesini ve rekabetçi piyasa ekonomisinin hâkimiyetini 
öngörmüştür. 1987’de yürürlüğe giren Tek Avrupa Senedi (SEA)  son genişleme ve 
dönüşümler karşısında Topluluk politikalarının yeniden yapılandırılması olarak 
kabul edilmektedir. 

Tek Avrupa Senedi 1957 Roma Antlaşmasından bu yana hedeflenen Avrupa ortak 
pazarının 1992 yılına kadar tamamlanmasını ve Ekonomik ve Para Birliği (EMU)nin 
oluşturulmasını öngörmüştür (Dedeoğlu,2003). AB sınırlar içinde malların, serma-
yenin, hizmetler ve işgücünün serbest dolaşımını öngören Avrupa Ortak Pazarının 
oluşturulması Topluluk politikalarının üye ülkelerdeki mekansal yapı üzerindeki 
etkilerinin  giderek  daha fazla artması anlamına gelmektedir. Avrupa Ekonomik 
ve Para Birliği’nin Avrupa bütünleşmesinde önemli bir adım olduğu ancak bölge ve 
kentlerin karşılıklı bağımlılıklarının artmasına neden olacağı kabul edilmektedir. 
Ayrıca Ekonomik ve Para Birliği’nin uygulamaya girmesinden sonra bölgelerin ve-
rimlilik farklılıklarının değişim oranları itibariyle kapatılma şansının olmamasının, 
farklılıkları derinleştireceği endişesi de dile getirilmektedir (EC,1999). 

1987 Tek Avrupa Senedi(TAS)  ile birlikte önemli mekansal etkileri olan Topluluk 
politikalarında değişikliklere gidilmiştir. Bölgesel gelişme politikası da bu tarihten 
itibaren işlerlik kazanmıştır. Yine Tarım ve Garanti Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu 
ve Avrupa Sosyal Fonu gibi AB mali araçlarından olan  fonlar,  Yapısal  Fonlar adı 
altında toplanarak ve bütçesi iki katına çıkarılarak etkinleştirilmeye çalışılmıştır. 
Ayrıca Çevre ve Trans Avrupa Ağları (TENs) gibi üye ülkelerin planlama gelenekle-
ri üzerinde açık etkileri olan politikalar Topluluk düzeyinde benimsenerek Avrupa 
ortak pazarı içinde rekabeti olumsuz etkileyebilecek farklı koşul ve uygulamalar 
önlenmek istenmiştir.

Topluluk politikalarının üye ülkelerdeki mekânsal planlama sistem ve gelenek-
leri üzerindeki etkilerinin artmış olması Topluluk düzeyinde mekânsal planlama 

1 Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul
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politikalarına ilişkin ortak bir çerçevenin geliştirilmesi görüşünü kuvvetlendirmiş-
tir. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 1991 Avrupa 2000 (Europe 2000) ve 
1994 Avrupa 2000+ (Europe 2000+) adlı dokümanlar AB bölgesinde Birlik politika-
ları ile mekânsal yapının daha fazla ilişkilendirilmesini ve ulus ötesi, bölgeler arası 
ve sınır ötesi alanlarda stratejik işbirliği programları öngörmektedir. Bu iki dokü-
man 1999’da Potsdam’da Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi (ESDP) adı altında 
ortaya konulan stratejik çerçevenin şekillenmesinde etkili olmuşlardır. 

Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi (ESDP), AB düzeyinde bağlayıcı olmayan stra-
tejik bir doküman olmakla birlikte AB düzeyinde yirmi yıldır artan mekansal plan-
lama politikalarına dönük üye ülkelerin ilgili bakanlarının üzerinde anlaştığı ortak 
bir yaklaşımı ifade etmektedir. 

1999 da ‘’AB’nde Sürdürülebilir ve Dengeli Gelişmeye Doğru’’ başlığı ile ortaya ko-
nulan ESDP’nin temel hedefleri şöyle sıralanmıştır;
. Ekonomik ve sosyal uyum
. Ekonomik kaynakların ve kültürel mirasın korunması ve yönetimi,
. Avrupa Birliği Bölgesinde daha dengeli bir rekabetçiliğin benimsenmesi (EC, 1999; 10).

AB Maastricht Antlaşması, sürdürülebilir ve bölgeleri arasında dengeli bir gelişme-
nin (mad.2,130r)  ve sosyo ekonomik uyumun sağlanmasını12 AB’nin sürdürülebilir 
gelişme hedefinin temel ön koşulu olarak anmaktadır (EC, 2003).

ESDP de yer alan ve dokümanın omurgasını oluşturan mekansal gelişme rehberi  ise 
şu alt başlıklardan oluşmaktadır:
1. Çok Merkezli Mekânsal Gelişme ve Yeni Bir Kır-Kent İlişkisi,
2. Bilgiye ve Altyapıya Erişimde Eşitlik,
3. Doğal ve Kültürel Mirasın İyi Yönetimi (EC 1999).

Her bir gelişme rehberi için ESDP’nin geliştirdiği politika amaç ve seçenekleri AB 
düzeyinde benimsenen sektörel politikaların AB bölgesi ile ilişkilendirilmesine 
dönük açılımlar getirmektedir. ESDP geliştirdiği mekânsal gelişme politika amaç-
larından özelikle ilki olmak üzere her biri kırsal alan politikaları ile yakından iliş-
kilidir. ESDP’nin kırsal alan politikaları AB ortak tarım politikasına ve onun kırsal 
kalkınmaya dönük gelişimini dayanak olarak almakta ve AB’nin diğer ekonomik ve 
sosyal politikaları ile de çelişmemektedir. Bu nedenle ESDP içinde kırsal alan politi-
kalarının incelenmesini amaçlayan bu çalışmada AB tarım politikalarına değinmek,  
etkileri ve karşılıklı uyumu görmek açısından önemlidir.

AB Ortak Tarım Politikası (OTP) 
OTP oluşturulduğu günden bugüne üç önemli evre geçirmiştir. Bunlardan ilki 1960-
80, ikincisi 1980 -1997 ve 1997 sonrasıdır. 1960 sonrası izlenen ortak tarım politikaları 

2 AB Maastricht Antlaşması’nda uyum ülkelerine dönük olarak uyum (Cohesion) fonu oluşturulmuştur 
(AET, mad.161).
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kapsamında yüksek sübvansiyon ve gümrük koruma duvarları ile büyük bir tarım 
ihracatçısı konumuna gelen AB, 1980’ler de tarım ihracatçıları ve GATT bünyesin-
de rahatsızlık yaratmıştır.  Bu nedenle yapısal fonlar reformu çerçevesinde 1988’de 
Avrupa Tarım Garanti ve Yönlendirme Fonuna ayrılan kaynak azaltılmaya çalışıl-
mıştır.3 

 1990’lı yıllarda Ortak Tarım Politikasının genel çerçevesi AB’ni sürdürülebilir, böl-
geleri arasında uyumlu ve dengeli bir ekonomin gelişmenin yaratılmasına dönük 
hedefi ile birleştirilmeye çalışılmıştır. Bu döneme kadar daha çok tarımdaki işgücü-
nü ve tarım piyasasına destek veren yaklaşım yerine tarımsal işgücünün gelir dü-
zeylerin yükseltilmesi ve kırsal işgücünün çeşitlendirilmesi hedeflenmiştir.4 

Aynı zamanda AB 5. Çevre Eylem Programı çerçevesinde OTP’nda kırsal kalkınmaya 
dönük önlemlerin geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu anlamda toprağın rasyonel 
kullanımı, ormanlaştırmaya yönelik bazı girişimler de başlatılmıştır (EC,1999).

1997 sonrasında ortak tarım politikası üçüncü döneme girmiştir. Amsterdam Ant-
laşması ve Gündem 2000 kapsamında son dönem OTP’na getirilen yenilikler şöyle 
özetlenebilir;
. Tarım ürünlerinin iç ve dış pazarlarda rekabet gücünü arttırılması,
. Çiftçiye makul ve adil bir yaşam standardının getirilmesi,
. Gerektiğinde alternatif iş ve gelir kaynağının yaratılması,
. OTP’nin ikinci temel ayağı olan bölgesel kalkınma için yeni bir politika düzenlene-
rek hedefler belirlenmesi,
. Çevre ve alt yapı düzenlemelerinin de OTP içinde yer alması gerektiği,
. Gıda güvenliği ve kalitesine özen gösterilmesi,
. Tarım ile ilgili mevzuatın basitleştirilmesi, uygulamasının yerel ve bölgesel yöne-
timlere bırakılması (Tezok, 2002).

AB OTP bugün tarımsal üretimin arttırılmasından daha çok  bölgesel ve kırsal kal-
kınma ekseni üzerine oturmaktadır. Bu yaklaşıma göre kırsal alanda farklı üretim 
ilişkileri ve yeni işgücü olanaklarının yaratılması, tarımsal istihdam oranının dü-
şürülmesi ve kırsal alanda yaşam standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir. 
Büyüme, rekabetçilik ve istihdam üzerine Komisyonun yayımladığı Beyaz Kitap’ta; 
AB, devam eden dengesizliklerin önlenebilmesi için sürdürülebilir eylemlerin ge-
liştirilmesi ve kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin geliştirilmesi gerektiği vurgulan-
mıştır (EC;1993). Tarımsal üretimde ise geleneksel metotların terk edilmesi, organik 
tarım gibi alternatif üretim ile pazarlama teknikleri ve piyasasının oluşturulması 
öne çıkarılmaktadır. Bu gün için tarım sektörünün AB toplam üretken sektörleri 
içindeki payının %5 civarında olmasına rağmen Avrupa Tarım ve Garanti Fonu’na 
ayrılan bütçe halen AB bütçesinin en önemli payını oluşturmaktadır. Kaynak 
dağılımında bölgesel gelişmişlik farklarının derecesi ve tarım sektörünün büyüklü-
ğü önemli bir rol oynamaktadır (Brasche, 2001).

3 Bu fon için ayrılan pay bütçenin %50’sine karşılık gelmekteydi. Bu oran %49,4 gerilemiştir (EC, 1999).
4 1992 Macsharry reformları ile OTP’nin pazar ve fiyat mekanizmalarında önemli değişiklikler 
yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi fiyat düzenlemeleri yerine doğrudan çiftçi desteklerine geçilmesi ve 
sübvansiyonların azaltılmasıdır (Av.Kom. Türk. Tem.2000).
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Başlangıçta söylendiği gibi ESDP dokümanı AB politikaları ile uyumlu ve onların 
mekansal etkilerini yönlendirmede genel bir çerçeve oluşturmayı amaçlamıştır. Bu 
nedenle ESDP’nde yer alan kırsal alanlara ilişkin politikalarda AB OTP ve onun kır-
sal kalkınma ve işgücüne ilişkin yaklaşımlarını da benimsemektedir. ESDP’de işgü-
cü piyasası, altyapı ve doğal kaynaklar ile tarım ve kırsal alan arasında yakın ilişkiler 
olduğu ifade edilerek kırsal alanlarda tarımsal üretim dışında alternatif üretim ola-
naklarının yaratılması gerektiği ifade edilmektedir (EC, 1999; I6). 

ESDP, AB 5.Çevre Eylem Planı ve “Gündem 2000” gönderme yaparak  tarımsal üre-
timde geleneksel metotların yerine organik ve yüksek kaliteli ürünlerin ve onların 
pazarlama olanaklarının geliştirilmesini de  dengeli bir mekansal gelişim için doğru 
bulmaktadır (EC,1999).

ESDP’nde AB’nin global pazarda rekabet gücünün arttırılması hedefi kırsal alanla-
rın gelişmesini zorunlu kılan bir diğer unsur olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 
ESDP de geliştirilen mekânsal politikalar özellikle yeni bir kır-kent ilişkisine ve de 
kırsal alanların tarım dışı fonksiyonlara açılmasına vurgu yapmaktadır. 

Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi Politika Amaçları ve Kırsal Alan 
Politikaları 
ESDP’de mekânsal gelişme için temel politika ve stratejilerin oraya konulmasının 
nedeni olarak Birlik politikalarının tek tek bölgeleri etkileme farklılıkları, gelişim 
eşitsizlikleri ve artan bölgesel dengesizlikler gösterilmektedir. Geliştirilen politika 
amaç ve stratejileri ve mekânsal olarak farklılaştırılmış önlemler ile AB bölgesin-
de daha dengeli ve sürdürülebilir bir mekânsal gelişim amaçlanmaktadır (EC, 1999; 
19). Bu amaç ya da gerekçenin diğer önemli ayağı ise küresel düzeyde AB bölgesinin 
bir bütün olarak rekabet gücünün arttırılmasıdır. Bölgeler arasındaki gelişim eşit-
sizliklerinin giderilmesi ve birden fazla rekabet gücü yüksek bölgenin yaratılması 
hedeflenmektedir. ESDP‘nin başlangıçta anılan hedefleri hatırlanacak olursa bölge-
sel gelişim farklıklarının giderilmesinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle 
ESDP, AB bölgesi için politika amaç ve seçenekler geliştirirken bölgesel gelişimde 
yeni bir yapılanma olarak kentsel ve kırsal alanların bütüncül bir mekânsal yakla-
şımla ele alınması gerektiğine vurgu yapar. Bu nedenle kırsal alanlar, kentsel alan-
lar ile birlikte bölgesel gelişme için önemli gelişme alanları olarak kabul edilmiştir. 
Ancak Dengeli bir mekânsal gelişmenin hemen tek parametresi olarak aşağıda gö-
rüleceği gibi bölgelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerinin arttırılmasını almıştır.  
Buna bağlı olarak kırsal alanlarda da yeniden bir yapılanmanın gerekliliği üzerinde 
durulmuştur. 

1. Çok Merkezli Mekânsal Gelişme ve Yeni Bir Kır-Kent İlişkisi 
ESDP ‘nin Çok Merkezli Mekânsal Gelişme Ve Yeni Bir Kır-Kent İlişkisi adlı politika 
amacı birkaç alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlardan kırsal alanlarla daha doğrudan 
ilişkin olan temel başlıklar burada ele alınmıştır.

237



238

1.1 AB’nde Çok Merkezli ve Dengeli Mekânsal Gelişme 
Avrupa Komisyonu Brunet tarafından1989 tasarlanan Blue Banana (Mavi Muz ) 
Metaforuna karşılık 1991’de Kunzmann ve Wegener tarafından tasarlanan Euro-
pean Bunch of Grapes  (Avrupa üzüm salkımı) Metaforunu AB bölgesinde bölgeler 
arasında dengeli bir gelişme ve küresel rekabet için daha savunulabilir olduğunu 
kabul etmiştir. Komisyona göre Mavi Muz Metaforu merkez ve çevre konseptini 
güçlendiren bir imaj yaratmaktadır, oysa Avrupa Üzüm salkımı metaforu Avrupa 
kentsel ve ekonomik yapılanmasında çok merkezli gelişmenin imajını oluşturabilir 
ve böylece AB yapısal fonlarının yönlendirilmesinde de iyi bir referans oluşturabilir 
(Williams,1996). ESDP dokümanının oluşumunda AB üye ülkelerin mekânsal plan-
lamadan sorumlu bakanları kadar Avrupa Komisyonu’nun ilgili birimleri de katkı 
sağlamıştır, dolayısıyla Komisyonun yukarda anılan Avrupa üzüm salkımı Metafo-
runun ESDP’nin AB’nde çok Merkezli ve Dengeli Mekânsal Gelişme politika amacı 
üzerinde etkili olduğu görülmektedir.

ESDP ‘nde de AB’nin küresel ekonomide rekabet edebilen tek güçlü merkez bölge-
si Londra, Paris, Milano, Münih ve Hamburg’dan oluşan ve Pentegon olarak kav-
ramsallaştırılan bölge olduğu istatistik veriler ile ortaya konulmaktadır (EC,1999). 
AB’nin mekânsal genişlemeleri dikkate alınarak mekânsal gelişmede küresel olarak 
göze çarpan tek bir dinamik bölgenin, daha yüksek bir yoğunlaşma gerçekleştirmesi 
merkez bölge ve artarak genişleyen çevre arasındaki dengesizliklerin artmasına yol 
açacağından ESDP, AB bölgesinde çok merkezli bir gelişme ve alt merkezlerin kırsal 
alan ile daha fazla bütünleşmesi üzerine politikasını kurmuştur.

ESDP sadece büyük şehir bölgelerinin çok merkezli olan mekânsal gelişimi ile sınır-
lı olan mekânsal gelişim perspektifinin AB’ndeki kent ve kırsal farklılığın korunma-
sına uygun olmadığını, onun yerine tüm AB bölgesinde kademeli şehir dereceleri-
ne sahip çok merkezli yerleşim yapısının amaç olması gerektiğini ifade etmektedir 
(EC,1999).
Dengeli bir yerleşim yapısını güçlendirmek için şehirlerin ve bölgelerin birbiri-
ni tamamlaması ve ekonomik anlamda zayıf ve az yoğun bölgelerde daha küçük 
yerleşim birimleri arasındaki ağların gelişimine önem verilmelidir (a.g.e) Böyle bir 
mekânsal gelişmenin başarılabilmesi için ESDP, AB bölgesinde, ulus ötesi, sınır ötesi 
ve bölgeler arası ölçeklerde ilgili otoriteler ile işbirliğine gidilmesini önermektedir. 
Bu işbirliği tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak işleyecek bir konudur, çünkü 
ulusal otoriteler mekânsal planlama konusunda halen tek yetkili mercilerdir (EC, 
1999). 

Şehirler ile onları çevreleyen kırsal alanlar arasında idari sınırlar boyunca gönüllü 
işbirliğinin arttırılmasının bölgelerin bir bütün olarak rekabet gücünü arttırmada 
etkili olacağı ifade edilmektedir. İşbirliği alanları, yerel ulaştırma, atık yönetimi ve 
paylaşılmış yerleşim ve sanayi bölgeleri vb.olarak gösterilmektedir (EC, 1999,21).
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1.2 Özgün Gelişim, Farklı ve Üretken Kırsal Bölgeler 
Bu alt başlıkta dengeli ve sürdürülebilir mekânsal gelişmenin önemli bir boyutu 
olarak AB bölgesinde kırsal bölgelerinin yapısal özellikleri üzerinde durulmakta ve 
kırsal kalkınma için yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir. Kimi kırsal 
bölgelerin diğerlerine oranla yapısal dönüşüm için elverişli olmadıkları ve önemli 
ekonomik problemleri olduğu dile getirilmektedir. Bunlar arasında tarımsal istihda-
mın yüksekliği,  düşük nüfus yoğunluğu, erişilmezlik, iklim dezavantajları, teknolo-
jik olanakların geriliği vb. baskılar kadar, metropoliten ve büyük şehirlerin yayılma-
ları ve bu alanlarda tarımın azalması gibi tehditler de anılmaktadır. (EC, 1999; 23).

ESDP, kırsal bölgelerin homojen bölgeler olarak değerlendirilmeyeceğini yerel 
bölgesel koşullar, özellikleri ve talepleri dikkate alınarak mekânsal gelişim strate-
jilerinin geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu bakış açısı kent ve kırsal alan 
arasındaki ilişkinin de tekrar değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Çok 
merkezli bir şehir sisteminde küçük ve orta ölçekli şehirler ve onların ilişkileri özel-
likle kırsal bölgelerde önemli merkezler ve bağlantılar oluşturur, bu yüzden kırsal 
alandaki küçük şehirler birleşik kırsal gelişim stratejilerinin hazırlanmasında özel 
dikkat gerektirir (EC, 1999; 24). Kırsal bölgelerin uluslararası koşullarda rekabet 
edebilme güçlerini geliştirmeyi amaçlayan yeni kalkınma stratejileri arasında; kır-
sal alanlardaki alternatif enerji potansiyellerinin değerlendirilmesi, yüksek kaliteli 
tarımsal ürünlerin ve pazarlama koşullarının geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli sa-
nayi ve hizmetlerle ilgi faaliyetlerin geliştirilmesi, araştırma, teknoloji ve turizm ile 
rekreasyon merkezlerinin oluşturulması sayılmaktadır (EC, 1999). Bu anlamda bu 
alt başlıkta geliştirilen politikalar AB OTP’nın desteklediği kırsal kalkınma ve bölge-
lerin rekabet gücünü artırmayı destekleyen bölgesel gelişme politikası ile uyumlu 
ve yukarda anılan çok merkezli mekânsal gelişme ve yeni bir kır – kent ilişkisi baş-
lıklı politika amacını destekler niteliktedir.

1.3 Kentsel-Kırsal Ortaklık 
Bu alt başlık altında ise ESDP, Kırsal kalkınmanın ve çok merkezli kentsel geliş-
menin önemli bir unsuru olarak kentsel-kırsal ortaklıklara vurgu yapmaktadır. 
ESDP’ne göre birçok yerel sorun günümüzde kasabalara ve kırsal alana entegre bir 
bakış açısı olmadan çözülemez, zira bunlar bölgesel problemlerdir (EC, 1999, 24). Bu 
anlamda kırsal bölgelerde küçük şehirlerin bölgesel ekonomik gelişmede büyüme 
motorları olarak önemli bir işlevi olduğu dile getirilmektedir (EC, 1999).

2. Bilgi ve Altyapıya Erişimde Eşitlik 
Bilgi ve alt yapıya erişim ESDP’nin AB bölgesi mekânsal gelişimi için önerdiği önem-
li ikinci politika amacını oluşturmaktadır. AB’nin mekânsal gelişimde etkili olan 
Trans Avrupa Ağları (TENs)  politikalarının mekânsal oryantasyonu ile yakından 
ilişkilidir. AB’nin sosyal ve ekonomik bütünleşmesinde merkez bölgesinin dışında 
diğer bölgelerinin özellikle çevre ya da izole  (adalar ve uzak bölgeler gibi) alanların 
küresel ekonomiye eklenebilmeleri, rekabetçilik koşullarının arttırılmasında altya-
pı ve bilgiye erişim çok önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. AB’nin nüfu-
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sunun, mal ve enformasyonunun merkezde yoğunlaşması ile karakterize olduğu, 
bunun da mevcut bölgesel farklılıkları derinleştirdiği kabul edilmektedir (EC,1999). 
Çok merkezli bir gelişme için, az desteklenmiş bölgelerde altyapı ve bilginin yay-
gınlaştırılmasını hedeflemektedir. Bu yaygınlaştırmada küçük şehirler kırsal bölge-
lerde yeni ekonomik odaklar olarak kabul edilmekte ve kırsal alanlar farklı üretim 
potansiyelleri harekete geçirilmesi gerekli ekonomik alanlar olarak kabul edilmek-
tedirler. 

2.1 Daha İyi Bir Erişim İçin, Çok Merkezli Gelişme Modeli 
ESDP, AB’nin çok önemsediği politikalarından olan Trans Avrupa Ağları (TENs)’nın 
dağılımının çok merkezli gelişme modeli üzerine temellendirilmesi gerektiğine 
vurgu yapmaktadır. Dolaşım ve telekomünikasyon altyapılarının eksikliği bu böl-
gelerin ekonomik gelişmelerini sınırlamaktadır. Bu nedenle İkincil ağların (Net-
works) geliştirilmesi ve öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizmektedir (EC,1999).

2. 2 Buluşçuluk, (innovation) ve Bilginin Yayılımı 
Bu alt başlık altında alt yapı kadar buluşçuluk ve bilginin de dengeli bir mekânsal 
gelişme için önemine işaret etmektedir. Bölgelerin bilgi ve buluşçuluk kapasitele-
rin arttırılması gerektiğini ifade eden bu politika amacı kırsal ve az desteklenmiş 
bölgelerde enformasyon ve iletişim teknolojilerinin desteklenmesinin, bilgi ve bu-
luşçuluğa erişim güçlüğü olan bu bölgelerdeki yapısal eksikliğin kapatılmasında 
yardımcı olacağı düşüncesindedir (EC,1999). Bunun anlamı kırsal bölgelerde tarım 

dışı sektörlerin ve firmaların daha fazla yerleşmesini desteklemektir. Bu nedenle kır-
sal kalkınma politikaları için önemli bir açılım getirmektedir. Ancak ekonomik ve 
sosyal uyumu temel hedeflerinden biri olarak kabul eden ESDP bilginin yayılımının 
AB’nin sosyal bütünleşmesi ve gelişmemiş bölgelerin ve kırsal kalkınmanın sosyal 
boyutu açısından yeterince irdelememektedir.

3. Doğal ve Kültürel Mirasın İyi Yönetimi 
Kültürel ve doğal mirasın iyi yönetimi ESDP üçüncü politika amacını oluşturmakla 
birlikte temel amacının da önemli bir unsurdur. Bu politika amacı konusu itibariyle 
de kırsal alanlar ile yakından ilişkilidir. Aynı zamanda ESDP’ nin temel amacı olan 
sürdürülebilir dengeli gelişmenin önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. AB 
özelikle Maastricht Antlaşması sonrasında ve Amsterdam Antlaşmasında sürdürü-
lebilir gelişmeyi Birliğin temel hedeflerinden biri olarak ortaya koymaktadır. Ancak 
AB sürdürülebilir gelişme anlayışı, doğal ve kültürel mirası aynı zamanda rekabetçi 
piyasa ekonomileri açısından ekonomik birer değer olarak kabul etmektedir. ESDP 
geliştirdiği politika seçenekleri ile kırsal kalkınma ve az gelişmiş bölgelerin ekono-
mik gücünün arttırılmasında doğal ve kültürel değerleri piyasalaştırabilmektedir. 
Aşağıda bu politika amacına dönük olarak iki alt başlık üzerinde durulacaktır.
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3.1 Bir Gelişme Değeri Olarak Doğal ve Kültürel Miras 
Bu alt başlık altında kırsal alanlara ilişkin olarak şöyle bir değerlendirme yapılmak-
tadır: Kırsal alanlar Avrupa’nın kültürel peyzajında, tarihi kent merkezleri kadar 
yaşam kalitesinin zenginleştirmesinin bir unsuru ve aynı zamanda Avrupa kimli-
ğinin önemli bir parçası olarak kabul edilir (EC, 1999). Fakat aynı alt başlık altında 
özetle, doğal ve kültürel mirasın aynı zamanda ekonomik bir değer olarak kent ve 
kasabalardaki yaşam kalitesi ve yeni firmaların yer seçim kararlarında ve turizmin 
gelişiminde artan bir öneme sahip olduğu ifade edilmektedir (EC, 1999).

3.2 Mekânsal Gelişme İçin Özel Bir Koşul; Su kaynaklarının Yönetimi 
Bu alt başlık altında ise suyun, doğa, tarım, endüstri, enerji üretimi gibi pek çok 
alanda çok önemli bir kaynak olduğuna ve kirlilik, aşırı tüketim ve kötü yönetimin 
su kaynaklarının kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekilmektedir. Bu genel 
yaklaşımdan hemen sonra su üzerine geliştirilen stratejik politikalara gönderme 
yapılmakta ve suyun sınırı olmadığı yönündeki yeni politikanın kabulunden beri 
problemler uluslar ötesi bir hal almıştır, denilmektedir. Bundan dolayı su kaynakla-
rının olduğu alanlarda sınır ötesi yönetim ve işbirliğinin gerekliliği ifade edilmiştir 
(EC;1999).

AB çevre mevzuatı ve çevre koruma anlayışındaki yaklaşımının oldukça gelişkin ve 
pozitif olduğu var sayılmakla birlikte suyun sınırı olmadığı yönündeki AB yaklaşı-
mı geleceğin en önemli doğal ve ekonomik kaynağı olarak kabul edilen su üzerinde 
epeyce tartışmalı bir alan yaratmaktadır. ESDP‘nin de mekânsal gelişmeye ilişkin 
olarak ele alınan ve mevcut politikalara gönderme yapan su kaynaklarının yöne-
timi hiç kuşkusuz mekânsal gelişmeyi ve kırsal alanları yakından ilgilendiren bir 
konudur.

Sonuç olarak ESDP, AB hedef ve politikaları ile uyumlu mekânsal stratejik bir genel 
çerçeve sunarak AB bölgesinde Birlik politikalarının mekânla daha doğrudan iliş-
kilendirilmesi esasına dayanmaktadır. ESDP’ne altlık oluşturan çalışmalardan biri 
olan Avrupa 2000+ dokümanında;  Avrupa Komisyonu, AB’nin dünya pazarında 
rekabet etmede handikapları olduğunu ve bunlardan bazılarının mekânsal organi-
zasyonlar ile aşılabileceğini ifade etmekte ve bunların aşılabilmesinde daha homo-
jen ve esnek ekonomik bölgelerin yaratılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu yolla 
ortak pazarın sağlayacağı fayda ve her bir bölgenin rekabet gücü arttırılabilir denil-
mektedir (EC,1994). AB’nin küresel ekonomik bir güç olarak geliştirilmesinde ve AB 
bütünleşmesinde bölgeleri arasında dengeli ve sürdürülebilir bir gelişmenin önemi 
Birlik antlaşmalarında yer almaktadır. Bölgesel farklılıkların giderilmesine dönük 
politikalar AET’nun 158. maddesinde de yer bulmuştur. İlgili politikalar ve önemli 
yapısal fonların varlığına rağmen AB bölgesinde bölgesel farklılıklar devam etmek-
te ve AB’nin son genişlemeleri ile bu oran giderek artmaktadır. Bölgesel farklılıklar, 
birliğin bütünleşme hedefi ve AB’ nin küresel ekonomik bir güç olma hedefleri AB 
bölgesinde birden fazla rekabet edebilir merkez bölgenin yaratılmasını zorunlu kıl-
maktadır, çünkü AB nüfusunun % 47 si küçük ve orta büyüklükteki kentlerden olu-
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şan kırsal alanlarda ve çevre bölgelerde yaşamaktadır. Buna karşın nüfusun %33 nü 
barındıran AB merkez bölgesi, GSMH’nın %47,2 sini oluşturmaktadır (EC,2003;31) 
Ekonomik ve para birliğinin yürürlüğe girmesi bölgeler ve bu arada merkez ve kırsal 
karakteri yoğun çevre bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını arttırmaktadır. 2000 
yılında üye devletlerin toplam nüfusunun  %18’ni oluşturan 68 milyon kişi AB gelir 
ortalamasının  %75’nin altında kalan 48 bölgede yaşamakta iken Birliğin 25 üyeli 
yapıya dönüşmesiyle bu oranın şöyle dönüşeceği beklenmektedir; AB toplam nüfu-
sunun %26’sını oluşturacak olan 116 milyon insan AB ortalamasının %75’i altında 
kalan 67 bölgede yaşayacaktır (EC,200,10).

OTP ve yüksek fon desteklerine rağmen AB’nde tarım sektörünün üretken sektörler 
içindeki payının düşüklüğü ve kırsal alandaki işsizlik oranının giderek artması kır-
sal alanlarda farklı ve küresel rekabet gücü olan üretim potansiyellerinin değerlen-
dirileceği bir kırsal kalkınma yaklaşımını gündeme getirmiştir. Bu yaklaşım kırın 
bölgesel politikalar içinde değerlendirilmesini öngörmektedir ve ESDP sürdürülebi-
lir ve dengeli bir gelişme hedefine ulaşmada Birlik bölgesinde çok merkezli ve yeni 
bir kır –kent ilişkisini temel almıştır. Böylece AB bölgesinde tek merkez ve çevre 
arasında artmakta olan dengesizliğin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Merkez bölgedeki başlıca metropollerdeki aşırı yığılma bir süre sonra üretimdeki ve-
rimliliğin ve yaşam kalitesinin düşmesine yol açabilecektir. Ayrıca böyle bir sürekli-
lik küresel rekabet etme gücünü de sınırlandırmaktadır. Öte yandan çevre bölgeler 
ve kırsal alanlarda üretim ve yaşam kalitesinin gerilemesine yol açacağından sür-
dürülebilir ve dengeli bir gelişmenin gerçekleştirilmesini imkânsızlaştırmaktadır.
Dengeli bir mekânsal gelişme sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın önemli bir un-
surudur. Buradaki paradoks AB’nin sürdürülebilir ve dengeli bir gelişme hedefinin 
rekabetçi piyasa yönelimli politikalar ile başarılıp başarılamayacağıdır. ESDP Birlik 
politikaları paralelinde yarışmacı ekonomik gelişmeyi esas alarak mekânsal geliş-
me politika amaç ve seçeneklerini oluşturmuştur. Bu anlamda Kırsal alanlara dönük 
geliştirdiği politikalarının temelinde de kırın ekonomik değerinin tarımsal üretim 
gücünden bağımsızlaştırmak ve yeni ekonomik değerler yaratma ve pazarlamaya 
dönüktür. Bu hedefe yönelmede hiç kuşkusuz kırda artan işsizlik oranları kadar 
merkezdeki yığılmanın da önemli bir yeri bulunmaktadır. 1995-1999 kırsal alan-
lardaki işsizlik oranı her yıl  % 1,0 artarken, Birlik genelinde bu oran % 0,8 olarak 
açıklanmaktadır (EC,2001,33). Kırsal alanlarda yeni istihdam olanaklarının gelişti-
rilmesinde doğal ve kültürel çevrenin yatırımları çekmede önemli bir faktör olabi-
leceği aynı kaynakta dile getirilmektedir (EC, 2001). Bunlar organik tarımsal üretim 
ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi olduğu kadar kırın bilgi teknolojilerinin 
geliştirilmesine dönük olarak firmalara uygun ve cazip hale getirilmesi, turizm ve 
diğer hizmet sektörleri olarak anılabilir (EC, 1999). Dolayısıyla ESDP’nde kırsal alan-
ları da kapsayan mekânsal gelişme politikaları AB bölgesel gelişme politikaları ve 
yeni bölgecilik yaklaşımı ile yakından ilişkilidir. 

Türkiye AB müktesebatına uyum sürecinde diğer politikalarda olduğu gibi tarım 
politikalarında da yapısal değişikliklere gitmektedir. Tarım sektöründen devlet des-
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teğinin çekilmesi, diğer kamusal yatırım ve hizmetlerdeki yapısal dönüşümler ülke-
mizdeki kır –kent ikililiğini güçlendirmekte ve büyük kentlere göçü teşvik etmek-
tedir. Hükümet yetkilileri tarımsal işgücünü Türkiye’de yüksek olduğunu ve bunun 
düşürüleceğini söylerken açığa çıkacak olan işgücünün nasıl istihdam edileceği ko-
nusunda açıklık getirememektedir. Tarım politikasındaki bu dönüşüm Türkiye’yi 
tarımsal ürünler açısından kendine yeten bir ülke konumundan da çıkarabilecek-
tir. AB yukarda anılan dönüşümü gerçekleştirirken bütçesinin önemli bir kısmıın 
bu sektöre aktarmaya devam etmektedir. Türkiye’de ise AB uyum ve liberalizasyon 
sürecinde özelleştirmeler ile artan işsizlik problemi önlenememişken tarım sektö-
ründeki bu yeniden yapılanma bölgesel farklıklılarımızı daha da olumsuz etkileye-
cektir. AB bölgesel gelişme stratejileri ve ESDP’nin mekânsal gelişme politikalarının 
benimsediği stratejiler ki bunlara kırsal alanların tarımsal üretim dışı potansiyel-
lerin ortaya çıkarılarak rekabet gücünün arttırılmasına dönük stratejiler de dâhil 
ülkemiz gerçekleri ile örtüşmemektedir. Kırsal alanlarda ve az gelişmiş bölgelerde 
tarıma dayalı üretken sektörlerin yanı sıra farklı üretim sektörlerinin yaratılması 
bölgesel kalkınma açısından tabii ki önemli bir faktördür. Ancak bunu ülkemiz açı-
sından zorlayan unsur alt ve üst yapının yanı sıra kültürel ve sosyal yapının böylesi 
bir yapısal dönüşüm için yeterli olmadığıdır. Rekabetçi piyasa ekonomilerinde bu 
yapılanmanın doğrudan piyasanın aktörlerince gerçekleştirmesi beklendiğinden bu 
dönüşüm ancak aktörler ya da sermaye için öncelikli ve karlı olması halinde gerçek-
leşmektedir. Aksi takdirde bu bölgeler mevcut potansiyellerini de kaybederek geri-
lemektedirler. Ayrıca bu yapılanmanın AB bölgesinde ve hemen bütün piyasa yöne-
limli ekonomilerde de varsayıldığı gibi işlemediği görülmektedir. Ancak ESDP’ nin 
ortaya koyduğu genel çerçeve yani çok merkezli mekânsal gelişme ve yeni bir kır- 
kent ilişkisi ülkemiz açısından da doğru bir mekânsal politika olacaktır. Türkiye’nin 
bölgesel gelişmişlik farkları ve İstanbul ve Marmara eksenli gelişme eğiliminin sür-
dürülebilir olmadığı açıktır. 
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Avrupa Birliği’nde Kırsal Alan 
Bio-Çeşitliliğinin Korunmasına 
Yönelik Politikalar (Natura 2000); 
Örnek Çalışma Çek Cumhuriyeti
Emerald Ekolojik Ağı Pilot Projesi
mustafa ergen1

barış ergen2

Giriş 
Avrupa Birliği 21 Mayıs 1992’de doğal habitatların ve flora ve faunanın korunma-
sına yönelik Habitat Direktifini (92/43/EEC) oluşturmuştur. Topluluğun önem ver-
diği bölgelerde bulunan doğal habitatlara ya da türlere uygun koruma statüsünün, 
restorasyonunun veya devamının sağlanabilmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Bu 
şekilde kırsal bölgelerin sürdürülebilir gelişimi ve kırsal alanların doğal potansiyel-
lerinin keşfedilmesi, değişim ve deneyimlerin paylaşılmasına olanak sağlanmıştır. 
Avrupa Birliği içinde en önemli yardımlar kültürel, doğal ve topografik çeşitliliğin 
bulunduğu kırsal alanlar tarafından oluşturulmaktadır. Kırsal alanlar besin ihtiya-
cının karşılanmasından ve doğal kaynakların korunmasından daha fazlasını ifade 
etmektedir. Kırsal alanlar özellikle doğal ve kültürel mirasın gelişimi için çok önem-
li alanlardır. 

Bu direktifin hedefi Avrupa topraklarındaki üye devletler içinde flora, fauna ve doğal 
habitatların korunması ile birlikte sağlanan bio-çeşitliliğe yardımcı olmaktır. Bu di-
rektifle ekonomik, sosyal ve kültürel gereklilikler ve bölgesel, yerel karakteristikler 
dikkate alınmaktadır. Özel alanların korunarak Avrupa ekolojik ağlarının oluşumu-
nun sağlanması “Natura 2000” başlığı altında oluşturulmuştur. Bu ağ ile Avrupa’da 
kırsal alanlarda bulunan ekolojik bağlamlı doğal habitat alanları oluşturulmuş ve 
bu habitatların tür listeleri elde edilerek uygun koruma statüleri oluşturulmuştur.

Avrupa’nın mekânsal gelişiminde önemli rol oynayan, ESDP (1999)  içinde 3 ana 
hedef göz önünde bulundurulmaktadır; (Ahlke, 2001)
. Avrupa topraklarında rekabet gücünün dengelenmesi
. Altyapı ve bilgiye ulaşımda eşitlik
. Doğal ve kültürel mirasa karşı dirayetli yaklaşım

1 (2005), Anhalt Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi (ALMANYA) ve Gebze 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi (2010)Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Van
2 Dr., (2005 -Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi,) 2010, 
Bozok Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yozgat
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Bu hedefler içinde doğal ve kültürel mirasın korunması yönünde atılan önemli 
adımlardan birisi olarak karşımıza “Natura 2000” Avrupa ekolojik ağının oluşturul-
ması çıkmaktadır. Özelikle “Natura 2000”  ile doğal ve kültürel mirasın korunmasına 
yönelik hukuksal altyapı oluşturularak önemli bir politik adım ortaya çıkarılmıştır. 
Bu politik kararla Mekânsal Gelişim Perspektifi kırsal alanlarda nasıl bir uygulama 
ve gelişim içinde olmasının gerektiği ortaya koyulmuştur.

ESDP Çerçevesinde Kırsal Planlama Bio-Çeşitliliğinin Koruma Politikaları 
(Natura 2000-Emerald Ekolojik Ağ) 
Bilindiği üzere Avrupa Birliği’nde mekânsal gelişim Avrupa Mekânsal Gelişim Pers-
pektifi (ESDP) çerçevesinde oluşmaktadır. ESDP mekânsal düzenlemeleri bölgesel 
gelişim modelleri içerisinde değerlendirir. Bölgesel gelişim modeli içinde “bölge 
planları sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, 
sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere yapılır” 
(Ekşioğlu, 1989). Özellikle tarım, endüstri, ulaşım, turizm gibi sektörel; arazi seçi-
mi, hammadde üretimi, enerji temini ve kaynak kullanımı gibi altyapı hizmetlerini 
kapsayan bölge planlama yaklaşımında kırsal alanların bu sektörel ve alt yapı hiz-
metlerin sosyo-ekonomik ölçülerle düzenlenmesi önemli bir başlığı oluşturmakta-
dır. ESDP kırsal alanların yalnız ekonomik olarak değil kırsal kentsel yerleşmeler 
ve nüfusun mekânsal dağılımını içeren bir yaklaşım izlemektedir. Kır-kent ilişkisi 
içinde çok merkezli bir kentsel sistemin yaratılmasını içeren ESDP politikalarında 
önemli bir alt başlık da “doğal miras’ın korunması ve geliştirilmesi”dir. ESDP politi-
kaları içerisinde doğal mirasın korunması ve bio çeşitliliğin sağlanmasında uygula-
yıcı ve yaptırımı bulunan ve bütün üye ülkeleri bağlayıcı kanun niteliğinde Natura 
2000 programı uygulanmaktadır. Bu bölge planı yaklaşımı içinde sektörel hedef ve 
alt yapı yatırım kararları alınırken doğal mirasların ve bio çeşitlilik alanlarının ko-
runması ve korunmasına yönelik strateji ve mekânsal düzenlemeleri belirlemek ge-
rekmektedir. Doğal miras alanları oluşturulurken hedef sadece ada şeklinde bir alan 
belirlenip bırakılması değildir. ESDP’nin orta ölçekli bir kentsel ağ sistemine benzer 
bir koruma alanları ağ sistemi kurulması hedeflenmektedir. (Burada doğal alanların 
gerektiğinde ekonomik ve turizme yönelik kullanılması da gereklidir.) Bu politika-
ların dengeli ve sürekli bir ekonomik ve sosyal kalkınmayı ekolojik açıdan destek-
lenerek uygulanması önemli bir zorunluluktur. Doğal ve kültürel mirasın gelişti-
rilmesini değerlendiren bu çalışma Avrupa Topluluğu’nun bio çeşitlilik stratejisini 
içermektedir. Mekânsal gelişimde bölgesel ve yerel ölçekte bio çeşitliliğin kullanıl-
ması ve korunması önemli rol oynamaktadır. Bu korumanın sağlanılması için gerek 
yerel ölçekte gerek ülke düzenlemede gerekse de uluslararası ölçekte ortaklıklar ve 
stratejiler bütünü geliştirilmelidir. Doğal alanların ve bio çeşitlilik alanlarının idari 
sınırlar ile tanımlanamayacağı da bu stratejiler bütünü içinde değerlendirilmelidir.   

Kırsal alanların korunması ve sürdürülebilir bir yapının sağlanması adına Emerald 
Ağı-Natura 2000 ekolojik ağ uygulamaları önemli yer tutmaktadır. Natura 2000 
ağı 79/409/EEC direktifine göre Üye Devletler tarafından sınıflandırılan özel koru-
ma alanlarını içermektedir. Natura 2000 ile her bir Üye Devlet kırsal alanlarındaki 
türlerin yaşam alanlarını ve doğal yaşam tiplerini yaratılmasına ve korunmasına 

245



246

yardım etmek zorundadır (Habitat Direktifi-92/43/EEC [http://www.hohetauern.at/
phpdocs/uploads/21882.pdf]). Natura 2000’inin hukuksal altyapısı 79/409/EEC ve 
92/43/EEC direktifleri ile oluşturulmuştur.
 
Emerald Ağı ekolojik bir ağdır özel koruma alanlarının oluşturulmasıyla ilgilen-
mektedir, Emerald Ağı Bern anlaşmasının altında çalışılan Avrupa Konseyi tarafın-
dan oluşturulmuştur. Bu ağ tüm AB ülkelerini kapsadığı gibi bazı üye olmayan ül-
keleri de kapsamaktadır, örneğin Afrika gibi (Tunus, Fas, Cezayir gibi). Emerald Bern 
Toplantısında kabul edilmiş ve önemli Habitatların korunması için bir zorunluluk 
haline getirilmiştir (http://www.coe.int). Emerald Ağı 1992’de Habitat Direktifi ola-
rak ortaya koyulmuştur ve bu direktif içinde Natura 2000 ağı oluşturulmuştur. Eme-
rald Ağı Natura 2000 ile aynı temel prensipler üzerine kurulmuştur fakat Emerald 
Ağı AB’ye üye olmayan ülkeleri de kapsamaktadır. 

Natura 2000 ise AB üye ülkeleri için uygulanması zorunlu bir hukuksal altyapıyı 
oluşturmaktadır. Habitat direktifi ile birlikte Avrupa ekolojik ağı özel koruma alan-
larının yaratılmasını Natura 2000 başlığı altında oluşturmuştur. Natura 2000 içinde 
korunması gerekli doğal habitatlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (Habitat Direkti-
fi-92/43/EEC [http://www.hohetauern.at/phpdocs/uploads/21882.pdf]);
. Vahşi flora ve fauna türlerinin yaşam alanları
. Tehlike altındaki doğal alanlar 
. Göç türleri için önemli alanlar

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009

Şekil 1. Özel Koruma ile İlgili Alanların Emerald Ağı, Ekim 2001  Kaynak: http://www.coe.int
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Emerald Ağı AB’ye büyük bir avantaj sağlamaktadır, Emerald Ağı AB içinde Natura 
2000’inin oluşturulmasını sağlamaktadır, böylece AB’ye üye olmayan ülkeler kont-
rol altında tutularak tüm Avrupa’da homojen olarak bir koruma ağının oluşturul-
ması sağlanmaktadır. 

AB’de Kırsal Alanlardaki Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması ve 
Geliştirilmesi 
AB’nin bio-çeşitlilik stratejisi içinde mekânsal gelişim yerel ve bölgesel düzeyde bio-
çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve korunması çok önemli bir rol oynamaktadır. 
AB’nin doğal ve kültürel mirası çok çeşitli tehditler altındadır. AB’nde doğal ve kül-
türel miras çok katı koruma ölçütlerine sahip olmasına rağmen bazen bu alanlarda 
koruma sağlanamamaktadır. AB’de mekânsal gelişme, yok olma tehlikesi altındaki 
alanların yönetimi ve koruma entegrasyonunu çok hassas olarak gerçekleştirmek-
tedir.

Avrupa’nın kültürel mirası tarihi kent merkezleri ve kırsal alanların kültürel pey-
zajından oluşmaktadır ve Avrupa’nın kültürel mirası Avrupa kimliliğinin ve dün-
ya çapındaki öneminin ifadesidir. Ayrıca Avrupa kültürel mirası pek çok kişinin 
günlük yaşam çevresinin bir parçasıdır ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Önemli 
koruma ölçütleri mesela abideler ve tarihi alanlardaki mimari koruma, sadece bu 
mirasın çok küçük bir parçasını oluşturmaktadır. Bu mirasın büyük parçası çoğu 
alanda ihmal edilmekte, zarar verilmekte ve yok edilmektedir, bu nedenle bu alan-
ları yeniden kazanmak gerekmektedir ve böylece geçmişteki kültürel miras güncel 
uygulamalarla gelecek kuşaklara taşınmış olacaktır. AB içinde kültürel yaşamın yay-
gınlaşması önemlidir, özellikle kültürel hizmetlerin gelişiminin sağlanması, kamu 
alanlarının artırılması ve anıtsal alanların yeniden canlandırılması gerekmektedir 
(www.europa.eu.int/comm/environment/forum/saptreport_en pdf). Bu görünüş 
içinde kültürel gelişme, sosyal ve bölgesel denge üzerinde rol oynamaktadır.
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Kültürel ve doğal miras ekonomik faktöre sahiptir ve bölgesel gelişim için önemli-
dir. Kasaba ve kentlerin yaşam kalitesinde iç bölgeler ve kırsal alanların yer seçim 
kriterleri önemli rol oynamaktadır. Doğal ve kültürel alanlara olan ilgi beraberinde 
turizmi de geliştirmektedir.

AB’inde doğal kaynakların geliştirilmesi çevresel yönetimin himayesi altında (hava, 
su, toprak) ve belirli alanların hedeflenerek korunması (koruma alanları, çevresel 
hassas alanlar) içinde yer alır. (www.europa.eu.int/comm/environment/forum/sapt-
report_en pdf)

AB’inde koruma alanlarının derecesi son on yıl içinde artmıştır fakat birçok alan 
birbirinden bağımsız “adalar” şeklinde korunarak kalmıştır. Topluluğun amacı-
korunan alanların geniş ağla-“Natura 2000” ile korunmasını sağlamaktır.  Habitat 
Direktifi ve diğer çevresel direktifler içinde Natura 2000 bölgesel gelişim politika-
larıyla uyumlu duruma getirilmiştir. Direktif ve kanunlar koruma alanlarının öl-
çülerine bağlı ağları mekânsal gelişim perspektifleriyle çok iyi tanımlanmasını ve 
çizilmesini zorunlu kılmıştır. Natura 2000 ile oluşturulan bir ekolojik ağ değerli 
biotopların korunarak geliştirilmesi ve güvenliğini sağlayacaktır. Koruma alanları 
arasında koridorlar ve bağlarların desteklenmesi önemli bir rol oynamaktadır, ör-
neğin bitkisel çitlerin kaldırılması bitkilerin ve vahşi hayvanların genetik değişimi 
ve göçüne yardımcı olabilir, buna ek olarak, bir geliştirme ve bağlılık sağlanabilir, 
eğer gerekliyse tampon bölgelerin tanımlanması da yapılamak zorundadır (www.
europa.eu.int/comm/environment/forum/saptreport_en pdf).

Doğal habitatlardan az bulunanlarının artırılması gerekmektedir ve onların eko-
lojik değerlerindeki merkezi alanlar koruma altına alınmalıdır. Yine de sadece ko-
ruma bu alanların muhafazası için yeterli değildir. Koruma alanlarının çok daha 
az hassas olan parçaları, ekolojik fonksiyonları ile birlikte ekonomik kullanımı da 
sağlamalıdır. Aynı zamanda bu bölgeler için yeni gelişim fırsatları yaratmaktadır, 
mesela çevreye duyarlı turizm gibi.

Bu doğal alanların koruma ve geliştirilmesi uygun yönetim şekilleri ile birlikte 
planlama konsepti ve entegrasyon gelişim stratejileri için önemli yer tutmaktadır.  
Doğa koruma ve insanlar için yaşam koşullarının iyileştirilmesi eşit olarak dikkate 
alınmalıdır. 

Çek Cumhuriyeti Emerald Ağı Pilot Projesi 
Çek Cumhuriyeti Avrupa Konseyinin bir üyesi olarak Avrupa Vahşi Hayatı ve Doğal 
Habitatlarını koruma toplantısını 1997 yılında onaylamıştır. Çek Cumhuriyeti, di-
ğer üye devletler ile birlikte 1990’ların ortasında sürecin başlaması ile birlikte tavsi-
ye ve çözümler için mevcut komiteyle çalışmaya başlamıştır. Son çözümler 3(1996) 
4(1996) ve 6(1998)’de Emerald Ağının kurulması için süreci başlatmıştır. Çek Cum-
huriyeti Emerald Ağı Pilot Projesini 2000 yılında davet üzerine başlatmıştır.

Pilot projenin çerçevesi Mayıs 2000’de Avrupa Konseyiyle 51/2000 kontrat no ile 
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tanımlanan anlaşmanın imzalanmasıyla şu süreç içinde devam etmiştir (www.coe.
int/.../Ecological_networks/The_Emerald_Network/Pilot_project_CzechRepublic.
asp - 47k - Ek Sonuç);
a. Emerald Ağının geliştirilmesi için konuyla ilişkili ulusal uzmanlardan oluşan bir 
takım kurulmuştur. Bu takım teknik, yönetici ve bilim adamlarından oluşan bir eki-
bi içine almaktadır.
b. Avrupa Konseyinin uzmanları ve personeliyle, teknikler ve prensipler Emerald 
ile başlatılacak ve yukarıda sayılan takımla birlikte seminerler organize edilecektir.
c. Ülkedeki her bio coğrafik bölgeyle habitatları ve canlıların yaşamlarının devamlı-
lığının sağlanmasıyla sonuçlanacak bir süreç başlatılacaktır.
d. Uygulama alanlarında pilot veri tabanları kurulacaktır.

Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği’ne giriş için aday ülke olarak Natura 2000 Ağının 
kurulmasının zorunluluğundan dolayı çalışmalara başlamıştır. Böylece bu devam 
eden Emerald Ağı Pilot Projesi aktiviteleri Natura 2000 aktivitelerinde kullanılmış-
tır.

Emerald Projesi Avrupa Konseyinin uzmanları ve Avrupa Konseyiyle seminerler ya-
parak 2000 yılında başlamıştır. Katılımcılar arasında ulusal doğal koruma uzmanla-
rı ve birçok bilim adamı vardır.

Natura 2000’in tam olarak anlaşılması ve verilerin toplanması için Emerald ile il-
gili birçok seminerden sonra Çek Cumhuriyeti’nin peyzajın ve doğanın korunması 
için bir bölge ajansı özellikle organize edilmiştir. Çek Cumhuriyeti içinde peyzaj 
koruma alanlarının yönetimi, 4 ulusal park yöneticileri tarafından gerçekleştiril-
mektedir. Ajans Natura 2000/Emerald Ağları için sorumluluk almıştır ve Ajans Çek 
Cumhuriyeti’ni dokuz alt bölgeye ayırmıştır (www.coe.int/.../Ecological_networks/ 
The_Emerald_Network/Pilot_project_CzechRepublic.asp - 47k - Ek Sonuç). 

Çek Cumhuriyeti Natura 2000 Ağının oluşturulması için şu aktiviteleri 
gerçekleştirmiştir(www.coe.int/.../Ecological_networks/The_Emerald_Network/Pi-
lot_project_CzechRepublic.asp - 47k - Ek Sonuç);
. Avrupa Konseyinin ve Çek Cumhuriyetinin sorumluluğunda sadece doğal koruma 
uzmanları değil aynı zamanda bilim adamlarından oluşan bir teknik seminer orga-
nize edilmiştir. Bu seminerde Güney Doğuda Moravia Pannonic bölgesinin tanım-
lanması çalışmaları başlamıştır.
. Seçilen 45 alanının habitat haritaları yapılmıştır. Bu haritaların ölçekleri 
1/10.000’dir.
. Özel türlerin veri toplaması yapılmıştır.
. Seçilen alanların öncelik listesi hazırlanmıştır.
. Veri tabanları kurulmuştur.
. Habitat haritalarından sonuçlar çıkarılmıştır.
. ASCI’nın (Özel Koruma Alanları) sınır problemleri peyzajın korunması ve doğal 
koruma için ajansın alt bölgeleriyle ortaklık kurularak çözülmüştür. 
. ASCI’nın öneri ve sonuç sınırları belirlenmiştir 
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. ASCI’nın seçilen fotoğrafları toplanmıştır

. Birçok ürün basılmıştır-biotop katalogları gibi (CORINE’ye göre bütün habitatla-
rın karşılaştırılmasıyla Palearctic sınıflandırma, Natura 2000, Emerald ve botanik, 
ormancılık… v.b. nin ulusal sınıflandırılması yapıldı). Çözüm tavsiyelerin bütün 
dokümanları ve Emerald’ın yasal temelleri Çekceye çevrilerek basılmıştır. Emerald 
Ağının hakkında birçok makale basılması hedeflenmiştir.

Yukarıda anlatıldığı gibi Emerald ağları ve Natura 2000 paralelinde efor sarf edilen 
toplantılar sonucunda süreç oluşturulmuştur. 2000 yılında başlanan çalışmalar, 
2001 ve 2002 yıllarında haritalama ile devam etmiştir. Seçilen alanlar özel koruma 
alanları ve CORINE biotop alanlarıdır.(www.coe.int/.../Ecological_networks/ The_
Emerald_Network/Pilot_project_CzechRepublic.asp - 47k - Ek Sonuç) Haritalama 
bölge potansiyel alanlarını Natura 2000 için devam niteliğindedir. 2002 yılının so-
nunda bölgenin SPA’sının (Özel Koruma Alanları) önerisi tamamlandı ve bazı seçi-
len alanların veri tabanları oluşturuldu. 
Continental Zone: Yaklaşık bütün Çek Cumhuriyetini kapsamaktadır
Pannonic Zone: Morivia’nın güneydoğu kısmını kapsamaktadır.
 
Bu yolla bio-coğrafik harita Slovak Cumhuriyetinden devam ederek gelen Pannonic 
Zonunun gerçek durumunun daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.

Türkiye’de Emerald Ağı Projesi (Natura 2000) Uygulamaları 
Türkiye’nin arazi kullanma sınıflandırması içinde en geniş alanları doğal alanlar 
kaplamaktadır. AB’ye entegrasyon süreci içinde Türkiye kırsal ve kentsel alanları-
nın kullanım koruma dengesini kurması gerekmektedir. Bu açıdan Avrupa Birliği 
içinde önemli yer tutan Natura 2000 uygulamaları kırsal alan gelişimini de önemli 
ölçüde etkilemektedir. 

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009

Şekil 3. Çek Cumhuriyeti ve Yakın Çevresi Özel Koruma ile İlgili Alanların Emerald Ağı Bio Coğrafik Haritası; Ekim 2001
Kaynak: http://www.coe.int (Değişiklikler Barış Ergen’e aittir)
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Türkiye’de şu anda koruma statüsünde bulunan alanlar I. Derece Doğal Sit Alanları, 
Milli Parklar, Tabiat Parkı, Tabiat Koruma Alanları, Tabiat Anıtı, Yaban Hayatı Ko-
ruma Sahası, Yaban Hayatı Üretme İstasyonu, Biyogenetik Rezerv Alanı, Özel Çevre 
Koruma Alanı olarak ortaya çıkmaktadır.

12 Ağustos 1999’da Çevre Bakanlığı ve diğer ilişkili bakanlıklar, kurumlar, üniversi-
teler ve organizasyonlar katılımıyla Türkiye için Emerald Ağı (Zümrüt Ağı)-Natura 
2000 pilot projesinin stratejileri tanımlanmış ve yönetici, bilim komiteleri oluştu-
rulmuştur. Bu görüşmede Emerald Ağı çalışmalarının başlanılmasına ve biocoğra-
fik bölgeler haritalarının hazırlanmasına karar verilmiştir. 

Emerald Ağı çalışmaları için 10 Nisan 2000 de yaklaşık 100 katılımcıyla Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinde toplantı yapılmıştır. Bu toplantı da Ulusal Emerald Ağı 
takımı oluşturulmuştur, bu takım potansiyel özel koruma alanlarının seçimi ve 
Türkiye’de her bir biocoğrafik bölgenin habitat ve türlerinin tanımlanmasını ön 
görmüştür. 

Emerald Ağı yönetim komitesi Çevre Bakanlığı başkanlığı altında 10 Mayıs 2000 ta-
rihinde ilk toplantısını yapmıştır. Emerald Ağı yönetici komitesi Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bi-
lim ve Teknik Araştırma Merkezi ve üniversite temsilcileri arasında koordinasyon 
kurmuştur. Emerald Ağı yönetici komitesi potansiyel özel koruma alanları üzerinde 
en fazla bilgiye sahip olan NGO temsilcileri ve akademisyenlerden de destek sağla-
mıştır.

İkinci toplantıda Emerald Ağı yönetim komitesi 21 Haziran 2000’de potansiyel özel 
koruma alanlarını NGO’lar ve üniversitelerin yardımıyla öneri olarak belirlemiştir. 
Önerilen Potansiyel Özel Koruma Alanları (www.coe.int/.../Ecological_networks/ 
The_Emerald_Network/Pilot_project_Turkey.asp - 85k);
. Akyatan Lagunu
. Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı-Elmalı Sedir Ormanları
. Gediz Deltası
. Göksu Deltası
. Ilgaz Dağları Milli Parkı
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. Manyas Gölü

. Kızılliman Bölgesi

. Sultan Sazlığı

. Tuz Gölü ve Çevresi

. Ulubat gölü’dür.

3. yönetici toplantısı 10 Eylül 2000’de yapılmıştır, bu toplantı da özel koruma alan-
ları hakkında bilgi toplanması kararlaştırılmıştır. En son toplantı da 17-19 Aralık 
2000 tarihinde yapılmıştır, Emerald Ağı Teknik Çalışma Grubu bu toplantıda topla-
nan bilgiyi standart bilgi formuna getirmiştir.

Sonuç 
Ulusal otorite Habitat direktiflerinin ve diğer uluslararası anlaşmaların uygulan-
ması için hazırlık çalışmaları yapmak ve projeler geliştirilmesi için raporlar düzen-
lemek zorundadır. Bu uygulama Türkiye kanunları içine Avrupa kanunlarından 
aktarılmaktadır, yapısal kuruluşu ve önkoşullu yönetim aşamaları bu kanunlar 
tarafından oluşturulmaktadır. Biotop sınıflaması ve pilot alanların belirlenmesi,  
Türkiye’nin biotop harita gelişimi için çalışmaları sağlayacaktır. 
Avrupa Birliği içinde kır-kent ilişkisi kullanımın da koruma alanları göz önünde bu-
lundurulması gerekmektedir.  Doğal ve kültürel mirasın korunması amaçlı ESDP 
içinde geliştirilen politikalar ve hukuksal yapılar Avrupa Birliği üye ülkelerine ve 
AB’ye aday ülkeler için yön çizen bir altyapıyı oluşturmaktadır. 

Kırsal planlama çalışmaları içinde korunan alanların belirlenmesi, kırsal alan kul-
lanımının sürdürülebilirliği açısından doğal kaynakların yönetimi ve kanunlarla 
korunması gerekmektedir. Bölge planlama içinde koruma-kullanma dengesinin 
oluşturulması sağlıklı bir kırsal planlama anlayışını ortaya çıkarmaktadır. AB içinde 

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009

Şekil 4. Türkiye ve Yakın Çevresi Özel Koruma ile İlgili Alanların Emerald Ağı Bio Coğrafik Haritası, Ekim 2001
Kaynak: http://www.coe.int (Değişiklikler Barış Ergen’e aittir)
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sınırların kaldırılması ve bölgeler arası işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar, 
doğal alanların korunması için bir bütünlük anlayışını yaratmaktadır. Türkiye kır-
sal planlama anlayışının hızlı bir şekilde ele alınabilmesi amacı ve AB’ye entegras-
yon sürecini hızlandırmak maksadıyla;
. Kırsal alan yönetim, planlama ve koruma yetki paylaşımının yapılması
. Kırsal alan planlama ekiplerinin oluşturulması (Peyzaj Mimarı, Ziraat Mühendisi, 
Planlama Uzmanı-Şehir ve Bölge Plancısı, Biyolog v.b. meslek gruplarından)
. Kırsal alan koruma-kullanım potansiyelli alanlarının haritalarının oluşturulması
. Kırsal alan bio-çeşitliliği için bir bilgi bankası kurulması
. Kırsal planlama çalışmalarına halkın ve NGO’ların katılımının sağlanması gerek-
mektedir
 
Sonuç olarak AB’de kır-kent ilişkileri bölgesel boyutta, bölgeler arasında, bir geçiş 
sağlanarak geliştirilmektedir.  Bu perspektifler içinde kentsel alan ve kırsal alan et-
kileşimi içinde korunan alanların kullanım boyutunun küreselleşme boyutunda ele 
alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Türkiye AB’ye entegrasyon süreci içinde hu-
kuksal ve politik altyapısını hem kırsal alanlar hem de kentsel alanlar için yeniden 
gözden geçirmek ve hatta yeni düzenlemelere gitmek zorundadır.

Kaynakça
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Merkezi, İstanbul
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Türkiye’de Kırsal Alanların AB ve 
OECD Kriterlerine Göre Yeniden 
Tanımlanması
serkan öngel1

habip uluçay2

bahar etli3

1. Giriş 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu sürecinde en önemli gündem mad-
delerinden birini kırsal alanın uyum sorunları oluşturmaktadır. Türkiye’de kırsal 
alan çalışmalarında kullanılan kriterler oldukça sınırlı tutulmakta, kırsallık idari ve 
nüfusa bağımlı bir düzeye indirgenmektedir. Oysa kır ve kentin tanımlanmasında 
kullanılacak pek çok değişken belirlenebilir. Bu çalışma Türkiye’de kırsal alana dair 
yapılan araştırmalarda kullanılan verilerin AB ve OECD ülkelerindeki verilerle kar-
şılaştırılabilirliğini sağlamak ve kırsal alanın tariflenmesinde etkili olan değişkenle-
ri tespit etmek amacındadır. Bu bağlamda Milano Politeknik Okulu tarafından hazır-
lanan “A Typology of Rural Areas In Europe” adlı çalışmada yer alan kimi kavramlar 
ve AB-15 ülkesi temelinde hazırlanan çeşitli haritaların değerlendirilmesinin ve 
Türkiye’nin bu çalışmada hazırlanan kimi değerlere eklemlenmesinin, Türkiye’de 
kırsal alanın tanımlanmasında özgün bir katkı anlamına geleceği inancındayız. Bu-
nun yanında Türkiye’nin kendi özgünlüklerini de ortaya koyma çabasında olacağız.  

Ayrıca kırsal alan sorunsalının temelinde, tarımsal verimliliğin ve Türkiye ekono-
misi açısından tarımın öneminin kilit bir rolü olduğu gerçeğinden hareketle, kırsal 
alanın tanımlanmasında bu değişkenlerin irdelenmesinin sağlıklı bir sonuca ulaşa-
bilmek açsından bir gereklilik olduğunu düşünmekteyiz. Bu yüzden çalışmamızın 
bir bölümünü de bu konuya ayırmış bulunmaktayız.

2. Kent- Kır Sorunsalı ve Kırsalın Tanımlanması 
Kırsallık ve kırsal alan terimleri konusunda objektif veya kesin bir tanım yapmak 
mümkün olmasa da eski bir düşünce kırsalı kentsel olmayan olarak tanımlamak-
tadır. Böyle bir tanım mevcut istatistikî ve coğrafi tanımlar doğrultusunda kolay 
anlaşılırdır. Ancak kırsal alanların kendilerine ait bir takım özelliklerinin olması ve 
bunların da açıklanması gerekliliği karşında yetersiz kalmaktadır. Kentsel ile kar-
şılaştırıldığında kırsal alanlar kendilerine ait kuvvetli yönlere, zayıflıklara ve özel

1 S. ÖNGEL, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, doktora öğrencisi, 
İstanbul.
2 H. ULUÇAY, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul.
3 B. ETLİ, Trakya Üniversitesi,  Mimarlık Bölümü (2005), Edirne;  Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat 
Fakültesi, Tekirdağ.
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ihtiyaçlara sahiptirler. Bu çerçevede tarımsal verimlilik, nüfus yoğunluğu, toprak 
kullanımı gibi kimi çeşitli değerler bize kırsal alan konusunda genel bir fikir ver-
mektedir.

Kırsal Alan, ekonomik yönden doğal kaynaklarla sınırlı, teknolojik gelişmelerin di-
ğer yörelere kıyasla gecikmeli olarak benimsendiği, hayatın daha çok geleneklere 
göre şekillendiği, kendine özgü kültürel yapısı bulunan ve ülkenin diğer yörelerine 
kıyasla halkın yaşam standartlarının düşük olduğu yerler olarak da tanımlanabil-
mektedir.

Yukarıda sözü edilen “A Typology of Rural Areas In Europe” adlı çalışmada kent-
kırsal sorunsalının ortaya konması bakımından şu tespitlere başvurulmaktadır;
1. Kentsel/kırsal arasındaki ilişkinin “dychotomic” görüşünden daha fazla ileri git-
me ihtiyacı kentsel sürdürülebilirliğin genel bir konusu olarak kabul edilegelmiştir.  
2. Henüz hiçbir sorunun analitik temeli bu ikiliyi birbirinden bağımsız fakat birbiri-
ni tamamlayan öğenin etkili koordinasyonunu sağlayamamıştır.
3. Verimli bir araştırma, kentselin dışa üretimlerini çevre kırsal ile kırsalın dışa üre-
timlerini de kentsel ile ilişkilendirmek olabilir.  
4. Çevresel denge ve bölgesel etkinlik “kentsel üretim”in başarısına bağlıdır, dolayı-
sıyla aglomerasyon avantajlarına ve ek olarak kırsal yerleşimin, yerel yerleşmelerin 
sosyal ve demografik stabilizasyonu için yeterli gelir üretebilmesine bağlıdır. 
5. Kent ve kırsalı birbiri ile karşılaştıran eski görüşün ötesine geçilerek kırsal ile 
kentselin arasındaki işbirliğini vurgulayarak, her birinde üretilen dışa üretimlerin 
değiş tokuşundan oluşan sinerjik ve birbirini tamamlayan ilişkileri göz önünde bu-
lunduran bir yaklaşım uyarlanmalıdır.

Kırsal ile kent arasındaki ilişkinin işbirliği çerçevesinde ve birbirini tamamlayan 
süreçler olarak değerlendirilmesi önemli bir tespittir. Gerçekten de kır ve kent ayrı-
mını tanımlayabilme çabası ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır.

2.1. A.B.’de Kırsal Alanlar 
AB düzeyinde ortak bir kırsal tanımı bulunmamaktadır, üye ülkeler kendi tanım-
larını yapmışlardır. Genel olarak, sosyo-ekonomik kriterlere (tarımsal model, km2 
başına düşen nüfus gibi) göre yapılmıştır. Kırsal ve kentsel arasındaki sınırı tanım-
lamakta genel olarak kullanılan kriter nüfustur. Fakat kırsalın tanımında nüfus çok 
tahminidir ve uygun olmayan bir kriterdir.  Kırsal alanlar aynı zamanda lokal dü-
zeyde nüfus değişimi ile de ayırt edilebilirler. 

Kırsal alanlarda gelişim stratejileri kırsal yerleşimler ile kent merkezleri arasındaki 
ilişkiyi göz önünde bulundurmak durumundadırlar. Buna göre kırsal alanlardaki 
farklılıkları tanımlamak üzere OECD ve EUROSAT tarafından 2 metot geliştirmiştir.

OECD uluslar arası karşılaştırmalar yapabilmek amacıyla basit bir tanım geliştir-
miştir. Tanım bölgesel birimi 2 farklı hiyerarşik düzeyde ele almaktadır: Yerel ve 
Bölgesel.
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Mahalle yerleşim düzeyinde (NUTS 5) OECD kırsal alanları;
. km2 başına 150 kişiden daha az nüfusa sahip alanlar olarak tanımlar.
. İller düzeyinde (NUTS 3) il nüfusunun ne kadarlık bir kısmının kırsal alanlarda 
yaşadığına göre bir sınırlandırma yapar. 
Buna göre;
. Kırsallığı baskın alanlar: Nüfusun %50’sinden fazlası kırsal yerleşimlerde
. Önemli derecede kırsal alanlar: Nüfusunun %15-50 arası kırsal yerleşmelerde 
. Kentselliği baskın alanlar: Nüfusunun %15’inden daha azı kırsal yerleşmelerde ya-
şayan alanlardır.

2.2. Türkiye’de Kırsal Alanlar 
NUTS 5 Türkiye bazında mahalle düzeyine denk düşmektedir. Ancak ülkemizde 
mahalle bazlı nüfus yoğunluğu rakamlarına yönelik herhangi bir yayın bulunma-
maktadır. Bu nedenle biz çalışmamızda ilçe bazlı nüfus yoğunluğu temelinden hare-
ket ederek, Türkiye için söz konusu kriterlere göre bir kırsallık haritası oluşturduk. 
DİE 2000 yılı nüfus verilerinden faydalanarak hazırladığımız haritada, kentselliği 
baskın alanların sadece 2 il ile sınırlı olduğu görülmektedir. Önemli derecede kırsal 
alanlar ise daha çok kırsal ve kentsel alanlar arasında geçiş niteliği taşımaktadır. An-
kara, İzmir gibi illerimizin söz konusu verilerle nüfus yoğunluğu kentselliği baskın 
kriteri olan % 85 oranına oldukça yakındır. 

Yukarıda OECD kriterlerine göre oluşturulan haritada tanımladığımız kırsallığı 
baskın, önemli oranda kırsal, kentselliği baskın alanların Nüfus, Tarımsal İstihdam, 
İşsizlik ve GSYİH verilerinin dağılımı ile AB ülkeleri ve Türkiye karşılaştırılarak aşa-
ğıdaki haritalar elde edilmiştir. 

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009

Harita 1. Türkiye Kırsallık Haritası  Kaynak: DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçları 



türkiye’de kırsal alanların ab ve oecd kriterlerine göre yeniden tanımlanması  

EUROSAT ise kentsellik düzeyine dayalı bir tanım yapar, Buna göre her Avrupa böl-
gesi bu 3 tanımdan birine girer.
. Yoğun nüfuslu bölgeler: km2 başına 500 kişide fazla bölgeler, bu alanların nüfusu 
en az 50.000 olmalıdır
. Orta nüfuslu bölgeler: km2 başına en çok 100 kişi düşen alanlar, bunların nüfusları 
da en az 50.000 olmalı ya da bir metropoliten alana komşu olmalıdır.
. Seyrek nüfuslu alanlar: Bunlara orta veya yoğun nüfuslu olarak tanımlanmayan 
alanlar dahil olmaktadır. 

EUROSTAT kriterlerini Türkiye’de ilçe düzeyinde uyguladığımızda nüfusun hangi 
bölgelerde yoğunlaştığı net olarak görünmektedir. Buna göre Bursa-Kocaeli-Yalo-
va-Sakarya-İstanbul- Tekirdağ bölgesinde önemli bir yoğunlaşma görünürken, bu 
bölgenin batıda Kırklareli, doğuda Düzce yönünde geliştiği izlenmektedir. Söz ko-
nusu yoğunlaşmanın odak noktasında İstanbul’un bulunması bir metropol olarak 
İstanbul’un çevresini net olarak etkilediğini göstermektedir. 

Nüfusun yoğunlaştığı bir başka bölge ise İzmir-Manisa-Aydın bölgesi olmaktadır. 
Söz konusu bölge Denizli ile Balıkesir illerine doğru bir yönelim içinde görülmek-
tedir. İzmir’de çevresini etkileyen bir il konumundadır. Ancak Ankara için aynı şeyi 
söylemek söz konusu değildir. Ankara’da nüfus bir bölgede yoğunlaşmıştır ve çev-
resine doğru bir yayılım göstermemektedir. İçel-Adana-Kayseri-Antep illerini kap-
sayan bir nüfus yayılım bölgesinin varlığı da dikkat çekicidir. Adana ili bu yayılım 
bölgesini merkezinde yer almaktadır. 

2.3. OECD Kriterlerine Göre Kırsal Alanlar 
Bu bölgesel sınıflandırmaya ek olarak daha kalitatif sınıflandırma sistemlerini de 
göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Avrupa Konseyi tarafından Kırsal Toplu-
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Harita 2. İlçe Bazlı Nüfus Yoğunluğu Haritası
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luğun Geleceği adlı çalışmada 3 temel sorun belirlenmiştir.  Modern yaşamın, nüfus 
azalmasının ve marjinal alanların baskısı. Ulusal ekonomi ile entegresyonuna bağlı 
olarak kırsal alanlar; 
. Entegre olmuş kırsal alanlar ki nüfus artmaktadır, iş potansiyeli ikincil ve üçüncül 
sektörlerdedir, fakat tarım hala anahtar rolündedir. Bu alanların çoğu büyük kentle-
re yakındır, konutlaşma riskin bir parçasıdır. 
. Orta seviyeli kırsal alanlar; kent merkezlerinden görece daha uzaktırlar. Primer ve 
sekonder sektörlerin değişken bir karışımı görülür. Pek çok ülkede büyük ölçekli 
tarım aktiviteleri bu alanlardadır. 
. Uzak kırsal alanlar: en düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir, genel olarak en düşük 
gelir ve tarıma dayalı yaşlı bir nüfusa sahiptirler. Bu alanlar genel olarak en düşük 
temel servislere ihtiyaç duyarlar. İzolasyon genellikle doğal topografik yapıdadır.

Bu kriterler çerçevesinde bir değerlendirme başka bir araştırmanın konusu olarak 
ele alınabilir. Ancak biz burada Türkiye’de kırsal alanın tanımlanmasına katkı bağ-
lamında Türkiye’de tarımsal verimlilik değerlerini ve tarımın mekansal önemini 
irdelemeyi derinlikli bir incelemenin girişi olarak gerekli görüyoruz.

3. Türkiye’de Tarımın Mekânsal Önemi ve Verimlilik  
2004 yılı AB komisyonu Etki Raporu’nda tarımın, Türkiye için hem sosyal ve hem de 
ekonomik açıdan çok önemli olduğu vurgulanmakta, Türkiye’nin 79 milyon hek-
tarlık alanının yaklaşık yarısını tarıma ayırdığı, bu rakamın AB-27 ortalaması (% 
48) ile de aşağı yukarı uyumlu olduğu ifade edilmektedir. Buna göre Türkiye’nin 
katılımıyla, AB’nin tarımsal alanında 39 milyon hektarlık bir artış sağlanması ön 
görülmektedir. Bu, AB-25’deki tarımsal alanın % 23’ünü temsil edecektir. 2003 yı-
lında işgücünün yaklaşık üçte birinin tarımda istihdam edildiği ve aynı yıl tarım 

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009

 Harita 3. Tarımın Mekânsal Önemi, Toplam Tarım Alanının Toplam Yerleşim Alanına Oranı (%)   
Kaynak: DİE, 2001 Genel Tarım Sayımı
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sektörünün GSYİH’deki payının % 12.2 olarak gerçekleştiği belirtilmektedir. 
Rapora göre Türkiye’deki çiftlik yapısı, bazı yeni üye devletler, Bulgaristan ve Ro-
manya ile benzerlikler göstermektedir. 2001 sayımına göre, Türkiye’de çoğunu 
aile işgücünü kullanan aile çiftliklerinin oluşturduğu yaklaşık 3 milyon tarımsal 
işletme vardır. Bu rakam 1991’deki 4 milyon işletme sayısına göre daha düşüktür. 
İşletmelerin ortalama büyüklük göstergeleri, AB standartlarına göre küçük oldukla-
rını ortaya koymaktadır (Türkiye ortalaması 6 hektar, AB-25 ortalaması 13 hektar). 
AB’nin belirli bölgeleri ile Bulgaristan ve Romanya’da olduğu gibi, geçimlik ve yarı-
geçimlik (subsistence and semi-subsistence) çiftçilik, Türkiye tarımının da önemli 
karakteristik özelliğidir. 

Bu çerçevede rapor Mevcut Ortak Tarım Politikası (OTP) sisteminin Türkiye’nin ka-
tılımı ile nasıl başa çıkacağının ve bunun mali kaynaklar üzerindeki etkilerinin doğ-
ru biçimde değerlendirilmesi için, en azından yeni Üye Ülkeler için yapılan analiz 
kadar derin bir analizin yapılması gerektiğinin altını çizmektedir.

3.1. Türkiye’de Tarımın Mekânsal Önemi  
DİE 2001 Genel Tarım Sayımı bilgilerinden derlediğimiz toplam tarım alanının top-
lam yerleşim yeri alanına oranı verilerini Türkiye haritasında dağıtığımızda tarımın 
mekansal öneminin hangi bölgelerde yoğunlaştığını görebilmekteyiz. Buna göre 
batı ve güney batı bölgelerinde (Trakya hariç) tarımsal üretimin önemi diğer böl-
gelere nazaran daha düşük düzeylerde kalmaktadır. Doğuda da tarımın öneminin 
düşük olduğu bölgelerin varlığı dikkat çekmektedir. Özellikle doğu ve kuzeydoğu 
bölgelerinde tarımın önemi son derece düşük kalmaktadır. Bunda bölgenin coğrafi 
özelliklerinin tarıma izin vermemesi de önemli bir etken olarak dikkate alınabilir. 
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 Harita 4. Tarımın Mekânsal Önemi, Toplam Tarım Alanının Toplam Yerleşim Alanına Oranı (%) Düzey 3
Kaynak: DİE, 2001 Genel Tarım Sayımı
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Yine aynı verileri medyan değerine göre dağıttığımızda aşağıdaki haritaya ulaşıl-
maktadır. Buna göre kullanım oranı medyan olan % 29,67’den küçük olan yerler 
genelde denize kıyısı olan ve (aşağıda verimlilik haritasında görebileceğiniz gibi) 
verimliliği yüksek bölgelerdir. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de toprak kullanı-
mının arazi yapısından dolayı düşük olduğu tarafımızca düşünülmektedir.

Bir başka önemli ve üzerinde düşünülmesi gereken konu Türkiye’nin tarımsal üreti-
minin verimliliği konusudur. Yaptığımız çalışmada bu konuda ilginç bulgulara rast-
lamış bulunmaktayız. Bu bulgularımıza ulaşmada AB ülkeleri ile Türkiye arasında 
karşılaştırılabilir veriler yaratma çabamızın etkili olduğunu belirtmek gerekir. 

3.2. Türkiye’de Tarımsal Verimlilik 

DİE tarafından yayınlanan iller düzeyinde 2000 yılı tarım üretim değerlerini, tarım-
sal üretim için kullanılan topraklara bölerek elde ettiğimiz, dekar başına tarımsal 
üretim miktarları yukarıdaki haritada görülmektedir. Buna göre;

Bolu, Sakarya, İzmir illeri en verimli bölgelerken, Balıkesir, Muğla, Hatay, Trab-
zon, Antalya, Kocaeli ve Yalova verimli bölgelerdir. İç Anadolu ve Güneydoğu’nun 
önemli bir kısmı ise en verimsiz bölgeler olarak görülmektedir. 

Dekar başına üretim değerlerinin medyanı 111,24 YTL’dır. Bu değere göre illerin ve-
rimlilik oranlarını düşük ve yüksek olarak sınıflandırabiliriz. Buna göre verimlilik 
oranlarının özellikle denize kıyısı olan illerimizde yüksek olduğu, iç bölgelerde ise 
düşük olduğu görülmektedir.

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009

Harita 5. Tarımsal Verimlilik Haritası, Dekar Başına Tarımsal Üretim Değeri (2000 yılı cari fiyatları ile) 
Kaynak: DİE, 2000 Tarımsal Üretim Değerleri
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Avrupa Komisyonunun Avrupa Mekânsal Planlaması Çalışma Programı çerçevesin-
de Milano Politeknik Okulu Ulusal Teknik Hizmetler Bölümünün yaptığı araştır-
madan aldığımız yandaki haritaya Türkiye verilerini ekleyerek Türkiye’nin Avru-
pa mekânında tarımsal verimlilik anlamında yerini tespit etmeye çalıştık. Türkiye 
verilerini yine DİE 2000 yılı cari tarımsal üretim değerlerini esas alarak o dönemin 
kuru ile hesapladık. Verimlilik açısından haritaya baktığımızda özellikle batı böl-
gelerimizin Avrupa’nın pek çok bölgesinin üzerinde bir verimliliğe sahip olduğu 
görülmektedir.
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Harita 6. Tarımsal Verimlilik Haritası, Dekar Başına Tarımsal Üretim Değeri (2000 yılı cari fiyatları ile) 
Kaynak: DİE, 2000 Tarımsal Üretim Değerleri

Harita 7. Avrupa Tarımsal Verimlilik Haritası 
(Km2 Başına Tarımsal Verimlilik Değeri)
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4. Sonuç 
Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’nin en önemli sorunsalını kırsal alanda yaşayan ve 
geçimini tarımsal faaliyetlerle sağlayan kesimlerin nasıl kentleşme sürecine dahil 
olacağı konusu oluşturmaktadır. Bu süreci doğru bir biçimde tanımlayabilmenin 
yolu, Türkiye’deki kırsal alanların ve tarımın oynadığı rolü karşılaştırılabilir bir bi-
çimde ortaya koymakla mümkündür.

Sonuç olarak Türkiye’de mevcut idari bölünmelere göre yapılan kır-kent ayrımının 
yetersiz olduğu görülmektedir. Yaptığımız bu çalışma karşılaştırılabilir veriler orta-
ya koymak açısından küçük bir çaba olarak görülmelidir. 

Hazırladığımız tablo ve haritalardan ortaya çıkan sonuçlar Türkiye’nin kentleşme 
sürecinin sınırlı bir alanda yaşandığını, Türkiye’nin özellikle batı bölgelerinin gerek 
tarımsal verimlilik gerekse kentleşme açısından kimi Avrupa ülkeleri ile yakın de-
ğerlere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynakça
Boscacci, Flavio (Project Director), (1999). A Typology of Rural Areas In Europe, Study 
Programme on European Spatial Planning of  the European Commission, Milan, November 
1999.
Devlet İstatistik Enstitüsü, 2000 Nüfus Sayımı Sonuçları.
Devlet İstatistik Enstitüsü, 2000 yılı Tarımsal Üretim Değerleri.
Devlet İstatistik Enstitüsü, 2001 Tarım Sayımı.
AB Komisyonu Etki Raporu (2004). http://www.belgenet.com/arsiv/ab/etki_2004-5.html 
[Mart 2005] 
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Harita 8. Avrupa Tarımsal Verimlilik Haritası (Km2 Başına Tarımsal 
Verimlilik Değeri – Düzey 3)



Avrupa Birliği Ortak Tarım 
Politikası, Türkiye Tarım Sektörü 
İçin Bir Çıkış Yolu Olabilir mi? 
gökhan günaydın1

Giriş 
Türkiye tarım sektörü, birçok sorunla karşı karşıya. Tarımsal ve kırsal altyapı so-
runları, yüzyılı aşkın bir zaman diliminden günümüze taşınıyor. Toprak mülkiyet 
yapısı adaletsiz dağılıyor, işletmeler küçük ve parçalı. Cumhuriyet boyunca sağla-
nan gelişmelere karşın, özellikle toprak reformu çabalarının sonuçsuz kalması ve 
örgütlenme alanında yaşanan “açık”, tarım sektöründe bir dönüşümü engelliyor. 

Bu yapının üzerinde, çeyrek yüzyıldır sürdürülen ve son beş yıllık süreçte derinle-
şen “bağımlı politikalar”, sektörü çöküş noktasına getirmiş durumda. 

Tam da bu dönemde, merkez kapitalizmin kural tanımaz saldırılarının yanıbaşımız-
da sahnelendiği güvenliksiz dünyada, gıda güvenliği her zamankinden daha yaşam-
sal bir önem taşıyor. 

Aynı süreç içinde, Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları, ülkelerin tarım sektöründe 
uygulayacakları politikaların çerçevesini çiziyor. Bu, uluslararası düzlemin, ulus 
devletlerin politika belirleme erkleri üzerindeki etki alanının giderek artışına işaret 
ediyor. 

Ancak, Türkiye açısından konu, uluslararası ilişkiler boyutu ile sınırlı kalmıyor. 
Türkiye’nin tarım politikalarındaki yetki alanı, olası bir AB üyeliği durumunda, 
uluslarüstü düzleme terk edilmiş olacak. Avrupa Birliği, Ortak Tarım Politikasını, 
uluslarüstü bir politika alanı olarak inşa etmiş. Birliğin politikaları verili mekaniz-
malar içinde Brüksel’de saptanıyor, 25 üye ülke bu politikalara uyuyor. 
1958 yılında Topluluğun oluşturulmasından üç yıl sonra kurulan Ortak Tarım Po-
litikası (OTP), dönem içinde birçok değişiklikler geçirmiş. Topluluğa etki eden içsel 
ve dışsal gelişmeler, OTP reformlarının tetikleyicisi oluyorlar. 

O halde, OTP’yi değiştiren dinamikleri iyi analiz etmek gerekiyor. OTP hangi amaç-
la kuruldu, Topluluğa neler sağladı, reforme edildiği dönemlerin temel özellikleri 
nelerdir? Bugünkü OTP Türkiye için uygun bir politika seti midir, daha da önemlisi, 
Türkiye’ye için “öngörülen” üyelik tarihinde varolacak OTP, Türkiye tarımı için bir 
çıkış yolu olabilir mi? 

1 Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı, AB Ortak Tarım Politikası Uzmanı, Ankara. (2005)
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Bütün bu sorularla eşanlı olarak, ülke tarımının bugünkü yapısı ile bir AB üyeliği-
nin, tarımsal yapılara etkisi ne olur, müzakere sürecinde neler yapılmalıdır soruları 
sorulmalı ve analitik yanıtlar üretilmeye çalışılmalıdır. 

Gündem 2000 kapsamında, OTP’nin 2003 Haziran reformu sonrası durumunu veri 
alarak ve 6 Ekim 2004 tarihinde yayımlanan Avrupa Birliği İlerleme Raporu ile 17 
Aralık 2004 tarihli Konsey Kararı’nda tarım ile ilgili ifadelerin de izini sürerek, bu 
soruları yanıtlamaya çalışalım.

I. Tarım ve Kırsal Alanla İlgili AB – Türkiye İlişkilerinde Yanılsamalar 
Tarım ve kırsal alan, Türkiye’nin sosyo-ekonomik yaşamında önemli yer turmakta-
dır. Bu gerçeği rakamlarla ifade etmek gerekirse, ülke nüfusunun % 35’i kırsal alan-
da yaşamakta, tarımın istihdama katkısı % 34, GSMH’ya katkısı ise % 11 düzeyinde 
bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği’nde aynı veriler çok daha düşük düzeylerde bulunmaktadır. 1 Mayıs 
2004’ten itibaren 25 üyeli olan AB’nin istihdamında tarımın payı % 6 düzeyinde bu-
lunurken, GSMH’da tarımın payı % 2’nin altında bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda, 
AB ve Türiye’nin önemli göstergeleri, karşılaştırmalı olarak verilmektedir;  

Göstergeler, ilk bakışta, AB için tarımın öneminin giderek azaldığı kanısı yaratabil-
mektedir. Buna karşılık, AB bütçesinin yaklaşık yarısı tarıma ayrılmakta, AB mevzu-
atının yarısını da tarım oluşturmaktadır. 

Bu iki birbirinden oldukça farklı tarımsal – kırsal yapı, 1999 Helsinki Zirvesi karar-
larından bu yana, bütünleştirilmeye çalışılmakta, bu çerçevede de birçok maniplas-
yon yapılmaktadır. Bu bölümde, temel yanılsamalar açıklanmaya çalışılacaktır. 
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 Tablo 1. Türkiye, AB-15, AB-25 Karşılaştırması



avrupa birliği ortak tarımpolitikası, türkiye tarım sektörü için bir çıkış yolu olabilir mi?  

I.I. Ortak Tarım Politikası Nedir, Neden Değişiyor?  
Roma Anlaşması ile AET kurulduğunda, savaşlarla biçimlenmiş ancak savaş anıları 
da hala canlı olan bir Avrupa söz konusu idi. Topluluğu oluşturan altı ülkenin yurt-
taşları, açlığı tanımış bir kuşağı temsil ediyorlardı. Bu nedenle 1961 yılında Ortak 
Tarım Politikasının temel hedefi, Topluluğu temel ürünlerde kendine yeter bir dü-
zeye yükseltmek idi. Üretici ve tüketici refahı, verimlilik, arzda süreklilik, üretimde 
istikrar, bu temel hedefin yanındaki diğer hedefler idi. 

“Tek Pazar”, “Topluluk Tercihi” ve “Mali Dayanışma” ilkeleri çerçevesinde geliştiril-
mesi amaçlanan OTP, 1962 yılında eşsiz bir finansman aracı ile donatıldı: Tarımsal 
Garanti ve Yönverme Fonu (FEOGA).  1967 yılından itibaren, ürünlerin topluluk 
için ifade ettiği anlama göre kurgulanmış “ortak piyasa düzenleri” (OPD) devreye 
girmeye başladı. Bugün AB, 23 OPD’ne sahiptir. Politikaları yürütmek üzere güçlü 
bir “Tarım Genel Müdürlüğü” (DG VI), müdahale kuruluşları, ödeme kuruluşları, 
OTP’nin diğer araçları niteliğinde kurgulandılar.  

OTP dinamik bir politika alanıdır, yıllar içinde önemli değişimler göstermiştir. 
OTP’de kaydedilen reformlar, zaman zaman AB’nin içinden kaynaklanan, ama daha 
çok dış kaynaklı gelişmelere karşılık, Topluluğun kendisi için en uygun politika-
ları bulma arayışını yansıtır. İlk dönemlerinde Topluluk bütçesinin yarısına yakın 
rakamlarla finanse edilen OTP, kırsal ve tarımsal altyapı sorunlarını büyük ölçüde 
çözdü, üretime bağlı gelir desteği politikaları ile verimlilik sağlandı, üretim artışları 
ile Topluluk temel ürünlerde kendine yeterliliği yakaladı...

Bir anlamda OTP’nin başarısı, kendi krizini de beraber üretmiştir. Üretimi destekle-
yen politikalardan daha çok yararlanmak isteyen Topluluk üreticisi her geçen yıl 
daha çok üretmiş, aşkın üretim kapasitesi nedeniyle Topluluk stokları büyümüş, 
stokların eritilebilmesi için dış pazarlarda ABD ile sübvansiyonlar savaşına girilmiş, 
tüm bu süreç anormal bütçe yükü ve uluslararası alanda sürtüşmeleri de beraberin-
de getirmiştir. 

Aynı süreçte, 1986 yılında, GATT Uruguay Turu Tarım görüşmeleri başlamıştır. Gö-
rüşmeler, aslolarak ABD ve AB’nin pazarlığı şeklinde gelişmiştir. Bir – iki yıl süreceği 
sanılan görüşmeler, çetin pazarlıklar nedeniyle tam 8 yıl sürmüştür. 

İşte bu görüşmeler sürerken, OTP’deki en köklü reformlardan birisi olan 1992 re-
formları gerçekleştirilmiştir. Reformun temel hedefi, aşkın üretim kapasitesini geri 
çekmek, Topluluk stoklarını ve bütçe yükünü azaltmak, GATT görüşmelerinde Top-
luluğun elini güçlendirmektir. Bu anlamda “çevre”, birdenbire OTP’nin en önemli 
kaygılarından birisi haline gelivermiştir. Set aside önlemleri çerçevesinde, üretim 
alanlarını boş bırakan üreticilere doğrudan ödeme yapılmaya başlanılmıştır.  

Arkasından, Gündem 2000 diye anılan reform süreci devreye girmiştir. 1999 Mart ve 
2003 Haziran aylarında açıklanan önlemler ile AB, müdahaleci politikalardan vaz-
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geçmekte, destek kompozisyonunu üretimden bağımsız araçlara yöneltmekte; bu 
arada kırsal kalkınma, çevre ve kalite politikalarını öne çıkarmaktadır. 

İçsel nedenler bir tarafa bırakılırsa, OTP’nin 1992 reformu Topluluğu GATT Urugu-
ay Turu görüşmelerine hazırlamak, Gündem 2000 reformu ise 2004 yılında AB’ye 
katılacak 10 yeni ülkeye, deyim yerinde ise bir “hoşgeldin partisi” hazırlamaktır. 

I.2. Adaylık Sürecinde Gerçekten Türkiye’ye Para mı Yağacak?  
Bu soruyu yanıtlarken, önce, Topluluk bütçesinin, 2000 – 2006 yılları arasındaki 
“dengesi” ne bakalım. Bütçe rakamları, bu eğlenceli partinin temel özellikleri açısın-
dan önemli bilgiler sunuyor. 

Rakamlar göstermektedir ki, halen 103 milyar Euro’luk AB bütçesinin 43 milyar 
Euro’su tarıma ayrılmaktadır. 10 aday ülke için katılım öncesi yardımlar, 3 milyar 
120 milyon Euro ile sınırlandırılmış olup, bunun 520 milyon Euro’su tarıma özgü-
lenmiştir. Topluluğa 1 Mayıs 2004 tarihinde üye olan 10 ülke, işte bu yıllık 520 mil-
yon Euro’yu paylaşmışlardır. Bu durum, “AB adaylık sürecinde tarım sektörüne para 
yağacak” beklentilerinin ne denli yanlış olduğunu ortaya koymaktadır.

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009

Tablo 2. 2000 – 2006 dönemi Topluluk bütçesi (milyon Euro)
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I.3. Üye Olduğumuzda, Türkiye’nin Kaderi, Tıpkı İrlanda, Yunanistan ve 
Portekiz’inki Gibi Değişecek mi?  
Bu soruyu yanıtlarken de, FEOGA garanti bölümünden kırsal kalkınma için ayrılan 
finansmanın, ülkelere dağılımını gösteren aşağıdaki tablo verilerinden yararlana-
lım;

Tablo değerlerinden görüleceği üzere, AB’nin 15 ülkesi kırsal kalkınma önlemleri 
için 2000 – 2006 döneminde 33 milyar Euro’ya yakın bir fon kullanırlarken, yeni 
üye olan 10 ülke, 2004 – 2006 döneminde 5.8 milyar Euro kaynağa sahip olabile-
ceklerdir. Merkez ülkelerin kırsal kalkınma yolundaki gereksinimlerinin, Birliğe 
yeni üye olmuş 10 Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesi ile karşılaştırıldığında ne denli 
az olduğu düşünüldüğünde, kaynak dağılımındaki “denge” daha çarpıcı olmaktadır. 

Bu tablodan da şunu öğreniyoruz: AB artık “çok vitesli” ya da “alakart” Avrupa’yı 
temsil etmektedir, başka bir deyişle, tüm üye ülkelerin aynı gelişmişlik derecesine 
sahip olması temel amaçlar arasından çıkmıştır. 
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Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun Avrupa Birliği’ne dönüştüğü Maastricht Anlaş-
ması, bu sonucu diplomatik bir dille tüm dünyaya açıklamıştır aslında..

Oysa bilinir ki, 1973’te İrlanda, 1981’de Yunanistan ve 1985’te Portekiz Topluluğa 
üye olduklarında, anılan tarihlerdeki Topluluk genişleme stratejisi, eşit derinleşme 
ilkesine dayanıyordu. Kapitalizmin dönüşümü dünyayı değiştirdikçe, Topluluğun 
genişleme öncelikleri de değişti ve artık alakart Avrupa içinde herkes kesesine göre 
menü seçmek durumundadır. Başka bir deyişle, Brüksel herkese aynı yemeği çıkar-
maktan çoktan vazgeçmiştir.  

Bu alanda da haberler kötü.. Türkiye “üye olunca”, tarıma para yağmayacak. Bir ön-
ceki tarım komiseri Fischer Werhaugen’e yazdığı mektupta bunu açıkça söylüyor 
aslında. Diyor ki, Türkiye daha geniş, daha kalabalık ve daha yoksul bir ülke. Ortak 
Tarım Politikamızı bugün Türkiye’de aynen uygulasak, DGD için 8, pazar önlemleri 
için 1, kırsal kalkınma önlemleri için de 2.3 milyar Euro olmak üzere, toplam 11.3 
milyar Euro’ya gereksinim var. Bunu yapamayız. 

Dilerseniz, bir de Türkiye ne kadar tarımına bütçe ayırıyor, buna bakalım: 3.7 kartil-
yon TL, bunun da gerçekleşmesi 3.2 katrilyon TL civarında. Başka bir deyişle, Türki-
ye, OTP’nin sağladığı destek düzeyinin ancak 1/7’sini tarıma ayırıyor. 

Demek ki, eğer ortada değişmesi gereken bir kader varsa, bunu kendimiz yapacağız, 
AB değil.
 
II. OTP’nin Günümüzdeki Yapısı Nasıldır2  
AB Tarım Bakanları Konseyi, 23 Ocak 2003 tarihli Komisyon önerisine dayanarak, 
Lüksemburg’da 26 Haziran 2003’te, Ortak Tarım Politikası’nda temel bir reform ya-
pılması konusunda bir anlaşmaya varmışlardır. Gündem 2000’in amaçları doğrultu-
sunda, reform 2004 ve 2005 yılından itibaren yürürlüğe girmektedir. 

Yeni reform, OTP’yi desteklerden çiftlik sektörüne ve kırsal ekonomiye kaydırmaya 
odaklanmaktadır. 

Reformun gerçekleştirildiği tarihte AB Komisyonu’nun tarımdan sorumlu Komiseri 
olan Franz Fischler konu ile ilgili olarak şunları söylemekte idi; 

“Bu karar yeni bir çağın açılışına işaret etmektedir. Çiftlik politikalarımız kökten de-
ğişecektir. Bugün Avrupa, yeni ve etkili bir çiftlik politikasını gündeme getirmekte-
dir. Doğrudan gelir desteğimiz, bundan böyle üretimle bağlantılı olmayacaktır. Yeni 
politikalarımız, üreticilerimizin gelirlerini stabilize ederken, onları tüketicilerin is-
tediği ürünleri üretmeye yönlendirecektir. Tüketicilerimiz ve vergi ödeyenlerimiz 
daha şeffaf ve paralarının daha iyi değerlendirildikleri bir yapıya kavuşacaklardır. 

2 European Commission Directorate-General for Agriculture, “CAP reform summary”, Newsletter, Special 
Edition, Temmuz 2003
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Bu reform ayrıca dünyaya güçlü bir mesaj yollayacaktır. Yeni politikamız ticaret 
dostudur. Uluslararası ticareti bozan ve ülkelerin gelişmelerine zarar veren eski 
sübvansiyon sistemine elveda diyoruz. Reform, Doha Gelişim gündemindeki gö-
rüşmelerde Avrupa’nın elini güçlendirmektedir. AB ev ödevini yapmıştır, DTÖ 
görüşmelerinin başarıyla sonuçlandırılması için şimdi sıra diğerlerindedir. Ancak 
şunun yanlış değerlendirilmemesi gerekir. Cancun Bakanlar Toplantısı’nda AB, an-
cak diğer tarafların görüşmelerde değişim için öneriler getirmesi durumunda kendi 
yükselmiş görüşme kapasitesini kullanacaktır. Tek taraflı silahsızlanma söz konusu 
değildir. Top şimdi ABD gibi hala ticarete zarar veren politikalar sürdüren diğer ta-
kımların kampındadır”.   

Bu noktada, Franz Fischler’in sözlerinin yorumlanmasına olanak tanıyacak şekilde, 
OTP 2003 reformunun temel özelliklerine bakmakta yarar vardır;  

II.I. Tek Ödeme Planı (Single Payment Scheme) 
Tek Ödeme Planı, halen üreticilere ödenmekte olan doğrudan gelir desteğinin (di-
rect aid payments) yerini alacaktır. Yeni tek ödeme planı, bundan böyle, üreticinin 
ürettiği ile bağlantılı olmayacak, başka bir deyişle decoupled olacaktır. Ödeme mik-
tarları, 2000 – 2002 yılları olarak saptanan referans yıllarında üreticinin aldığı doğ-
rudan ödeme dikkate alınarak hesap edilecektir. 

AB doğrudan ödemelerinden yararlanmak isteyenler, topraklarında iyi tarım uygu-
lamaları yapmak ve çevresel değerlere saygı göstermek durumunda olacaklardır. Bu 
koşullara uymayan üreticiler, “çarpraz uyum” (cros compliance) çerçevesinde, daha 
az doğrudan ödeme alabileceklerdir.

Tümüyle üretimden bağımsızlık 
Tek ödeme planı 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girecektir. Üye devletler, 2007’ye 
kadar uygulamayı geciktirebilecek, ancak en geç 2007 başında, tüm üye devletler 
tek ödeme planına geçmiş olacaklardır. 

Kısmi üretimden bağımsızlık
2005’ten itibaren genel ilke, tümüyle üretimden bağımsızlıktır. Bununla birlikte, tek 
ödeme planına geçişin tarımsal piyasalarında bozulma ya da üretim kapasitelerinde 
düşüşlere yol açacağına inanan üye devletler, doğrudan ödemelerin bir kısmının, 
halen uygulanmakta olan şekilde ödenmesine karar verebilirler. Üye devletler, çok 
iyi tanımlanmış koşullarda ve kesin limitler içinde, ulusal ya da bölgesel düzeyde, 
birkaç seçenek uygulayabilirler.   
. Tek ödeme planının COP bileşenlerinin (tahıllar ve diğer ekilebilir ürünler için te-
mel alan ödemeleri) % 25’ini koruyabilirler. Ayrıca, bunun alternatifi olarak, halen 
uygulanmakta olan üretimle bağlantılı hektar başına yardımları yukarıda belirti-
len oran düzeyine kadar sürdürmek için, ilave makarnalık buğday yardımlarının % 
40’ını koruyabilirler.     
. Koyun ve keçi primlerinin % 50’si üretimle bağlantılı ödeme olarak yapılabilir. 
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. Büyükbaş hayvan sektöründe, üye devletler gebe inek priminin % 100’ünü ve ke-
sim priminin % 40’ını koruma opsiyonuna sahiptirler. Buna alternatif olarak da, 
kesim priminin tamamını ya da bunun yerine özel dişi priminin % 75’ini koruya-
bilirler. 
. Süt sektöründe, üretimden bağlantısızlık reformun tümüyle yürürlüğe girdiği 
2007 başında uygulanmaya başlanacaktır. Bununla birlikte üye devletler, 2005’ten 
itibaren üretimden bağlantısızlığı uygulamaya koyabİlirler.    
. En dıştaki bölgeler ve Ege adalarındaki kurutma yardımları, tohum yardımları ve 
doğrudan ödemelerin de tek ödeme planına entegre edilmeleri gereklidir. 

İlave bağlantılı ödemeler
Üye devletler, tarımsal ürünlerin kalitesini ve pazarlanmasını yükseltmek ya da çev-
reyi korumak ve geliştirmek için önemli olan tarımsal faaliyetleri desteklemek için, 
ilave ödemeler yapabilirler. Bu ilave ödemeler, üye ülkelerin tek ödeme planlarına 
dâhil belirli sektörlere tahsis edilmiş fonların % 10’una kadar olanaklıdır ve sözü 
edilen sektör için belirlenen bu limitler içinde kalmak zorundadır. 

Süt ödemeleri
Süt doğrudan yardımları aşama aşama devreye sokulacak ve 2007 yılında tümüy-
le uygulanacaktır. Genel olarak süt yardımları, üye devletlerce tek ödeme planının 
bölgeselleştirilmiş uygulamaları içinde üretimle bağlantısız bir şekilde daha evvel 
uygulamaya konulmazsa, 2006/2007 yılından itibaren tek ödeme planının bir par-
çası olacaktır. 

Tek ödeme planının tüm üye ülkelerce iki yıllık uygulamasının ardından, Komis-
yon Konsey’e bir rapor sunacak ve gerekmesi halinde, sektörlere özel doğrudan 
ödeme uygulamalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan yapısal gelişmeler ve pazar 
bozulmalarına ilişkin uygun öneriler geliştirecektir. 

Alan Koruma (Set aside) 
Tek ödeme planı içinde, üreticiler, tarihi referans temelinde hesaplanacak alan ko-
ruma ödemelerinden yararlanacaklardır. Alan koruma ödemeleri, ancak seçilebilir 
alanlarını üretim dışı bırakan (sürekli nadas hariç) üreticilere ödenecektir. Bu şekil-
de korunan alanlar, rotasyona konu olabilirler veya enerji ürünleri üretiminde kul-
lanılabilirler. Organik üretim yapanlar, alan koruma yükümlülüğünden muaftırlar. 

Korunan alanlar en az 1 dekar ve genişliklerinin de yine en az 10 metre olması gere-
kir. Çevresel gereklilikler uyarınca, genişlik, 5 metreye kadar indirilebilir. 

II.2. Zorunlu Çapraz Uyum 
Reforme edilmiş OTP’ de, çapraz uyum önlemleri büyük önem taşımaktadır. Geç-
mişte çapraz uyum, üye ülkeler için bir gönüllülük uygulaması idi ve yalnızca çev-
re standartları için söz konusu idi. Çapraz uyum artık bir zorunluluktur. Doğrudan 
ödemelerden yararlanan tüm üreticiler, çapraz uyum önlemlerine uymak zorunda-
dırlar. Çevre, gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı konularında Avrupa standart-

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009



avrupa birliği ortak tarımpolitikası, türkiye tarım sektörü için bir çıkış yolu olabilir mi?  

larına ilişkin 18 tüzük, bir “öncelik listesi” olarak kabul edilmiş olup; bu standartlara 
uymayan üreticiler, doğrudan ödemelerinin indirgenmesi yaptırımına tabi tutula-
caklardır. 

Bunlara ilişkin temel belirlemeler aşağıda verilmektedir; 

Gıda Kalitesi Önlemleri
Tarımsal ürünlerin kalitesinin, üretim süreçlerinin, pazarlama ve yardımların geliş-
tirilmesi için kurgulanan plana katılan üreticilere sağlanan teşvik edici yardımlar 
altında, 5 yıla kadar uzanacak bir dönemde ve üretici başına yılda en çok 1500 EUR 
ödenmek üzere, yıllık ödemeler gerçekleştirilecektir. Tüketici bilgilendirme faali-
yetlerini taahhüt eden ve kalite planları altında üretim yapan üretici grupları için 
de, seçilebilir proje masraflarının % 70’ini geçmeyecek şekilde, ilave kamusal des-
tekler sağlanacaktır.   

Standartları Karşılama 
Üreticilerin, AB mevzuatına girmiş fakat henüz ulusal mevzuata dâhil edilmemiş 
olan çevre, kamu, hayvan ve bitki sağlığı, hayvan refahı ve meslek güvenliği ile ilgili 
standartlara ulaşmalarını sağlamada, geçici ve aşamalı destekler yardımcı olacaktır. 
Yardımlar düz oran temelinde ve en çok beş yıllık dönemde olmak üzere aşamalı 
olarak verilecektir. Yardımların yıllık üst sınırı, işletme başına 10 000 EUR olarak 
belirlenmiştir. 

Üreticilere verilen destekler, çiftlik danışma hizmetlerinin masraflarını karşılama-
da, onlara yardımcı olacaktır. Üreticiler, en çok 1500 EUR olmak üzere, bu çeşit hiz-
metlerin masraflarının % 80’ine kadarını, kamusal destek olarak geri alacaklardır. 

Hayvan Refahı
Hayvan refahı önlemleri, ancak yasal standartların ötesindeki taahhütlere uygula-
nabilir. Yasal standartlar ise, üreticilerin kendi harcamaları ile karşılanmak zorun-
dadır. Yalnızca yeni konulan bu çeşit standartlara ilişkin önlemler, çeşitli yardım 
uyarlamalarına konu olabilirler. Bununla birlikte, AB, iyi hayvan yetiştiriciliği uy-
gulamalarının ötesine geçen ve çiftlik hayvanlarının refahını geliştiren taahhütlere 
en az beş yıl süreyle giren üreticileri destekleyecektir. Bu destek yıllık masrafları ve 
gelir kayıplarını kapsayamak üzere, hayvan ünitesi başına yılda 500 EUR’a kadar 
ödenecektir.    

Genç Çiftçilerin Desteklenmesi
Genç üreticilere yapılan yardımlar güçlendirilecektir. Bu önlemler kapsamında, 
daha yüksek derecede yatırım yardımları yapılacaktır. 

Natura 2000 Uygulamalarının Desteklenmesi 
Kuşlar ve Habitat Direktifi (Natura 2000)’den kaynaklanan gereklilikler doğrultu-
sunda, özel çevresel kısıtlar gerektiren alanlara yardım edilecektir. Yardım düzeyi, 
500 EUR/ha’dan başlayacak ve beş yıl içinde 200 EUR/ha’a indirgenecektir. 
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Orman Önlemleri
Devlet ormanlarına yapılacak yatırımlar, ekolojik ve sosyal nedenlerle desteklene-
cektir.  Özel kiralanan yerler için de yıllık primler verilebilecektir. 

Doğrudan ödeme alanlar, toprakların yanlış kullanımını ve çevre sorunlarının orta-
ya çıkmasını önlemek için, tarım arazilerinde çevre koşullarına uygun iyi tarım uy-
gulamaları yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde, doğrudan ödemelerde bir indirim 
yaptırımı ile karşı karşıya kalacaklardır.  

Çapraz uyum önlemlerinin kontrolü, IACS: integrated administration and control 
system (Birleştirilmiş Yönetim Kontrol Sistemleri) temelinde yürütülecektir. Kont-
rol, alan dikkate alınarak yapılan mevcut mekanizmaya dayandırılacaktır. 

Üye ülkeler, çapraz uyum çerçevesinde, önlemlere uymayan üreticilerden toplanan 
paraların % 25’ini muhafaza edebilirler. Ayrıca, üye ülkeler, toplam nadas alanların-
da önemli bir indirime gitmeyeceklerdir. 

II.3. Modülasyon ve Finansal Disiplin 
Kırsal kalkınmanın desteklenmesi gereksinimi, geçtiğimiz dönemlerde OTP üzerine 
yapılan tartışmaların önemli bir elementini oluşturmaktadır. Kararlaştırılan ilave 
kırsal kalkınma önlemlerinin finansmanı için, “modulasyon” olarak tanımlanan ön-
lemler çerçevesinde, büyük üreticilere verilen doğrudan ödemeler 2005 yılında % 
3, 2006 yılında % 4 ve 2007 yılı ve devamında % 5 azaltılacaktır. 5000 EUR’a kadar 
olan ödemelerde ise, herhangi bir indirim söz konusu olmayacaktır. 

Her üye ülkenin, modülasyondan topladığı paranın % 20’si kendisine verilecektir. 

Geriye kalan miktar ise, tarımsal alan, tarımsal istihdam ve satınalma gücü temelin-
de hesaplanan kişi başına milli gelir ölçütlerine göre üye ülkeler arasında yeniden 
dağıtılacaktır;

Bununla birlikte, her üye ülke, kendi modülasyon fonlarının en az % 80’ini alacak-
tır. Aday ülkelerde, doğrudan ödemeler AB düzeyine ulaşıncaya kadar, doğrudan 
ödemelerde herhangi bir indirgemeyapılmayacaktır. 

AB’nin dış çevre bölgeleri ve Ege adaları, modülasyondan muaf olacaktır. 
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Üye ülkeler, 2006 yılı öncesi için kurgulanan kırsal kalkınma fonlarının gerektirdiği 
düzeye ulaşıncaya kadar, dâhili modülasyon uygulamalarına devam edebilecekler-
dir.   

OTP harcamalarının Ekim 2002 Brüksel Avrupa Konseyi Toplantısı’nda AB liderle-
rinin kararlaştırdığı katı bütçe tavanlarına uyarlılığını sağlamak için, bir “finansal 
disiplin” mekanizması uygulanacaktır. Bunun anlamı, harcamaların OTP’nin ilgili 
alanları için konulan tavanları aşacağının tahmin edilmesi halinde, doğrudan yar-
dımlarda bir uyarlama yapılacağı, 300 milyon EUR’luk bir güvenlik marjinine in-
dirileceğidir. Konsey, Komisyon’un önerileri doğrultusunda, her yıl konu ile ilgili 
gerekli ayarlamaları yapacaktır.

II.4. Güçlendirilmiş Kırsal Kalkınma Politikaları 
% 5 modülasyon oranı, kırsal kalkınma fonlarına yıllık 1.2 milyar EUR ilave finans 
olanağı sağlayacaktır. Reform ayrıca gıda kalitesini artırmak, daha yüksek standart-
lara ulaşmak ve hayvan refahını geliştirmek üzere; 2005 yılından başlamak üzere 
kırsal kalkınma enstrümanlarında önemli bir genişleme sağlayacaktır. Bu iki deği-
şim, birlikte, AB kırsal kalkınma politikalarına yeni bir güç katacaktır. 

Değişimlerin tümü, üreticilerin yeni açılımlara uyabilmelerine yardımcı olmayı 
hedeflemektedir. Üye ülkeler ve bölgeler, kendi kırsal kalkınma programlarına bu 
önlemleri dâhil etme kararını vermekte serbesttirler. Yeni önlemler, aşağıdaki liste-
yi kapsamına alacaktır; 
. Gıda kalitesi önlemleri: Tarımsal ürünlerin ve üretim süreçlerinin kalitesini artırmak 
için oluşturulmuş planlara katılan üreticileri teşvik etmek için yapılacak ödemeler, 
tüketici için de bir güven sağlayacaktır. Ayrıca, tüketicilere konu ile ilgili bilgi ver-
meye ve kalite planları altında üretilen ürünlerin geliştirilmesine yönelik üretici 
grupları faaliyetleri, kamu fonları ile desteklenecektir. 
. Standartları karşılama: Üye ülkeler, üreticilerine, çevre, kamu, hayvan ve bitki sağ-
lığı, hayvan refahı ve meslek güvenliği ile ilgili konularda AB mevzuatında yer alan 
standartlara ulaşmaları için yardım etmek üzere,  geçici ve aşamalı destek verebile-
ceklerdir. Yardımlar, halen ulusal mevzuatlarında belirtilen standartlara uymayan 
üreticilere verilemeyecektir. 
. Çiftlik Danışma Hizmetleri: Çiftlik danışma hizmetlerini kullanan üreticilere yardım 
etmeye yönelik destek verilecektir. 
. Hayvan refahı: Genel “iyi hayvancılık uygulamaları” çerçevesinde, en az beş yıl 
çiftlik hayvanlarının refahını yükseltmeye yönelik taahhüt altına giren üreticiler 
desteklenecektir. Destek, ilave masraflar ve bu çeşit yükümlülüklerden doğan gelir 
kayıplarını karşılama temelinde, yıllık olarak yapılacaktır.   

II.5. Temel Destekleme Fiyatları / Doğrudan Yardım Kararları 
Reformun temel destekleme fiyatlarına olan etkisi aşağıda verilmektedir;
. Tahıllar: Müdahale fiyatları ve 63 EUR/tonluk doğrudan yardımlar korunmakta, 
fakat aylık artışlar % 50 indirgenmektedir. Çavdar müdahale sisteminden çıkarıl-
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makta fakat çavdar üretimi önemli olan ülkeler, çavdar üretim alanlarını destek-
lemek için, kırsal kalkınma önlemleri kapsamında, ilave % 10 modülasyon parası 
alabileceklerdir. 
. Proteinli Ürünler: Proteinli ürünler için cari ilave (9.5 EUR/ton) sürdürülecek ve 
55.57 EUR/ha ürün özel alan ödemesine dönüştürülecektir. Ödeme, yeni maksimum 
garanti alanı olan 1.4 milyon hektar sınırı içinde yapılacaktır.  
. Bakliyat: Cari rejim 2004 – 2005 yıllarında değişmemiş olup, daha sonra tek ödeme 
sistemine entegre edilecektir. 
. Makarnalık buğday: Geleneksel üretim alanlarında makarnalık buğdaya verilen 
ilave destekler, üretimden bağımsız olarak sürdürülecektir. Üye ülkeler bunun % 
40’ını üretimle bağlantılandırabilirler. Yardım 2004 yılında 313 EUR/ha, 2005’te 291 
EUR/ha, 2006’da 285 EUR/ha olacak ve tek ödeme planına dahil edilecektir. Makar-
nalık buğdayın yetiştirildiği diğer alanlarda halen 139.5 EUR/ha olarak ödenen özel 
yardımlar, üç yıl içinde kaldırılacaktır. Bu doğrultuda yardımlar 2004’te 93 EUR/ha, 
2005’te 46 EUR/ha olacak ve daha sonra sıfırlanacaktır. 2004/2005 yılından itibaren, 
açık ölçütlere bağlı olarak, 40 EUR/ton özel prim ödenecektir. 
. Kurutma yardımları: İlave ödemeler 19 EUR/ha’dan 24 EUR/ha’a çıkarılmıştır. 
. Nişastalık patates: 110.54 EUR/ton’luk nişastalık patates cari ödemelerinin % 40’ı 
nişasta endüstrisine tarihi teslimler (historical deliveries) temelinde tek ödeme pla-
nına dâhil edileceklerdir. Geriye kalanlar nişastalık patates özel ürün ödemeleri ola-
rak korunacaktır. Nişasta üretim geri ödemesi olarak, minimum fiyat uygulamasına 
devam edilecektir. 
. Kuru yem: Kuru yem sektöründe destekler üretici ve işleyiciler arasında dağıtıla-
caktır. Üreticilere yapılan doğrudan yardımlar, endüstriye tarihi teslimler (histori-
cal deliveries) temelinde tek ödeme planına dâhil edileceklerdir. Cari ulusal garanti 
miktarları hesaba katılarak bir ulusal tavan uygulanacaktır. 2004/05 yılında işleme 
yardımları 33 EUR/ton’da fixlenecektir.  
. Enerji Ürünlerine Destek: Enerji ürünleri üreticilerine 45 EUR/ha yardım ödenecek 
ve tüm AB içinde 1 500 000 hektar maksimum garanti edilecek alanda uygulanacak-
tır. Üretici ve işleme endüstrisi arasında yapılan bir sözleşmeye konu enerji ürünü 
üreten üreticiler yardım almaya hak kazanacaklardır. İşlemenin çiftlikte yapıldığı 
durumlatrda ise, sözleşme aranmayacaktır. 
. Çeltik: Müdahale fiyatı, 150 EUR/ton olacak şekilde % 50 indirgenecektir. Müda-
hale, yılda 75 000 ton ile sınırlandırılacaktır. Üretici gelirlerini stabilize etmek için, 
doğrudan yardımlar 52 EUR/ton’dan 177 EUR/ton’a çıkartılacaktır. Bunun 102 EUR/
ton’u tek ödeme planının bir parçası olacaktır ve cari maksimum garanti alanı tara-
fından sınırlanan tarihi haklar temelinde ödenecektir. 
. Sert Kabuklular: Halen uygulanan sistem; badem, fındık, ceviz ve fıstık için ayrı ayrı 
belirlenmiş olan 800 bin hektarlık ulusal garanti alanında 120.75 EUR/ha yıllık düz 
oranlı ödeme ile değiştirilecektir. Üye ülkeler, garanti miktarlarında çeşitli esnek-
liklere sahiptirler. 
. Süt: Konsey, süt sektöründe asimetrik fiyat indirgemesine karar vermiştir. Ajanda 
2000’de öngörülen % 10 fiyat indirgemesinden sonra, müdahale fiyatında % 25’lik 
bir yeni indirgeme (2004’te % 7, 2005-2006 ve 2007’de % 4) yapılacaktır. Kaymağı 
alınmış süt tozunda fiyat indirgemesi, Ajanda 2000’de kararlaştırıldığı gibi, % 15 

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009



avrupa birliği ortak tarımpolitikası, türkiye tarım sektörü için bir çıkış yolu olabilir mi?  

olacaktır (2004’ten 2006’ya üç aşamada). Tereyağı müdahale alımları 2004’te 70 bin 
tonla sınırlandırılmış olup, yıllık 10 ar bin tonluk düşmelerle, 2007’de 30 bin ton ola-
caktır. Bu limit altında, alımlar, yalnızca ihale yolu ile yapılacaktır. Süt hedef fiyatı 
kaldırılacaktır. Tazminat, tek ödeme planının bir parçası olarak, aşağıdaki gibi öde-
necektir; 2004 yılında 11.81 EUR/ton, 2005’te 23.65 EUR/ton ve 2006 ve sonrasında 
35.5 EUR/ton. Süt üreticilerine stabil bir perspektif sunmak için, Konsey, 2014/2015 
yılına kadar reforme edilmiş süt kota sistemini sürdürmeye karar vermiştir. Ajanda 
2000’de karar verilen genel kota artırımları, 2006 ve sonrasında yapılacaktır. 

OTP, ayrıca, üreticinin standartları karşılayabilmesi ve çapraz uyumdan olumsuz 
etkilenmemesi için bir çiftlik danışma hizmetleri sistemi getirmiştir. 

Sistemin amacı, OTP desteklerinden yararlanan çiftliklere yönelik bir denetim siste-
mi kurmaktır. Denetim materyal akışının stok ve muhasebesini de kapsamına ala-
caktır. Çiftlikte uygulanan çiftlik yönetim süreçleri, özellikle çevre, gıda güvenliği 
ve hayvan refahı ile ilgili olmak üzere kayıt altına alınacaktır (bölgesel düzeydeki 
uygulamalar için bazı esneklikler söz konusudur). Sistem ayrıca çiftçilerin, üretim 
süreçlerinde iyi tarım uygulamalarına ve standartlara nasıl erişecekleri yolunda bir 
hizmet de sağlayacaktır. Çiftlik Danışma Hizmetleri, 2006 yılına kadar üye ülkeler 
için opsiyonel olup, 2007’den itibaren sisteme girmek zorundadırlar. Üreticilerin 
katılımı, başlangıçta gönüllülük esasına dayanır. 2010’da, Komisyon raporuna daya-
narak Konsey, belirli üretici grupları için sistemi zorunlu tutacaktır. 

III. Belgelerin İzinde Politika Uyumunun Analizi   
AB Komisyonu, 6 Ekim 2004 tarihinde bir İlerleme Raporu yayımlamıştır. Sözü edi-
len belge, 17 Aralık öncesi yayımlanan son İlerleme Raporu olması açısından önem-
lidir. 

17 Aralık 2004 tarihli Konsey kararı, İlerleme Raporu’nun çizdiği çerçeveyi yansıtan 
bir belge olarak değerlendirilmelidir. 

Aşağıda, önce her iki belgenin tarımla ilgili hükümleri değerlendirilecek, ardından 
politika uyumunun taraflar açısından doğuracağı olası sonuçlar analiz edilmeye ça-
lışılacaktır. 

III.1. İlerleme Raporu’nun Tarım Sektörü ve Kırsal Alana Yönelik 
Değerlendirmelerinin Analizi   
6 Ekim 2004 tarihinde yayımlanan İlerleme Raporu’nda, Türkiye’de uygulanan IMF 
ve Dünya Bankası destekli “tarım reformlarının” henüz sonuçlandırılamadığı belir-
tilerek, eleştiri getiriliyor.  

Rapor’un, “Türkiye’nin üyeliğinin etkileri” bölümünde, ilerideki bir tarihte gerçek-
leştirilebilecek üyeliğin etkilerinin şimdiden kestirilmesinin zor olduğu belirtildik-
ten sonra, bununla birlikte, meyve – sebze, fındık, bakliyat ve koyun eti gibi rekabet 
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şansı olan ürünler dışında, Türkiye’nin işinin zor olduğu ve rekabetçi bir yapı için 
daha fazla liberalizasyon gerektiği söyleniliyor. Olası bir üyelikte, tercihli ticaret 
avantajları sona erecek olan Türkiye’nin tarımsal dışsatımının azalacağı, buna kar-
şılık kısıtlamaların kalkması nedeniyle AB’nin dışsatımının artacağı belirtiliyor. Bu 
noktada, Rapor, çok ilginç bir öneri geliştiriyor : üyelik anındaki şoktan korunmak 
için, üye olmadan, geçiş sürecindeyken, AB’ye yönelik ticari kısıtlamalarınızı tü-
müyle kaldırın !..

Bu, tam anlamıyla bir kara mizahtır: Sıcak suya düşen kurbağa zıplayarak kendini kur-
tarmaya çalışır, ancak kurbağayı suya koyup yavaş yavaş ısıtırsanız, kurbağa alışır…  

Bu noktada, Türkiye’ye “daha fazla liberalizasyon” öneren AB’nin, kendisinin ne uy-
guladığına bir bakalım. 
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Yukarıdaki tablo, halen Avrupa Birliği ve Türkiye’de, destekleme kapsamında bulu-
nan tarımsal ürün gruplarını listelemektedir. 

AB Ortak Tarım Politikası çerçevesinde, 23 ortak piyasa düzeni kapsamında bulu-
nan ürünlere yönelik destekleme politikaları sürdürülüyor. 

Tablodan da görüldüğü üzere, başta hayvansal ürünler, hayvan yemleri, su ürün-
leri, sebze – meyve, şarap ve bazı ekilebilir ürünler, Avrupa Birliği’nde destekleme 
kapsamında bulunurken, bu gruplara yönelik Türkiye’de bir tarımsal destekleme 
şemsiyesi söz konusu değildir. Buna karşılık, Türkiye’de desteklenen çay, AB’de ye-
tişmediği için, OPD sistemi içerisinde yer almamaktadır. 

Avrupa Birliği, yılda 43 milyar Euro’yu tarımına aktarıyor. OTP Türkiye’de uygu-
lansa 11.3 milyar Euro’ya gereksinim var. Türkiye ancak 3 katrilyon TL kaynak ak-
tarabiliyor. Bütün bu gerçeklere karşın, İlerleme Rapor’u daha fazla liberalizasyon 
öneriyor...

Rapor’a göre, 2000’den bu yana sürdürülen “tarım reformu” çalışmalarına karşın li-
beralizasyonun tam olarak sağlanamadı; müdahale alımları, girdi yardımları ve üre-
timle bağlantılı yardımlar gibi bütçeden finanse edilen destekler “halen” sürdürülü-
yor, birçok tarımsal üründe gümrük tarifesi AB düzeyinin üstünde, bazı ürünlerde 
yasaklar var. AB düzeyinin altında olmakla birlikte, dışsatım sübvansiyonları söz 
konusu, tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesi tamamlanamadı!.. 

Rapor bu bölümünde açık çarpıtmalar yapıyor. Türkiye’de artık girdi yardımı kalma-
dı; müdahale alımları yok denecek düzeye indirgendi. Gümrük tarifelerimiz, Dünya 
Ticaret Örgütü taahhütleri ile uyumlu, dolayısıyla üyelik öncesi AB ile aynı düzeyde 
gümrük vergisi uygulama zorunluluğumuz yok. Üretimle bağlantılı yardımlar, beş 
ürüne uygulanan çok düşük miktarlı primler bir tarafa bırakılırsa, söz konusu bile 
değil. Dünyada uygulanan dışsatım sübvansiyonlarının neredeyse tamamı AB ve 
ABD tarafından kullanılıyor. Bu gerçek ortada iken, parasal anlamı olmayan Türki-
ye uygulamalarından söz edilebiliyor. Hepsinden önemlisi, yokluğu hala doldurula-
mayan EBK, SEK, YEMSAN veri iken, kar eden ve piyasayı düzenleyen TEKEL, Şeker 
Fabrikaları, Gübre Fabrikaları, Çay kur’a göz dikilmekten vaz geçilmiyor… 

Yukarıda da belirtildiği gibi, AB Ortak Tarım Politikası altında, halen uygulanan 
doğrudan ödemeler, tek ödeme planı (TÖP) na (single payment scheme) dönüştürülüyor. 
Üretimle bağı kesilmiş (de coupled) ödemler için, üretim ve pazar sıkıntısı olasılığına 
karşın, 2007’ye kadar ülkelere geçiş süresi tanınıyor. 

AB, doğrudan ödemeler sistemine 1992 yılında başlamıştı. Üretimle bağlantısız doğ-
rudan ödeme sistemine, ancak 2007’de geçebiliyor. Kuşkusuz bu durum, AB’nin, % 
5’in altında da olsa kendi üreticisi ve üretim yapısını korumak konusundaki duyar-
lılığını gösteriyor. 
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Buna karşılık Türkiye, tümüyle üretimden bağımsız Doğrudan Gelir Desteği (DGD) 
uygulamasına, bir yıllık pilot uygulamanın arkasından geçiverdi!. Yıkıcı sonuçlar 
ortada iken, süreci, “Türkiye’nin hızı – başarısı” olarak niteleyen iktisat profesörleri-
nin varlığı, entelektüel emperyalizmin Türkiye’deki işgal serüvenini olanca çıplak-
lığı ile ortaya koyması açısından çok çarpıcı...  
 
III.2. 17 Aralık 2004 tarihli Konsey Karar’nın Tarım Sektörüne İlişkin
Değerlendirmeleri 
17 Aralık 2004 tarihli Konsey Kararı Türkiye kamuoyunda yoğun tartışmalara ne-
den olmakla birlikte, Karar’ın kamuoyuna pek te yansımayan çok önemli hüküm-
leri bulunmaktadır.  

Genel olarak, Konsey Kararı’nın, 17 – 23 üncü maddeleri Türkiye’ye ilişkin değerlen-
dirmeler içermekte olup,3 stratejik belirlemeler ve tarım sektörüne ilişkin hüküm-
ler, 23 üncü madde kapsamında yer almaktadır.   

Karar’ın 22 inci maddesi uyarınca, 3 Ekim 2005 tarihi itibariyle müzakereler açıla-
caktır. Ancak 23 üncü madde, müzakere sürecinin, kendisinden öncekilerden çok 
farklı olacağını açıkça göstermektedir. Bu yaklaşımın meşruiyet temelini, Karar, 
“beşinci genişleme sürecinin deneyimleri ve gelişmekte olan müktesebat” olarak tanımla-
maktadır.

Buna göre; 
. Müzakereler bir dizi fasıla bölünecektir. Konsey, her bir fasılın açılması ve kapatıl-
ması için gerekli performans kriterlerini belirleyecektir. 
. Kişilerin serbest dolaşımı, yapısal politikalar ve tarım alanında uzun geçiş süreleri, 
derogasyonlar ve özgün düzenlemeler ile daimi koruma tedbirleri getirilecektir. 
. Bu konularda her bir üye devlet azami rol oynayacaktır. 
. Müzakereler, ancak 2014’ten sonraki dönemi kapsayacak Mali Çerçeve’nin oluştu-
rulmasından sonra tamamlanabilecektir. 
. Müzakereler, ortak hedefi katılım olmakla birlikte, sonucu önceden garanti edile-
meyen açık uçlu bir süreç olacaktır. 
. Aday ülke üyelik yükümlülüklerinin tümünü yüklenebilecek konumda değilse, 
ilgili aday ülkenin Avrupa yapılarına tam olarak mümkün olan en güçlü bağla de-
mirlenmesi sağlanacaktır. 
. Birliğin temelini oluşturan ilkelerin bir aday ülkede ciddi ve devamlı bir biçim-
de ihlal edilmesi halinde, üye devletlerin üçte biri ya da Komisyon tarafından 

3 Karar’ın 17 inci maddesinde Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığı belirtildikten sonra, 18 
inci maddede siyasi reformlara ilişkin uygulamanın Birlik tarafından yakından izleneceği anımsatılıyor. 
19 uncu maddede Türkiye’nin Ankara Anlaşması’nın uyarlanmasına yönelik Protokolü imzalama 
kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildikten sonra, 20 inci maddede Türkiye’nin komşularıyla 
henüz çözülememiş sınır anlaşmazlıklarını çözmek için gayretlere devam etmesi, bu amaçla gerektiğinde 
Uluslararası Adalet Divanı’na gidileceğinin teyit edildiği belirtildi. 21 ve 22 inci maddelerde, altı yasanın 
daha kabul edilmesinden sonra, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini müzakereleri açmak için yeterli 
ölçüde karşıladığına karar verildiğin altı çizilmekte ve 3 Ekim 2005 tarihinde müzakereleri açmak üzere 
Konsey’e çağrı yapılmaktadır. 
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müzakerelerin askıya alınması tavsiye edilebilir, Konsey nitelikli çoğunlukla buna 
karar verir.   

Konsey Kararı dikkatli bir şekilde analiz edildiğinde, Türkiye için özel statülü bir 
üyelik ilişkisinin hazırlanmakta olduğu, buna karşın tarım sektörü ve serbest dola-
şımın, sürecin dışında tutulacağı açıkça görülmektedir. 

17 Aralık bir gerçekliktir. Türkiye, 17 Aralık kararlarını görmezden gelerek, hiç ol-
mamış gibi davranarak tarım politikalarını organize edemez. 

Fotoğrafın doğru çekilmesi; Türkiye tarımını yapısal olarak dönüştüren ve gelişti-
ren, ülke yararına politikaların kurgulanabilmesi için ön koşuldur...

III.3. Bugünkü ve Gelecekteki OTP, Türkiye Tarımı İçin Uygun Bir Politika 
Seti Sağlamakta mıdır?   
Türkiye tarımının OTP müktesebatına uyum çalışmalarında, sürecin çok dikkatle 
analiz edilmesi, büyük önem taşımaktadır. AB’nin bugün izlediği tarımsal politika-
lar, Türkiye tarımı için en uygun politikalar mıdır? Bu sorunun yanıtı, iki tarafın 
yürüttüğü tarım politikalarının amaçlarının örtüşüp örtüşmemesi ile yakından ilin-
tilidir. 

AB, 40 yılı aşkın bir süredir tarımını, bugünün değerleriyle yılda 50 milyar Euro’ya 
yakın bir finansman büyüklüğü kullanarak desteklemiştir. Bu kaynak ile AB’nin 
tüm tarımsal ve kırsal altyapı sorunları çözülmüş, dünyanın en büyük tarımsal üre-
tim potansiyeline ulaşılmıştır. Şimdi, içsel ve dışsal gerekler nedeniyle, aşkın üretim 
kapasitesini geri çekmek zorunluluğu vardır. Nitekim 92 tonun üzerinde üretim 
yapan büyük üreticiler, set-aside önlemleri çerçevesinde arazilerinin % 10’unu boş 
bırakmak zorundadırlar. Çevre ve kırsal kalkınma odaklı politikalar da, bu genel 
amaca hizmet eden araçlar niteliğindedir. 

Buna karşılık ülkemiz tarım sektörü,  tarımsal ve kırsal altyapı sorunları ile boğuş-
maktadır. Bırakın diğer göstergeleri, tarımın birincil koşulu olan sulamalarda dahi, 
teknik ve ekonomik ölçütlere göre sulayabileceğimiz alanların ancak yarısını su-
layabiliyoruz. Bu yatırım hızı ile gidilirse, en az 60 yıla daha gereksinim var. Yeri 
gelmişken belirtilmesi gerekir ki, tüm tarımcıların geliştirilmesine yönelik istemle-
rinin tersine Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kapatılması, bu alandaki kamu 
hizmetlerini daha da azaltacak bir gelişmedir.   

Tarımsal altyapıyı geliştirmek yanında, Türkiye, tarımsal üretim miktarını ve kali-
tesini artırmak için de bir seferberlik içine girmek zorunda. 

Amaçları bu denli çelişen iki tarafın, aynı politikayı uygulayarak olumlu sonuçlar 
alması olanaklı mıdır? Elbette değildir. 
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IV. Türkiye Tarım Sektöründe, Kısa – Orta ve Uzun Vadede Neler 
Yapılmalı?  
O halde, süreci iyi anlayan, iyi tanımlayan bir politika anlayışı içerisinde, önümüz-
deki on yıllık zaman diliminde, tarım sektörünü sorunlarından arındıran ve ülke 
kalkınmasının etkin bir aracı haline dönüştüren bir yaklaşımın yaşama geçirilme-
sinde zorunluluk bulunmaktadır. 

Hızlı bir tarımsal yatırım planlaması ile sulanabilir alanlarını iki katına çıkartan, 
arazi kullanım planlamasından üretim deseni seçimine kadar rasyonel tercihler 
ortaya koyan, üretici örgütlenmesinden girdi temini ve ürün pazarlamasına kadar 
sürecin tüm aşamalarında üretimden ve üretici – tüketici lehine çözümlerden yana 
olan, bilgi ve teknolojiyi tarla ile buluşturan, üretim maliyetlerini azaltıp verim de-
ğerlerini yükselten, bu çerçevede rekabet gücü yüksek bir tarım sektörü kurgulama-
sı, süreç içindeki kalıcı çözümdür. 

Bu, yatırıma kaynak aktaran bir bütçe yapısı ve bu kaynakları rasyonel kullanan 
akılcı bir politika uygulaması ile olanaklı. Ayrıca, sadece tarım alanı için değil, tüm 
alanlarda üretim ve istihdam desteklenmelidir. Kamusal destekler, “benim müteah-
hitim iyidir” anlayışı çerçevesinde siyaset destekli özel sermaye birikimlerine de-
ğil, üretime ve istihdama yönlendirilmelidir. Başka türlü, genel anlamda, kalıcı bir 
kalkınma perspektifi kurup sürdürmek; sektör özelinde ise, tarımdaki atıl istihdam 
kapasitesini, insanların yaşamını mahvetmeden başka alanlara kaydırma politikala-
rını yönetebilmek olanaksızdır. 
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AB Uyum Sürecinde Tarım 
Politikalarıyla İlgili Hukuki 
Düzenlemeler 
levent yarar1

Giriş 
Ülkemizde yaşayan nüfusun %60’ı kentlerde, % 40’ı da kırsal alanda yaşamakta-
dır. Kırsal alana ilişkin oluşturulacak politikalar ve mekânsal kullanım kararları o 
oranda önem taşımaktadır. Uzun yıllar tarıma dayalı bir ekonomik politika sürdü-
rülmesi ve verimli, tarıma elverişli toprağa sahip olması da bu önemi arttırmaktadır. 
Dünya nüfusunun hızla artmasıyla gıda ihtiyacının aynı oranda artması, kırsal ala-
na yönelik ilginin de fazlalığını kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Kırsal alanın tanımlanmasında sıkça kullanılan öğenin tarım sektörü olması nede-
niyle kırsal alanda önem sırasına göre tarımın öncelik hakkının olduğu veya sadece 
tarımsal faaliyetlerin yer aldığı düşünülür. Kırsal alanı; tarımsal faaliyetlerin ya-
pıldığı ve yerleşmenin yoğun olmadığı çevre olarak tanımlayacak olursak yukarı-
da söylenenler üzerine yeni bir şey söylemek mümkün olamayacaktır. Oysa kırsal 
alanı kentsel alanın dışındaki alan olarak tanımlama yolunu seçersek bu durumda 
farklı fikir ve tezlere yol açmış oluruz.

Ülkemizde “yerleşmeleri ve yapılaşmaları” düzenleyen 1985 tarih 3194 sayılı İmar 
Kanunu çevreyi kentsel veya kırsal alan şeklinde bir ayrıma tabi tutmamış. Bunun 
yerine kentsel alanı kast ederek “Belediye ve mücavir alan sınırları içi”, kırsal alanı 
kast ederek “Belediye ve mücavir alan sınırları dışı” şeklinde idari sınırlardan hare-
ket ederek bir ayrıma gitmiştir. 1924 tarihli 442 sayılı Köy kanunu ise köyün sınır-
ların tespitine ilişkin getirdiği hükme göre ;“Eskiden beri bir köyün sayılan bütün 
tarla, bağ bahçe, çayır, zeytinlik palamutluk, baltalık ve ortaklar sınır içinde kalmalı. 

Dağlık ve ormanlık havalide ötede beride dağınık olan evler, tarlalar, meralar par-
ça parça en yakın köye bağlı sayılmakla beraber bunlar sınır haricinde bırakılmalı 
yalnız her birinin adı sınır kâğıdının altında yazılmalı. Sınır mümkün olduğu kadar 
kolay anlaşılacak surette dereler, tepeler, yollar veya diğer değişmeyen işaretli yer-
lerden geçmeli ve bu dere, tepe ve yolların veya işaretli yerlerin köylüce adları ne 
ise behemehâl sınırda sırası ile yazılmalı. Eğer bir köyün sınırını derelerden, tepe-
lerden, yollardan veya diğer değişmeyen işaretli yerlerden geçirmek kabil olmazsa o 
halde sınır mümkün olduğu kadar düz yapılmalı ve büyük taşlar dikilerek sınır gös-
terilmeli” şeklinde bir düzenleme ile köyün yerleşme ve etkileşim alanının tespitini 
yaparak kırsal alana ilişkin bir tanımlamaya yer vermemiştir. 

1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul.
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Kırsal alanı “kentsel alanın dışında bir çevre” olarak kabullendiğimizde, kırsal alan-
daki faaliyetlerin sadece tarım değil tarımla birlikte insan yerleşmelerini, kentsel 
alanda yer bulamayan sanayii ve türüne göre ve potansiyellerin değerlendirilmesi 
açısından turizm sektörlerine rastlamak mümkün olmaktadır. Görülüyor ki kırsal 
alandan söz ederken sadece tarım değil aynı zamanda diğer sektörlerinde göz önün-
de tutulması önem taşımaktadır.

Günümüz koşullarının değişmesi sonucu kırsal alanda tarımın dışında diğer sek-
törlerde de faaliyet baş göstermektedir. Faaliyet gösteren söz konusu bu faaliyetle-
rin etkileri birbirine aksi tesir yaratma özellikleri nedeniyle, Kırsal Alan Planlaması 
kavramının önem kazanmasına neden olmuştur. 

Kırsal alanda faaliyet gösteren bu sektörlerin birbirleriyle olan ilişkisine baktığı-
mızda, birbirlerini zaman zaman desteklediğini zaman zaman ise engellediğini 
görmekteyiz. Özellikle tarım sektörünün kendi özellikleri açısından bakıldığında, 
tarım sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi için diğer sektörleri kendisinden uzakta 
istemektedir. Sanayi ise ucuz girdiler sağlamak amacıyla ve faaliyeti gereği tarıma 
zarar verici taleplerde bulunmaktadır. Bahsettiğimiz bu mahzurlar nedeniyle kırsal 
alan planlaması önem ve değer kazanmaktadır.

Ankara anlaşmasıyla başlayan Avrupa Birliğine Üye olma süreci, Gümrük Birliği-
nin kabulü ve müzakerelere başlamak için tarama sürecinin başlaması ile devam 
etmektedir. Avrupa Birliği ile yapılan Aralık 2004 Brüksel zirvesi sonucunda alınan 
karar gereğince, 3 Ekim 2005 yılında müzakerelerin başlayacak olmasıyla yeni bir 
döneme girmekteyiz ve bu süreçte en önemli ve kapsamlı müzakerelerin olabileceği 
alanın tarım sektörü olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. 

Avrupa Birliği ile yapılacak görüşmelerde ve tarama sürecinde Birlik ile üye devlet 
arasında mevzuat uyumu sağlanması amaç edinilmektedir. Bu bağlamda ülkemiz 
tarım uygulama ve politikalarına ilişkin yasal düzenlemelerde yeniliklere gidilmek-
tedir. Öncelikle uluslar arası sözleşmelere ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması, 
Avrupa birliği mevzuatına uyum sağlamaya yönelik ve tarımımızı geliştirici yasala-
rın çıkartılmasına çabalanmaktadır.

Bu bildiri kapsamında tarıma ilişkin çıkartılacak veya çıkartılmış yasaların tama-
mından ziyade Tarım politikalarımızı yönlendirici yasaları irdeleyerek, tarım poli-
tikaların oluşumunda hukuki düzenlemelerin etkisini ortaya koymaya çalışacağız.

Türkiye Büyük Millet Meclisince Kabul Edilmiş ve Yürürlüğe Girmiş 
Yasalar; Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu  
15.4.2003 Tarihinde 4847 sayı ile kabul edilen Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Ka-
nunu ile Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek 
ve müzakere etmek, Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler 
konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek ve istenildiğinde Türki-

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009



ab uyum sürecinde tarım politikalarıyla ilgili hukuki düzenlemeler  

ye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde 
kararnamelerin Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komis-
yonlarına görüş sunmak üzere, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun kurulmasına 
karar verilmiştir. (Md. 1) Söz konusu komisyonun üyeleri görevleri devam eden ko-
nularında uzman ve yabancı dil bilen milletvekillerinden oluşmaktadır. (Md. 2)
Komisyon, görevleri ile ilgili olarak, bakanlıklardan, genel ve katma bütçeli daireler-
den, mahalli idarelerden, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel kuruluşlardan bilgi isteme ve ilgililerini çağırıp bilgi alabilme, Komisyon ge-
rekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilme yetkilerine 
sahip bulunan (Md. 4) Avrupa Birliği Uyum Komisyonun görevleri şunlardır.
- Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanlığına sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin 
Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş 
sunmak, 
. Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve mü-
zakere etmek,
. Her yasama yılının sonunda Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecindeki ge-
lişmelere ve Komisyonun o yılki faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme raporu ha-
zırlamak ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetin bilgisine sunmak,
. Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde yurt dışında inceleme-
lerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgi-
lendirmek,
. Avrupa Birliği kurumları ile diğer üye ve aday ülke eş parlamentoları ve Avrupa 
Birliği komisyonlarıyla ilişkileri yürütmek,
. Avrupa Birliğine katılım konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmaları-
na ilişkin gerekli bilgi ve dokümanları temin etmek,
. Avrupa Birliğine katılım konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapmak. 
(Md. 3)
Yukarıda izah ettiğim amaç yetki ve görevlerle kurulmuş olan Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu’nun, ülkemiz adına katılım müzakerelerini yürütme, bilgilendirme ve 
bu doğrultuda yapılacak kanunlar hakkında görüş bildirmek yetkisine sahip bulun-
ması nedeniyle Tarım Politikalarının oluşturulmasında önemli ve etkin rol alacağı 
görülmektedir.

Organik Tarım Kanunu 
Resmi Gazetenin 2.12.2004 tarihli nüshasında yayınlanan ve TBMM de 1.12.2004 
tarihinde tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve gir-
dilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak için (Md. 1) 5262 nolu Organik Tarım 
Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun Organik Tarım yapılmasına ilişkin usul ve esas-
ları, kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi ve Bakanlığın denetim 
usul ve esasları ile yetki, görev ve sorumluluklarına dair hususları (Md. 2)  düzenle-
mektedir.

Söz konusu kanun Organik tarım faaliyetlerini, Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal 
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kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal 
alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, 
etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya 
girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemleri kapsar (Md. 3) şeklinde ge-
tirmiş olduğu düzenleme ile organik tarım faaliyetlerini ürünün yetiştirilmesinden 
tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm aşamaları şeklinde algılamaktadır. Bu durum 
tarımsal politikalarda tarım ürünlerinin pazarlanmasına yönelik faaliyetlerin de yer 
alması konusunda zorunluluk getirmektedir.

Organik ürün yetiştirilmesinin bakanlığın denetimine ve belirlediği usul ve şartlara 
uyan kimselerce yapılacağı ve buna ilişkin birimlerin kurulacağını ve birimlerce ve-
rilecek izinlerle bu faaliyetlerin yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bununla birlikte söz konusu kanunun 4. Maddesi, organik tarımın geliştirilmesi 
yönünde çalışmalar yapmak ve Bakanlık içi koordinasyon ve değerlendirme hiz-
metleri ile yetkilendirilmiş kuruluşların, işletmelerin, müteşebbislerin, kontrolör 
ve sertifikerlerin faaliyetlerini izlemek üzere Bakanlık bünyesinde Organik Tarım 
Komitesi kurulmasını emretmektedir. Ayrıca Organik tarımın ticaretini, tanıtımını, 
araştırmalarını ve diğer organik tarım faaliyet stratejilerini belirlemek ve Bakanlık 
dışı kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve izleme hizmetlerini yapmak üzere Or-
ganik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi kurulması zorunluluğu bulunmaktadır. 
(Md. 4)

Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu  
29.6. 2004 tarih 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri kanunu ile yasa koyucu; üreti-
mi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak 
kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin 
ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım 
üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz 
tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamayı amaçlamıştır. Bu şekilde tarımsal 
alanda rekabeti güçlü hale getirerek tarımsal ürünlerde önemli pazar payını elde 
etmeyi hedeflemektedir. Böylece üründe ulaştığı kaliteyi Pazar payında da elde etme 
konusunda gerekli adımları atmaktadır. 

Tarım Politikalarının Belirlenmesinde Henüz Taslak Halindeki Yasa 
Tasarıları Ulusal Biyogüvenlik Kanun Taslağı 
Günümüzde tarım ürünlerinin kalite konusu tartışılmakta iken, biyoteknolojik 
gelişmeler ışığında tarımsal ürünlerin genetik yapıları değiştirilerek ihtiyaç duyu-
lan açığı kapatma yoluna gidilmektedir. Bu durumda elde edilen ürünlerin sağlık 
açısından güvenirliliği ise tartışma yaratmaktadır. Bu sebepten ötürü ülkemiz 4898 
sayılı kanunla onaylayarak yürürlüğe koymuş olduğu Birleşmiş Milletler Cartagena  
Biyogüvenlik Protokolünün ilkelerini esas alarak hazırlanmış bulunan Ulusal Biyo 
güvenlik kanun taslağı ile ülkemizde çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması 
ve sürdürülebilir kullanımı ile bitki, hayvan ve insan sağlığı ve yaşamının korun-
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ması amaç edinerek, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı 
değiştirilmiş organizmalar ve ürünleri ile ilgili faaliyetleri düzenlemek, denetlemek, 
izlemek üzere biyogüvenlik sistemini kurmak, geliştirmek ve uygulanmasını sağla-
mayı hedeflemektedir.

Özellikle bu yasa tasarısı ile; Çiftleşme ve/veya doğal rekombinasyon yoluyla doğal 
olarak meydana gelmeyecek bir şekilde, modern biyoteknoloji kullanılarak genetik 
materyali değiştirilmiş olan, insan haricindeki bir organizma şeklinde tarif edebile-
ceğimiz, Genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların (GDO) araştırma ve geliştirme, 
muamele, kullanım, taşıma, ithalat ve ihracatı da kapsayan ticari işlemler de dâhil 
olmak üzere GDO ve ürünlerini içeren faaliyetlerin düzenlenmesi ve kontrolüne 
ilişkin esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı 
Tasarı, toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini en-
gelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun 
olarak planlı arazi kullanımını sağlamak (Md. 1) amacıyla düzenlenmiştir. 
Tasarı ile 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamındaki araziler istisna tanınarak 
. Arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak sınıflandırılması,
. Arazi kullanım planlarının hazırlanması, 
. Koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının ka-
tılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, 
. Amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, 
. Korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin kurumların oluşturul-
ması faaliyetlerini düzenlemektedir.
Tasarı amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her ilde, valinin veya görevlen-
direceği bir vali yardımcısının başkanlığında, ildeki tarımdan sorumlu birim amiri 
tarafından başkan yardımcılığı ve sekreterya hizmetleri görevi yürütülmek üzere 
Toprak Koruma Kurul unun teşekkülü öngörmektedir.(Md. 5)
Kurul,  
. Arazi kullanılan tüm faaliyetlerde, arazinin korunması, geliştirilmesi ve verimli 
kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan 
olumsuzlukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici ön-
lemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş oluşturmak,
. Arazi kullanımını gerektiren tüm girişimleri yönlendirmek üzere yerel plan veya 
projelerin uygulanması amacıyla takibini yapmak,
.  Toprak koruma önlemlerinin yerine getirilmesi sürecini, yerel ölçekte izlemek, de-
ğerlendirmek ve çözümleyici öneriler geliştirmek, hazırlanacak toprak koruma ve 
arazi kullanım planları doğrultusunda, yerel ölçekli yıllık iş programları için görüş 
oluşturmak ve uygulamaya konulmasının takibini yapmak (Md. 6)
 görevlerini üstlenmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tasarının 7. maddesindeki düzenlemeye göre; 
Tarım arazilerini (Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için 
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uygun olup, halihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya 
imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen 
arazileri); doğal özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre,
. Mutlak Tarım Arazileri (Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı 
olmayan, topografik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel 
önemi bulunan, hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma 
elverişli olan araziler), (Md. 3)
. Özel Ürün Arazileri (Mutlak tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik 
sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının tarımının 
yapılamadığı ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiricili-
ğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazi-
ler), (Md. 3) 
. Dikili Tarım Arazileri (Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre 
ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapı-
lan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan araziler), (Md. 3)
. Marjinal Tarım Arazileri (Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım 
arazileri dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece 
geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı araziler) (Md. 3)
şeklinde sınıflandırmaktadır. 

Tasarıda Bakanlık tarımsal arazileri sınıflandırma yetkisinin yanı sıra tarımsal ara-
zilerin büyüklüğünün, Tarımsal faaliyetin ekonomik olarak yapılabildiği en küçük 
alana sahip ve daha fazla küçülmemesi gereken yeter büyüklükteki tarımsal arazi 
parsel büyüklüğü, bölge ve yörelerin ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri göze-
tilerek (Md. 8) tespit edilmesinde yetkisini kullanabileceği belirtilmektedir.

Tarımsal arazi parselleri, Bakanlıkça belirlenen arazi yeter büyüklükteki parseller-
den daha küçük parçalara bölünemeyecek, miras yolu ile intikallerde yeter büyük-
lükteki parseller oluşturulamıyorsa ifraz yapılmayacak, ortak kullanım, kiralama 
veya satış yoluna gidilebileceği (Md. 8) şeklinde düzenleme yapılarak, tarım toprak-
larının parçalanmasının önlenmesi öngörülmektedir. Ancak bu düzenleme içerisin-
de Kamu yatırımları için istisna tanınmaktadır.

Tasarı örgütlenmeye ilişkin düzenlemeyi bu şekilde yaparken toprak koruması ve 
arazi kullanımını gerektiren her türlü girişim ve yatırım sürecinde
. Toprakların korunması, 
. Doğal ve yapay olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarının önlenmesi ilke-
leri esas alınır 
şeklinde düzenleme yapmış ve bu hususların değerlendirilmesi için 
. Arazi kullanım planları,
. Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projeleri,
. Toprak koruma projelerinin
hazırlanması şartını öngörmektedir. (Md. 9)

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009
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Tarım arazileri, Arazi kullanım planları kararları dışında başka bir amaç dışında kul-
lanılamaz. (Md. 10)
Ancak, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu ta-
rım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılması gerektiği ve alternatif alan 
bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi ve toprak koruma projelerine uyulması 
kaydı ile şartıyla; 
. Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,
. Doğal afet sonrası ortaya çıkan yerleşim yeri ihtiyacı,
. Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,
. İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,
. Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için bu arazilerin amaç dışı 
kullanım taleplerine, Bakanlık tarafından izin verilebileceği hükmü getirilmiştir. 
Söz konusu bu arazilerin dışında yani mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, 
dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri; valilikler 
tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir. (Md. 13)

Toprak Koruması ve Arazi Kullanımını İçin Yapılması Zorunlu Olan 
Planlar 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasa Tasarısı hükümleri gereğince toprağın kul-
lanımı ve korunmasının yapılacak planlar aracılığıyla yapılacağı hükmü düzenlen-
miştir. Bu hüküm gereğince aşağıdaki planlar düzenlenmiştir. Söz konusu planlar, 
planlama literatürümüze yeni plan türleri getirmektedir. 

Konuya bakışımız, plan hiyerarşisi açısından bakmanın başka bir çalışma konusu 
olduğunu belirterek, buradaki incelememiz konuya sadece tarım sektörüne getire-
ceği katkı açısından olacaktır.

Arazi Kullanım Planları: 
Ülkesel ve bölgesel planlara uyum sağlayacak şekilde, su potansiyeli, toprak veri 
tabanı ve haritaları esas alınarak sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda top-
rağın niteliği ve arazinin yeteneği gözetilerek uygun arazi kullanım biçimleri belir-
lenir.

Arazi kullanım planları, yerel, bölgesel ve ülkesel ölçekte tarım arazileri, mera ara-
zileri, orman arazileri, özel kanunlarla koruma altına alınmış alanlar, yerleşim alan-
ları, sosyal ve ekonomik amaçlı altyapı tesisleri ile diğer arazi kullanım şekillerine 
yer verilir. (Md. 10)

Tasarıda, Arazi kullanım Planlarının Bakanlık veya Valilikçe hazırlanacağı, uygula-
masının Bakanlık ve İlgili Kamu Kuruluşlarınca sağlanacağı hükme bağlanmıştır. 

Tarımsal Amaçlı Arazi Kullanım Plan ve Projeleri:
Valilikler tarafından en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda tarım arazilerinin 
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kullanımını düzenlemek amacıyla Tarımsal Amaçlı Arazi Kullanım Plan ve Proje-
leri hazırlanır.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan veya projeleri Tarım arazilerinde toprağın kim-
yasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin sürekli üretim sağlayacak şekilde koruna-
rak kullanımı için hazırlanırlar. Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan veya projele-
rinin hazırlanmasında, çiftçilerin ve arazi sahiplerinin görüşleri ile sahip oldukları 
arazi miktarı oranında maddi katkıları alınır. (Md. 11)

Toprak Koruma Projeleri:
Toprağın asıl kullanım amacı olan tarımsal kullanımın dışında kullanılması du-
rumlarında, yani zorunlu olarak sanayi, ulaştırma, enerji tesisleri, iletim hatları, de-
polama alanları, madencilik, turizm, inşaat ve benzeri faaliyetler için tahsis edilen 
yerlerde yapılan kazı veya dolgu çalışmaları ile bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan 
atıkların yakın ve uzak çevre arazilere vereceği kirlilik zararı, toprak kayıpları ve 
arazi bozulmaları söz konusu ise, araziyi kullananlar tarafından toprak koruma pro-
jeleri hazırlanır veya hazırlattırılır.

Toprak koruma projeleri arazi bozulmalarını ve toprak kayıplarını önlemek için 
gerekli olan sekileme, çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme, arıtma, drenaj gibi 
imalat, inşaat ve kültürel tedbirleri içerir.

Toprak koruma projeleri ilgili valilik tarafından en az bir ziraat mühendisi sorumlu-
luğunda hazırlanır ve Valilikçe onaylanır. 

Valilikler bunun yanısıra heyelan, sel oyuntusu, rüzgâr erozyonu gibi doğal olaylar 
sonucu meydana gelen toprak kayıplarını önlemek için toprak koruma projelerini 
hazırlatarak uygulamasını yapar veya yaptırır. (Md. 12)

Valiler tarımsal veya tarım dışı faaliyetlerden kaynaklanan toprağı kirletici ve bo-
zucu olumsuzlukların giderilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. 
(Md. 16)

Sonuç 
İncelemiş olduğumuz yürürlükteki ve tasarı halindeki yasalara topluca bakacak 
olursak, hazırlanmış ve yürürlüğe girmiş ve henüz hazırlanmakta olan yasalar ile 
tarım sektöründe yeniden yapılanmaya gidildiği görülmektedir. Öncelikle tarım 
sektöründe birlikler kurularak ürünün yetiştirilmesinde ve pazarlanmasında güç 
birliğine gidileceği, tarım ürünlerinin kalite artırımı ve organik tarımın destekle-
nerek yetiştirilecek ürünlerin insan sağlığına uyumlu olacağı hedeflenmektedir. 
Bununla birlikte tarım topraklarında toplulaştırma yapılarak tarıma elverişli tarım 
birimlerinin kurulmasına yönelik ve tarım topraklarının parçalanarak küçük parça-
lara ayrılmasını engelleyici düzenlemeler öngörülmektedir.
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Yapılan veya yapılmakta olan düzenlemelerde en önemli olan ve tarım politikamıza 
önemli ve etkin bir düzenleme getireceğini umduğumuz “Tarım sektöründe planlı 
döneme” geçiş çabalarıdır. Düzenlemelerle, tarım arazilerinin planlaması ve kırsal 
alanda yapılacak faaliyetlerin plan kararları gereğince yapılması öngörülmektedir. 
Söz konusu bu planlar tarım sektörünü planlar iken getireceği hükümler çerçevesin-
de  “kırsal alan” planlaması yapılmış olacaktır. Kırsal alan politikalarının mekânsal 
çözümler getirmesi açısından önemli sonuçlar doğuracaktır.
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Kırsal Alanda Uluslararası 
Antlaşmalar ve Kurumsal Değişim
maya arıkanlı1

besime şen2

Bizim bu sunuştaki temel kaygımız, bizden sonra yapılacak sunuşlar öncesinde dün-
yada tarımsal alandaki dönüşümleri sizlere aktarabilmek. Sürece, gelişmelere hâkim 
olabilmek, kavrabilmek için önce dünya üzerinde olup biten kurumsal dönüşümle-
ri, bu dönüşümlerin yarattığı kırılmaları bir parça da olsa özetleyebilir, gidişatı tarif 
edebilir ve sonrasında yapılacak tartışmalara, sunuşlara bir zemin oluşturabilirsek 
ne mutlu bize.

Bu sunuşun temelde, aslında birbirinden ayrı okunamayacak iki ayağı var ve bu 
ayaklar temel çerçeveyi ve dolayısıyla tüm dönüşümleri de belirliyor:
1. Çok Taraflı Anlaşmalar olarak ITO, GATT, DTÖ (GATT, GATS, TRIPS) süreçleri
2. AB Ortak Tarım Politikası (PAC) (OTP) süreçleri

Önce sizlere bu iki koldan giden süreçleri tarihsel bir dizgede aktarmak istiyoruz. İlk 
değinmemiz gereken kurumsal örgütlenme ITO ve bununla içiçe geçmiş, kapsamı 
değişikliğe uğrasa da bugün hala var olan GATT anlaşması – ITO, Uluslararası Tica-
ret Örgütü, 2. Dünya Savaşı sonrasında IMF, Dünya Bankası gibi “Bretton Woods” 
kurumları ile sağlanan mali alandaki uluslararası işbirliğinin yanı sıra uluslararası 
ticaretin serbestleştirilmesi yönünde benzer bir işbirliği sağlama amacı ile kurulu-
yor. ITO’nun kuruluş müzakereleri devam ederken, belirli mallar üzerinde tarife 
indirimlerinde bulunmak ve ITO’nun ülkelerce (50 ülke) onaylanmasına kadar ge-
çecek sürede bu tarife indirimlerini uygulamaya koymak amacıyla 23 ülke Ekim 
1947’de Cenevre’de “geçici” olarak nitelendirilen gümrük tarifeleri ve ticaret genel 
antlaşması olan GATT’ı imzalıyor. Fakat bu geçici olma şartına rağmen GATT, çok 
uzun yıllar (1948-1994) dünya ticaretinde genel kabul gören ve yaptırım gücü olan 
bir çerçeve oluşturuyor. Şimdi, kısaca, uzun süren turlar, bir başka deyişle raundlar 
üzerinden işleyen bu anlaşmanın tarihsel sürecine bakalım. (Tablo 1)

Burada özellikle Uruguay Raundu üzerinde durmakta fayda var. Buna geçmeden 
önce, basit “tarife” raundları gibi gözüken turları da tarımsal alan açısından yorum-
lamaya ihtiyaç var.

Biraz önce değindiğimiz gibi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanma 
sürecinin esasını belirleyen Bretton Woods anlaşması gereği hayata geçirilen GATT, 

1 Doç. Dr. Besime ŞEN;  M. ARIKANLI, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü, İstanbul.
2 Maya ARIKANLI, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul.
(2004)
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uluslararası alanda ticareti düzenleyen tek çok taraflı anlaşma olma özelliğini 90’lı 
yıllara dek korur. GATT’ın temel amacını, dış ticarette serbestleşmeyi teşvik ederek
 sınırlardaki tüm korumacı uygulamalara son vermek oluşturur. Bu amaçla 1947 ile 
1979 yılları arasında yedi adet gümrük tarife indirim görüşmesi yapılır. Özellikle 
1973 yılında başlayan ve altı yıl süren Tokyo turunda, satın almalar, gümrük ver-
gileri, ihracat destekleri, anti damping yasası, ortak standartların belirlenmesi ve 
ithalatın belgelendirilmesi anlaşmaları yapılır ve böylece birçok alanda ekonomik 
liberalizasyonun önü açılır.

Yine de Tokyo Turu’nda hizmetler konusunda tarafların müzakere yükünü artır-
mamak istemelerinin de etkisiyle istenen mesafe alınamaz. Tartışmalar asıl olarak 
hizmetler ticaretinin kimi özel yönleri üzerinde yoğunlaşır, onaylanan anlaşmalar-
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da hizmetler için geçerli olacak bazı hükümlere yer verilir. Bu hükümler, hükümet 
alımları, gümrük değerlendirme, sübvansiyonlar ve telafi edici vergilerle ve sivil ha-
vacılığa ilişkin anlaşmada ilgili bölümlerde yer alır.

Ama burada şuna dikkat etmek gerekir. Uruguay Turu sürecine değin, GATT gö-
rüşmeleri içinde doğrudan tarım kesimine yönelik bir anlaşma yer almaz. Ancak, 
bunu tarımın dışlanması olarak algılamamak gerekir. Aksine, Truman Doktrini ve 
Marshall Planı doğrultusunda bazı ülkelere yapılan dış kaynak aktarımı tarım ağır-
lıklıdır. Örneğin; 1949, 1950 ve 1954’te Marshall Planı çerçevesinde gelen dış kre-
diler tarım araç ve makineleri satın alınması ve yol yapımı amaçlı proje kredileri 
biçiminde olur. Böylelikle hem tarımın dış borçlanma yoluyla makineleşmesi hem 
de pazara açılması sağlanır.

Uruguay Raundu’na geri dönecek olursak; 1980’li yıllarla birlikle uluslararası ser-
maye, hizmet ticaretinin de kurallarının uluslararası bir çerçeveye oturması için 
girişimlerini artırır. Bu girişimler sonucu 1986 yılında başlatılan ve 1994 yılında 
sonlandırılan Uruguay Raundu’nda GATT’ın içeriği genişletilerek, tarım ve hizmet 
sektörlerinin piyasaya açılması kararlaştırılır. Tokyo Turu’nda hizmet sektörünün 
serbestleştirilmesine karşı çıkan “azgelişmiş” ülkelerin Uruguay müzakerelerine 
katılmasında, 1980’li yıllarla birlikte giderek artan sayıda gelişmekte olan ülkenin 
Dünya Bankası ve IMF’nin ‘Yapısal Uyum Programları’nı kabul etmeleri etkili olur. 
Çünkü bu programlar çerçevesinde bu ülkeler ihracata yönelik gelişme stratejile-
ri izlemeye başlamış, kambiyo rejimlerini serbestleştirerek, sermaye kontrollerini 
önemli ölçüde kaldırmışlardır.

Uruguay Raundu, gerek bugünkü ticaretin serbest dolaşım tarifelerini belirlemesi 
açısından gerekse ticarete ek olarak hizmetler, fikri mülkiyet hakları, anlaşmazlık-
ların halli, tekstil, tarım gibi diğer alanların tarife ve dolaşım ilkelerini belirlemesi 
bakımından önem taşımaktadır. Bunun ötesinde bu raund bugünkü dönüşümlerin 
üst çerçevesi olarak ortaya çıkan DTÖ’nün kurulmasını da beraberinde getirir. DTÖ 
bir anlamda sürekli “sorun” yaratan hukuki boşluğu kapatır ve içerdiği çok taraflı 
anlaşmalarla hukuki yaptırım gücü olan bir üst kurum niteliği kazanır.

Aşağıdaki maddelerde (Tablo 2) belirtilen bu “Çok Taraflı Anlaşmalar”, içerdiği alt 
anlaşmalarla tek bir anlaşma niteliğindedir ve Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan her 
ülke bu anlaşmalar bütününe uymak zorundadır. 

‘Bakanlar Konferansı’ olarak adlandırılan ve sık sık basın gündemine gelen toplan-
tılar:
1997: Singapur Konferansı
1999: Seatle Konferansı (Gösteriler nedeniyle Sonuç bildirgesi  çıkarılamamıştır.)
2002: Doha Konferansı
2003: Cancun Konferansı (Gösteriler ve Tarım konusunda Batı Afrikalı temsilcilerin 
karşı çıkışı nedeniyle Sonuç bildirgesi çıkarılamamıştır.) 
Batı Afrikalı temsilcilerin temel karşı çıkış cümleleri: “Sizlerin dış ticaret doktrininize göre 
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Batı Afrika, pamuk ticaretinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Ne var ki, ABD’deki 
25000 pamuk çiftçisine 4 milyar dolara yakın sübvansiyon veriyorsunuz. Bu sübvansiyon-
lar sayesinde asla pamuk ihraç etmemesi gereken bu çiftçiler, dünya piyasalarına pamuğu 
bizim maliyetlerimizin altında satıyorlar. Batı Afrika’da geçimini pamuktan sağlayan 10 
milyon insan, bu yüzden yoksulluğa mahkûm kalıyor. 2006’ya kadar pamuğa dönük tüm 
sübvansiyonlarınızı kaldırın ve bu arada pamuk fiyatlarındaki düşmeden dolayı bizim uğ-
radığımız zararları tazmin edin. Bunları kabul etmezseniz, konferansın diğer ve yeni karar-
larda alacağı her karara karşı çıkacağız.”

İtiraz eden diğer ülkeler: Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan, Meksika, Tayland

ABD ve AB’nin tarım konusundaki karar tasarısı reddediliyor. Diğer maddelere geçi-
lemiyor. Ve konferans sonuç belgesi çıkmadan bitiyor. Bunun nedeni - DTÖ: GATT 
Uruguay müzakereleri sonucunda 1994’te kuruluş kararı alınıyor. Bunun en üst ör-
gütü Bakanlar Konferansı (“gaflet” sonucunda demokratik bir yapı içinde kurulması 
sonucu kararın niteliğine göre  oydaşma yolu ile ya da üçte iki veya yarıyı aşan oy 
çokluğu ile karar alınır, 146 üyenin oyları eşittir, “seçkin” ülkelerin veto hakkı yok-
tur.)

Ticareti organize edici ve denetleyici, yeni ve daha güçlü bir örgütün, Dünya Ticaret 
Örgütü’nün kurulması sonucunu doğuran Uruguay Raundu görüşmelerinin en yo-
ğun tartışmaları tarım sektörüne yönelik olur.  Tarım ürünleri ticaretinin tamamen 
serbestleşmesine yönelik tartışmalar sonrasında imzalanan ve Uruguay Raundu 
tarım sonuçlarını içeren tarım anlaşması; ulusal tarım politikaları ve ülkelerin iç 
müdahalelerinin sınırlarını belirler. Uzun dönemde serbest piyasa koşullarının iş-
lediği tarım ticaretini yaratmaya dönük olan tarım anlaşması, kademeli olarak iç 
desteklerin ve ihracat sübvansiyonlarının indirimini öngörür:
. Ülke içi toplam tarım desteklemelerine gelişmiş ülkeler için 6 yıl sonunda yüzde 
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20, azgelişmiş ülkeler içinse 10 yıl sonunda yüzde 13.3 olmak üzere AMS (Aggregate 
Measurement of Support) olarak tanımlanan bir üst sınır getirilmesi,
. Sübvanse edilecek tarım ürünleri ihracat harcamalarının gelişmiş ülkeler için 6 yıl 
içinde eşit oranlarda yüzde 36 oranında; ithalatlarının da yine aynı sürede yüzde 21 
oranında azaltılması,
. Azgelişmiş ülkelerin de ihracat sübvansiyonlarında 10 yıl içinde yüzde 24, ithalat 
sübvansiyonlarında da yüzde 14 azaltmaya gitmesi.

Uruguay Raundu’na “renkleriyle” damgasını vuran bu tartışmaları biraz daha an-
laşılır kılalım; Uruguay Raundu’nun, iç destek taahhütlerinin yer aldığı tarım an-
laşmasının 6. maddesinde iç destek indirimine konu olan uygulamalar “Kırmızı/
Turuncu Kutu” önlemleri ya da yasak destek olarak adlandırılır. İç destek indirim hü-
kümlerinden muaf olan uygulamalar ise “Yeşil Kutu” politikaları olarak değerlendi-
rilir. Üretimi kısıtlamaya yönelik “Doğrudan ödemeler” şeklindeki uygulamalar da 
“Mavi Kutu” önlemleri olarak adlandırılır. Bu uygulama aslında, 1980’li yıllardan bu 
yana, önce IMF ve Dünya Bankası programlarında, sonra da DTÖ kural ve normları 
aracılığıyla az gelişmiş ülkelere kabul ettirilmeye çalışılan politikaları daha belirgin 
bir şekilde gündeme getirir ve tarımsal ürün ve girdi piyasalarındaki müdahalelerin 
tasfiyesini hedefler. Genel olarak ABD ve AB ülkelerindeki tarım üreticilerine dö-
nük kaynak aktarımları ise meşru görülür.
Biraz daha belirgin kılarsak;
. Kırmızı/turuncu kutu kategorisi (amber – kehribar kutu) – Tasfiyesi istenen, “dış ti-
careti saptırıcı” görülen belirli ürün ve girdilere yönelik müdahale ve kontroller 
– destekleme alımı, taban fiyatı, girdi sübvansiyonu - ticareti saptırıcı ülke içi des-
teklemelerde büyük indirim – Cancun ön taslağında bu destekler %40 azaltılmalı 
deniyor (AGÜ desteklerinin %100’ü – ABD’de %25 – AB’de %55 bu kategori) – han-
gi bütçe imkânı ile belirsiz doğrudan destek yapılabilir? Türkiye’de tarım satış ve 
kredi kooperatiflerinin kalkmaya başlaması süreci 
Yeşil kutu kategorisi – sınırlama ve kısıtlama öngörülmüyor. ABD türü “çiftçilere cari 
üretimle ve fiyatlarla bağlantılı olmayan ve devlet bütçesinden yapılan doğrudan 
ödemeler

Tüm bu kurumsal diziliş ve dönüşümün tarımsal alandaki somut karşılıklarına bak-
tığımızda ortaya şu tablo çıkar:

1. Gümrük tarifeleri: GATT’ın başlangıcından DTÖ’nün kuruluşunu da içeren Urugu-
ay Raundu’na kadar geçen yapılanma süreci temelde gümrük tarifelerinde odakla-
nır. Hatta Uruguay görüşmelerinin gümrük tarifesi cetvelleri, bir ürüne katma değer 
eklendikçe tarifenin yükselmesini öngörür. Yani bir ürün işlenmiş ve imal edilmiş ise 
tarife oranı yükselir. Dolayısıyla en düşük tarife oranı hammaddelere aittir. Gümrük 
tarifelerindeki bu tırmanış yoksul ülkelerde doğal kaynakların ve tarım ürünlerinin 
topla - yolla yaklaşımını özendirir. Örneğin gelişmekte olan ülkelerin tropik bir ağa-
cından üretilen ve gelişmiş ülkelerde satılmak üzere ihraç edilen bir mobilya yük-
sek bir gümrük tarifesi ile karşı karşıya kalır. Oysa ham tropik tomruklara görece 
daha düşük gümrük tarifesi uygulanır.  Uruguay görüşmelerinin gümrük tarifesi 
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cetvellerine göre 2000 yılı itibariyle dünyanın en yoksul ülkeleri için önemli bir 
ihracat kalemi olan çoğu üründe (maden ve tarım gibi) gümrük tarifesinin kaldırıl-
ması gerekmektedir. Bunların arasında sebze, çay, kahve ve maden cevherleri sayı-
labilir. Kısacası tarifeler gelişmekte olan ülkelerin tarım gelirlerini azaltıcı, tarıma 
dayalı sanayilerini zayıflatıcı etki yapar.

2. Tarım arazilerinin dönüşümü: Toprak mülkiyetine ilişkin yasal düzenlemeler ge-
nellikle Dünya Bankası’nın hukuk bölümü tarafından sağlanan teknik destekle bir-
likte hazırlanmakta; reformlarla, çiftçilere tapu dağıtılırken, aynı zamanda tarımsal 
alanların az sayıda elde toplanması teşvik edilmektedir. Eğilim, küçük çiftçilerin 
topraklarını yitirmesi ve/veya ipotek altına sokulması, tarım ürünleri sektörünün 
büyümesi ve topraksız bir mevsimlik tarım işçisi sınıfının oluşması yönündedir. 
Dünya Bankası’nın tavsiyeleriyle satılan kamu arazilerinin gelirleri ulusal hazine tara-
fından uluslararası kredi kuruluşlarına yönlendirilecek olan devlet gelirleri yaratmak için 
kullanıldığından, toprağın özelleştirilmesi borç servisi hedefine de hizmet etmektedir. Bu 
politikalar, Somali, Peru, Bolivya, Brezilya, Kuzey Vietnam, Yugoslavya’da uygulan-
mış ve ülkeler adına benzer olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Yabancı sermayenin 
yatırım yapmama şantajı ile ulusal yargının doğal kaynakları ve toprağı koruyucu 
kararlarını devre dışı bırakmak için, siyasal süreci kullanarak Uluslarüstü Yargıyı 
(Uluslararası Tahkim) devreye sokma çabaları gündemdedir. Bu noktada Çok Taraflı 
Yatırım Anlaşması (MAI Süreci) hükümleri önem kazanmaktadır. Metni basına dağı-
tılan fakat bazı ülkelerin çekinceleri nedeniyle halen imzalanmayan bu anlaşmanın 
maddeleri, çeşitli hukuksal düzenlemelere içselleştirilmektedir. Mesela, ülkemizde 
de, 26.08.1998 tarih ve 23445 sayılı R.G.’de bazı maddeleri değiştirilerek yeniden ya-
yımlanan Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin, 
iyi nitelikli tarım arazilerinin genel maksatlarla tarım dışı kullanımdaki istisnala-
rı düzenleyen 8.madde c) bendine ilave edilen “...Yabancı sermaye ile desteklenen 
ihracat ağırlıklı ileri teknoloji yatırımları” ifadesi çok anlamlıdır. Yerli sermaye ile 
desteklenen ileri teknoloji yatırımlarını dışlayan madde ile fiilen, çokuluslu şirket-
lerin I., II. sınıf tarım arazilerini yok etmelerine olanak tanınmıştır. Bu yönetmelik 
değişikliğinden yararlanarak, I. sınıf tarım arazileri üzerinde, Bolu’da Massey Fer-
gusson traktör fabrikası, Bursa’da Cargill mısır nişasta tesisinin kurulmasına başlan-
mıştır. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın Danıştay’a açtığı dava, yönetmeliğin 
tümüyle iptali sonucunu doğurmuş, fakat toprak tahsisini engelleyememiştir.
 
3. TRIPs: DTÖ’nün Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili yönleri antlaşması 
TRIPs, geçerli küresel mülkiyet haklarını belirler ve 134 DTÖ üyesinin hepsinin bu 
mülkiyet haklarını yürürlüğe sokacak yerel yasalar çıkarmasını gerektirir. TRIPs 
antlaşmasının kapsamı oldukça geniştir; ecza ürünleri, tarım kimyasalları, nesiller-
dir uygulanan bitki yetiştirme ve geleneksel tedavi yöntemlerinden de kaynakla-
nanlar da dahil olmak üzere, bitki türleri ve tohum türleri ve mikro organizmalar. 
TRIPs, patent sahipleri için 20 yıllık bir pazarlama hakkı tekeli oluşturuyor.

Aşağıda TRİPs anlaşmasının kırsal alan ve tarımsal üretim ile ilgili doğurabileceği 
en temel tehditleri belirtmek gerekirse:
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a. TRIPs antlaşması, gıda ve tohumlara erişimde ve bunların dağıtımında ağırlaştı-
rıcı bir rol oynamaktadır ve dünya çapında gıda güvenliğini tehdit etmektedir. An-
laşmanın hükümlerinden biri DTÖ üyelerinin, tarım işletmelerinin tohumlar da 
dâhil olmak üzere bitki çeşitleri üzerindeki mülkiyet haklarını korumasını gerek-
tirir. GATT Uruguay Anlaşması’nın patentler üzerine getirdiği koruma yasalarının, 
çiftçilerin genetik olarak değiştirilmiş tohumları yeniden kullanmalarını, paylaş-
malarını, saklamalarını ve yeni çeşitler üretmelerini yasaklamış olması, bu alanda 
çok uluslu şirketlerin egemenliğini pekiştirir. Tohumun biyolojik kontrolü bütün 
üretim sürecinin kontrolü anlamına gelir. Bugün dünyada tohumluk pazarının bü-
yük bir kısmı dev şirketin denetiminde bulunmaktadır. Bu şart tohum stoklarının 
çiftçilerin ellerinden alarak büyük tohum ve biyoteknoloji üreticilerinin gücünü 
pekiştiren yeni ve çok güçlü araçlar sağlar. Şirketler bir tohumun patentini satın 
aldığında, söz konusu tohum çiftçilerin kendi ataları tarafından kuşaklardır uygula-
nan ıslah çalışmalarının ürünü bile olsa, yerel çiftçiler bu tohumu kullanmak için 
yıllık ücretler ödemek zorundalar.
b. Şu ana dek soya fasulyesi, mısır ve kanola çeşitleri için patentler verildi. Kıt kanaat 
geçinen çiftçilerin her yıl tohum alacak parayı denkleştiremeyecekleri açık.
c. Öte yandan, TRIPs anlaşması, yüzyıllardır uyumlu bitki çeşidini bulmak için ekim 
ve melezleme yapan yerli toplulukları, söz konusu çeşitleri alıp patentini uzaktaki 
bir şirkete verebilecek olan bitki simsarlarına karşı korumuyor. Bu tekelci mülkiyet 
anlayışı, tek kültürlü tarımın yayılması gibi bir sonuca da neden oluyor.
d. Fikri mülkiyet haklarıyla korunan ürünlerin saldırganca pazarlanması, aynı tür-
den ekinlerin ve çiftlik hayvanlarının dünyanın dört bir köşesine yayılmasına ve 
yüzlerce yerel ekin ve hayvan türünün yerinden edilmesine neden olabilir. Tek – 
kültürler, çeşitliliğini, dolayısıyla da asalaklara, hastalıklara ve çevre baskılarına 
karşı dirençlerini kaybetmiş, tehlikeli bir biçimde istikrarsız ekosistemlerdir. Geçen 
yüzyılda yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan İrlanda patates kıtlığı kısmen 
tek – kültürlü tarımdan kaynaklanmıştır. Sadece bir çeşit patates (yumru patates) 
yetiştirildiği için, patates küfü hastalığı, ülke çapında tarladan tarlaya atlayarak ya-
yılabilmiştir.

AB Ortak Tarım Politikası 
AB’nin ilk ortak politikası Ortak Tarım Politikasıdır (OTP) (PAC). Roma antlaşması 
ile çerçevesi çizilen OTP, üye ülkelerin tarım politikalarının bir ortaklık içinde yö-
netilmesine dayanır. AB çerçevesinde OTP’nın amaçlarının; tarımsal üretimin ras-
yonelleştirilmesi ve verimliliğin arttırılması, tarımsal nüfusun gelir artışı ile yaşam 
düzeyinin yükseltilmesi, piyasalarda istikrar sağlanması, ürün arzının garanti altına 
alınması ve tüketicilerin korunması olarak tanımlandığı belirtilebilir.

Avrupa kendi içinde artan üretime karşılık yetersiz tüketimi gözeterek çeşitli re-
formlara başvurmuştur. İlki 1968 yılında gündeme gelmiştir. “Mansholt Planı” 
olarak anılan plandır.  Küçük işletmelerin yerine büyük kapitalist işletmelerin 
oluşturulmasını ve tarımda işgücü azaltılmasını önermiş ancak uygulamaya konu-
lamamıştır. İkinci reform planının 1973 yılında “Ortak Tarım Politikasının” iyileş-
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tirilmesi başlığı ile yayınlandığı ve bazı ürünlerde destek fiyatlarının indirilmesi 
gerektiğine dikkat çekildiği görülmektedir. 1975 yılında yayınlanan “Ortak Tarım 
Politikasında Mevcut Durum Değerlendirilmesi” raporu ile tüketimi arttırıcı ön-
lemlere başvurulmuş, buğdayın hayvan yemi olarak kullanılması, süt ürünleri tüke-
tim destekleri ek maliyetler getirmiştir. 1981 yılında hazırlanan “Avrupa Tarımının 
Yeni İlkeleri” başlıklı rapor ile sonsuz miktarda ürün için garantili fiyat uygulama-
sından vazgeçilmesi gündeme gelmiş, ancak uygulamada çok başarılı olunamamış-
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tır. 1984 yılında alınan, destek ve stoklama harcamalarının %40’ını oluşturan süt 
ürünleri için alınan “süt kotaları” belirleme uygulaması ile süt üretimini azaltan 
bir reform gerçekleştirilmiştir. 1988 yılında “bütçe dengeleyici”leri temelinde en 
kapsamlı reform paketi gündeme gelmiş olup, ortak bütçeden yapılan tarım harca-
maları katı kurallara bağlanarak, üretimin garanti edilen eşiği aşması durumunda 
desteklerin otomatikman azalması uygulamaya konulmuştur. 1992 yılında GATT 
görüşmelerinin de etkisi ile MacSharry reformları gündeme gelerek, destek fiyatla-
rının indirilmesi, üreticilere “telafi edici ödemelere” başvurulması ve ek tedbirlerin 
gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 1995 yılında ise DTÖ tarım anlaşmasına uyum 
düzenlemeleri yapılmıştır. “Gündem 2000” raporu ile hem DTÖ son tur görüşmele-
rine uyum, hem de rekabet edebilirliğin ve kalitenin arttırılması amaçlar olarak be-
lirlenmiştir. Gündem 2000’in getirdiği yeniliklerden birisi üreticilere doğrudan öde-
me de sağlayan yeni bir tüzüğün belirlenmesi olmuştur. Yeni “yatay tüzük” ile üye 
ülkelere bazı yetkiler verilmiş ve sisteme esneklik getirilmiştir. Gündem 2000 tarım 
reformları kapsamında “Tarım ve Kırsal Kalkınma Alanında Özel Katılım Programı 
(SAPARD) oluşturulmuş ve AB’ye katılacak olan 10 Merkez ve Doğu Avrupa Ülkesi 
(MDAU)’ne bu kapsamda 520 milyon ECU destek öngörülmüştür. AB’nin genişleme 
sürecini de dikkate alarak hazırlanan “Fischer Raporu” ise genişleme sürecine dâhil 
olan ülkelerin çiftçilerine yapılacak destek ödemesinin, eski üyelerinkinin dörtte 
biri ile sınırlanmasını ve destek bütçesinin azaltılmasını öngörürken, 2006 yılına 
kadar OTP bütçesinin en fazla 50 milyar Euro’ya ulaşması hedefi ile yeni üyelere 
kaynak aktarımı niyeti taşınmadığı belirlemektedir. DTÖ anlaşması gereğince her 
yıl %3 indirim ile 10 yıl boyunca halen üye AB ülkelerine yönelik desteğin de azal-
tılması zorunluluğu da bu uygulamaların gerekçesini oluşturmaktadır denilebilir.

Bir “anayasa” etrafında birlikteliğini temellendirmeye çalışan AB bünyesinde ulusal 
çıkarların başlangıçtan itibaren göz ardı edilememesi ve AB politikalarının oluşu-
munda ulusal çıkarların çatışması nedeni ile zorluklar yaşanmaktadır. Bu durum 
tarım alanında uygulanan politikalarda da açıkça hissedilmektedir.

Fischler ve ekibi, geleceğin çiftçisinin artık ürettiği ürüne göre değil, tarım alanın-
dan (hayvan ve çevre koruma önlemleri, gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili düzen-
lemeler) sorumlu kişi olarak para kazanmasını ve AB’nin artık çiftçilere doğrudan 
yardımları (DGD) daha güçlü bir şekilde desteklemesini öngörmektedir.

Sonuç
Aslında biraz önce özetlediğimiz iki ayrı süreci birbirinden farklı algılamamak ge-
rekir. Çok taraflı anlaşmalar ve AB ortak tarım politikaları tam da birbirini destek-
leyen gelişmelerdir. Sözümüzü yaşanmış bir tarımsal felaket örneği ile bitiriyor ve 
bundan sonraki tartışmalar için bir çerçeve oluşturabilmiş olmayı umuyoruz.

Malawi Örneği: 2000 yılında yüksek (2.5 milyon ton) bir mısır üretimi sağlayan Ma-
lawi, stok oluşturmaya kalkınca IMF’nin itirazı ile karşılaştı; “çok yüksek ve pahalı 
mısır stoku tutmak israftır; bunları sat; başın zora girerse dünya piyasalarından sa-

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009



kırsal alanda uluslararası antlaşmalar ve kurumsal değişim

tın alırsın” önerisi ile baskı altında tutuldu. Malawi, IMF anlaşması gereği stoklarını 
sıfırladıktan sonra 2001’de kötü bir hasatla karşılaştı; üretim %36 düştü. 2000’de 
tonunu 45 dolara sattığı mısırları bir sonraki yıl 255 dolara ithal etmek zorunda 
kaldı. Dünya piyasalarından alım yapacak gücü olmadığı için ve üretim açığının 
sadece %6’sını ithalatla karşılayabildi. Sonuç, yüz binlerce insanın açlığa sürüklen-
mesi oldu. Bu tür felaketler arttıkça, “gıda güvenliği” hedefine dönük eleştirilerin 
saygınlığı aşınmaya başladı.
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Türkiye Tarım Politikasında 
“Destekleme Reformu”1  
halis akder2

Giriş 
Tarım sektöründeki gelişmeleri izleyenler durumun kötü, hatta kaygı verici oldu-
ğunda hemfikirler. İyimser görüş bildiren yok gibi. Buna karşılık dile getirilen sorun-
ların üstesinden geleceği düşünülen, üzerinde yaygın anlaşma sağlanmış bir “tarım 
reformundan”  söz etmek  güç.  “Tarım Reformu” adı altında uygulanan “tarımsal 
desteklerin yeniden düzenlenmesi” ise birçokları tarafından çözüm olmak bir yana, 
yabancıların, IMF ve Dünya Bankası kanalıyla Türkiye’ye dayatması, başlıbaşına bir 
sorun olarak algılanıyor. Kim haklı? Bu aşamada sağlıklı bir durum değerlendirmesi 
yapılabilir mi? Bu dosyanın amacı  konuya daha net bakabilmeği sağlamak,   sorula-
rı, sorunları yeniden olabildiğince geniş bir perspektif içinde dile getirmek.

Tarım Sektörü Neredeyse Her Ülkede Sorunlu 
Tarım sektörünün sorunlarının birikimli olduğunu varsaymak çok gerçekçi bir 
yaklaşım. Başka değişle bugün karşılaştığımız sorunlar çok kısa bir süre önce orta-
ya çıkmış değil. Sorunlar uzun süren bir etkileşim sonucunda bugünkü düzeylerine 
ulaşmışlardır. Bunu sorun yumağı olarak niteleyebiliriz. Şunu da ekleyebiliriz,  so-
runlara çok kolay ve çabuk çözüm bulmak nerdeyse olanaksız. Öte yandan tarım 
sektör olarak yalnız kendi içinde olup bitenden değil, dışındaki gelişmelere de du-
yarlı, hatta çok etkileniyor. Çözüm arayışı dünyada olup biteni gözlemeyi gerekti-
riyor. 

Temelde yatan sorunların en başına gelişmekte olan ülkelerin çok uzun bir süredir 
tarım sektörlerini ihmal etmiş olduklarını koyabiliriz. Ekonomik gelişme için nere-
deyse istisnasız sanayileşmeye öncelik verilmiş, tarım sanayii ile olan ilişkisine göre 
ya da arta kalan kaynaklarla yetinmek durumunda  kalmıştır. Bu durumu madalyo-
nun öbür yüzüne bakarak da dile getirebiliriz. Gelişmiş ülkeler tarım sektörlerini 
gelişmekte olan ülkelere karşı her zaman aşırı bir dozla korumuşlardır. Bu yüksek 
korumanın gerekçesi, Batı ülkelerinin, özellikle Batı Avrupa ve Amerika Birleşik 
Devletlerinin tarım politikalarının amaçlarını da dile getirmektedir. Tarım sektö-
ründe zaten azalmış nüfuslarını tutabilmek (kırsaldan kente göçü frenlemek) aynı 
nedenle tarımda çalışanlara diğer sektörlerdeki düzeyde gelir sağlayabilmek. Yük-
sek gelir ürün fiyatlarına müdahele ile sağlanmaya çalışılmıştır. Tarımsal ürünlerin 
yüksek fiyatla desteklenmesi daima dış ticaret boyutludur.  Gümrükler yükseltilme-
den bu amaca ulaşmak mümkün olamaz.

1 Bu metin Ankara Sanayi Odası Yayın Organı olan Asomedya Dergisi’nin Aralık 2003 sayısında makale 
olarak yayınlanmıştır. (Asomedya, Aralık 2003, s. 47-68)
2 Prof. Dr.,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, Ankara.
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Hükümetlerin tarım ürünlerini yüksek fiyatlarla desteklemesi, hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülkelerde dile getirilen sorunları örneğin diğer sektörlere göre 
uygun bir gelir sağlamayı çözemediği gibi, destekler düşük gelirlilerden çok, büyük 
işletmelere kanalize olmuştur. Başka değişle, tarımda düşük gelirli bir kesim sürekli 
kılınmıştır. Örneğin Avrupa Birliğindeki tarımsal üretimin yüzde sekseni işletmele-
rin yüzde yirmisi tarafından sağlanmaktadır. Üretime göre verilen her türlü destek 
de buna göre dağılmaktadır.

Yüksek, koruma ve yüksek fiyatla uzun süre desteklenen her mal bir süre sonra iç 
pazarda tüketilemeyen üretim fazlasına neden olur.  Gelişmiş ülkeler dünya fiyat-
larından çok daha yüksek fiyatla yarattıkları üretim fazlasını ihracat sübvansiyonu 
ile dünya pazarlarına sürmeye başladılar bu da dünya fiyatlarını daha da düşüre-
rek, hedeflenen diğer sektör gelirleri ile dünya fiyatı arasındaki farkı açarak, tarı-
mın desteklenme gereksinimini artırdı, kısır bir döngü oluşturuldu. Dünya fiyatları 
düştüğünden net ithalatçı ülkelerin tüketicileri hariç hiç bir ülkenin üreticisi ya da 
tüketicisi, vergi yükümlüsü  bu politikaların olumsuz etkilerinden kendini koruya-
madı. Aynı tarımsal ihracat gelirini elde etmek için daha fazla üretip satmak zorun-
da kaldılar. Özellikle ABD ve AB arasındaki kıyasıya sübvansiyon rekabetine ayak 
uyduramayan, tarımı sektörü önemli olan ya da en azından bazı tarımsal ürünlerin 
önemli ihracatcısı olan ülkeler bu durumdan çok olumsuz etkilendiler.

Kendi çiftçisine makul bir gelir düzeyi sağlamak gibi iç pazara dönük, masum görü-
nen bir amaçtan yola çıkan gelişmiş ülkeler  tarım ürünleri dış ticaret piyasasını alt 
üst ettiler (saptırdılar). Seksenli yıllarda doruğa ulaşan bu sorunlar 1986-1994 yılları 
arasında “Uruguay Turlarında” müzakere edildi.
  
1980’li yıllar Türkiye tarımı açısından da önemliydi. Eğer “tarım politikalarında 
liberalleşme’den “ söz edebilirsek ilk adımın bu sırada atıldığı ileri sürülebilir.  O 
dönemde Batılı ülkeler desteklerini aşırı düzeylere yükseltirken Türkiye tarım-
sal desteklerini azalttı ya da düşük tuttu. En önemlisi kur politikasında önemli 
bir libarelleşmeye gitti. Bu liberalleşme aslında uluslararası kuruluşların özellikle 
Dünya Bankası’nın da Türkiye’ye (1980 öncesi) reçetesiydi: “Türk parasının aşırı 
değerlenmesine son verilirse, göreli avantajlarının daha yüksek olduğu tarımsal 
ihracat patlar ve o zamanların önemli bir kısıtı olan döviz darboğazı aşılabilirdi...”  
Böyle olmadı. Gelişmiş ülkeler arasındaki şiddetli rekabetle, düşen fiyatlarıyla tarım 
Türkiye’nin lokomotif sektörü olamazdı. Zamanın başbakanı, Turgut Özal, tarımsal 
ihracatın düşen payını Türkiye’nin gelişmişlik göstergesi olarak yorumluyordu. 

Dünya Ticaret Örgütünün Tarım Anlaşması 
Tarım Anlaşmasına giden süreç, anlaşmanın özellikleri bugün ve geleceğe dö-
nük yeni politika arayışlarının kilidi durumundadır. Türkiye’de şimdilerde süren 
tartışmalar açısından görülmesi gereken, anlaşmada sıralanan maddelerden çok  
Türkiye’de “özlemi duyulan” çoğu çözümlerin anlaşmanın hedeflediği tarım poli-
tikası sorunlarını çözmeye yetmeyeceğidir. Türkiye için “yapısal sorunlar” başlığı 
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altında toplayabileceğimiz konular küçük ve dağınık işletmeler, düşük toprak ve-
rimliliği, yetersiz teknoloji gibi konuları Türkiye’nin “tarımsal altyapı” eksikliği 
olarak da tanımlayabiliriz. Bu alt yapının elbette tamamlanması gerekir. Ancak bu 
kadarıyla, Dünya Ticaret Örgütünün Tarım Anlaşmasıyla çözmeğe çalıştığının üste-
sinden gelmek olanaksız.  ABD ve AB, Türkiye’nin imrendiği çok büyük maddi kay-
naklarla, en gelişmiş ve ilerleyen teknolojiyle, araştırmayla, düşük tarımsal nüfusla,  
çiftçilerine kendi ülkelerindeki diğer sektörlerin yaşam standardını sağlıyamadı! Bu 
hedefe “fiyat destekleri” ile ilerlerken birbirlerine ve gelişmekte olan ülkelerin tüm 
çiftçilerine büyük bir olumsuzluk yarattılar. İşte bu pahalı deneyimin sonucunda, 
tarımla ilgili iç pazar hedeflerinin ancak uluslararası  bir anlaşmayla, iç pazar he-
deflerinin başkalarına zarar vermeden “hakça ve piyasa sistemine duyarlı bir tarım 
sistemi” ile sağlanmaya çalışılması konusunda anlaştılar. Hemen eklenmeli, böyle 
bir düzen henüz kurulamadı. Tarım Anlaşmasının birinci kısmı tamamlandı, ikinci 
aşaması sürüncemede, mızıkçılık dizboyu.

Tarım Anlaşması 1986 yılında  başlayıp 1993’de sonuçlanan “Uruguay Round” mü-
zakereleri sonucunda ortaya çıkan uluslararası anlaşmalardan yalnız birisidir. An-
cak müzakerelerin yedi yıl uzamasının başlıca nedenidir. Müzakerler sonucunda 
varılan anlaşmaların metni tam beşyüz sayfalık bir belge oluşturmaktadır. Tarım 
Anlaşması bunun içinde yirmialtı sayfalık bir yer tutmaktadır. Bu metin anlaşma-
nın kurallarını tanımlayan “hukuki” metindir. Aynı anlaşmanın uygulamaya dö-
nük en önemli kısmı anlaşmanın ekleridir, bunlar “hukuki metin” kadar anlaşma-
nın parçasıdır. Ekler her ülkenin bu anlaşma çerçevesinde girdiği taahhütleri içeren 
metinlerdir ve toplamı yirmibin sayfayı aşkın bir belge oluşturmaktadır.  Hukuki 
metin olarak nitelenen ana anlaşma metni ile Türkiye’nin taahhütleri  Resmi Ga-
zetenin 25 Şubat 1995 tarihli 22213 mükerrer sayısında  Türkçe ve İngilizce olarak 
yayınlanmıştır. Geçerli olan İngilizce metindir.

Aynı resmi gazetede  Tarım Anlaşmasının yanısıra  “Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlem-
lerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma” da yer almaktadır. Tarım Anlaşmasının 
önemli bir tamamlayıcısıdır. Dolaylı da olsa  “Tekstil Anlaşması” tarım açısından 
önemlidir. Teknik Engeller ve Fikri Mülkiyetle ilgili anlaşmalar ve Dünya Ticaret 
Örgütü’nün tüm anlaşmaları ve bu çerçevenin dışında kaldığı halde çevreyi ilgilen-
diren uluslararası diğer anlaşmalar tarım sektörünü yakından ilgilendirmektedir.

Bu dosyada amaçlanan söz konusu anlaşmalarının ayrıntısına, etkileşim konusuna  
girmek değil. Tarım Anlaşmasının 2000’li yılların başında uygulamaya başlanan 
“Tarım Reformu” açısından değerlendirmek. Kriz yönetimi sırasında hükümetle iş-
birliği yapan uluslararası kuruluşlar, IMF ve Dünya Bankası, tarımla ilgili konularda 
uluslararası anlaşmaların çizdiği çerçevede kalmak durumundaydılar. Bu anlaşma 
uluslararası ekonominin, dış ticaretin ötesinde, iç piyasa desteklerine de kural ge-
tirmektedir. Anlaşmanın ruhu, dünya ticaretini bozan destekleme politikalarına 
yenilerinin eklenmesini yasaklamak, mevcutları bir takvim çerçevesinde azaltmak. 
Böylelikle dış ticarete konu olan ürünlerin miktarlarını etkileyecek yeni fiyat des-
tek politikaları ve ihracat sübvansiyonları “yasaklamak” ve kabul edilebilir asgari 
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bir düzeydeki mevcut iç piyasa desteklerini bir takvim içinde indirmek. İç piyasa 
destekleri konusunda Türkiye’nin 1995 yılında Dünya Ticaretine yaptığı taahhüde 
göre, Türkiye yanlız dört ürün grubunda fiyat desteği’nin olduğunu, tahıllar, tütün, 
şeker pancarı, afyon kellesi, bunun dışındaki ürünlerin hükümet politikalarıyla, ga-
ranti fiyat sistemiyle desteklenmediğini, toplamda ise iç desteğin anlaşmada belirtilen 
asgari düzeyin altında olduğunu ileri sürdü başka deyişle tarımda asgari düzeyde des-
tek verileceğini daha o zaman taahhüt etmiş oldu. 

Türkiye’nin o zamanki taahütlerine hızlı bir uyum göstermediği biliniyor. Bu önem-
li bir kusur olmayabilir. Bir çok ülkenin benzer sorunu oldu. Başka deyişle Türkiye 
olmaması gereken düzeyde ve konularda tarımdaki desteğini bilerek, bilmeyerek 
artırarak  sürdürdü. Krizi aşmak söz konusu olduğunda, uluslararası kuruluşlarla 
işbirliği gündeme geldiğinde ise uluslararası kuruluşlarla uluslararası anlaşmalara 
aykırı işbirliği olanaklı olmadığından, çok önceden başlamış olması gereken yeni 
destekleme araçları bulma çabası,  üst üste kuraklık yılları ve krizle çakıştı.

Dünya Ticaret Örgütünün Tarım Anlaşması Türkiye’yi ileri dönük olarak etkileme-
ye devam edecek. Gemişte Türkiye tarımında sağlanmış desteğin en önemli kısmı 
hükümet tarfından bütçeden değil, dış ticarette, gümrüklere yapılan müdahale so-
nucu  elde edilmiştir. Gümrüklerle yükseltilen fiyatları (bir tür vergi olarak düşü-
nülebilir) tüketici tarafından doğrudan ödemiştir. Anlaşmaya göre gümrüklerin üst 
sınırı sürekli düşürüldüğünden, bu tür destek giderek azalacaktır. Gümrüklerin üst 
limitleri farklı düzeylerden başladıklarından, daha şimdiden bazı ürünlerin sınırda 
yapılacak müdahalelerle desteklenebilmesi olanaksızdır. Bu sorun önümüzdeki yıl-
larda hızla büyüyecektir.

Tarım Reformu (2000) ve Tarım  Anlaşması (1995) ve AB’ye Uyum 
Şu anda Türkiye Tarımını yakından ilgilendiren üç süreç birbiri içine geçmiş du-
rumda sürmektedir. Türkiye 2000 yılından bu yana iç pazara dönük bir Tarım Refor-
mu başka deyişle “sübvansiyon reformunu” sürdürmektedir. Daha açık söylenecek 
olursa tarım için bütçeden yapılan destekleme harcamalarında kısıntı yapılmakta-
dır. Tarım Anlaşması müzakerelerinin ikinci aşaması sürmektedir. İkinci aşamada 
henüz Seattle (1999), Doha (2001) ve Cancun (2003) da henüz hiçbir ilerleme kay-
dedilmiş değildir. Türkiye gene (ağırlıklı yanı dış ticaret olan) AB’nin Ortak Tarım 
Politikasına uyum çabaları içine girmiştir.  Birbirine paralel gelişen bu üç sürecin 
etkileşimleri, farklılıkları ortak konuları nelerdir?

Herşeyden önce, aralarındaki güçlü ilişkilere rağmen bu üç sürecin de amaçları, kap-
sadıkları ya da etkiledikleri çıkar grupları ve değişikliklerin uygulanabilmesi için 
öngörülen  zaman, zaman perspektifleri ve bu konuları yürüten bürokratik kadrolar 
oldukça farklıdır. Tarım Refromunun amacı yeni tarım politikasına işlerlik kazandı-
rabilmektir. Bu politikayı uygulayanlar  örneğin Türkiye’nin uygulamaya başladığı 
doğrudan gelir desteğinin diğer ülkeler üzerindeki etkisiyle ilgilenmeyeceklerdir. 
Dış ticaretle ilgili iki konu uzun sürelidir ve biriken eğilimleri dikkate alacağı gibi 
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ileri dönük perspektifi de daha derindir. Dış Ticaret ve Uyum uluslararası olduğun-
dan daha fazla müzakere ve uzlaşmayı gerektirmektedir.   Örneğin hükümet açı-
sından çiftçileri ikna etmek ya da iknaya zorlamak, AB ülkeleriyle uzlaşabilmekten 
daha kolay olabilir. AB’nin Ortak Tarım Politikası, Ticaret Anlaşmasından etkilene-
ceğine göre Türkiye Ticaret anlaşmasından hem doğrudan hem de Uyum açısından 
dolaylı olarak etkilenecektir. Bütün farklılıklara ve bu süreçlerin birbirlerinin uzan-
tısı olmamasına rağmen aralarında tutarlılık sağlanması beklenebilecek ve hedefle-
necek en önemli konudur.   

Bir ölçüde içeriğinden bağımsız olarak “reform başarıyla uygulanabildi mi?” soru-
sunu sorabiliriz. Tarım Reformu bir şok sonucu, 2000 yılındaki ekonomik krizle 
uygulamaya konulmuştur. Başka ülkelerin de tarım reformu deneyimleri gözönü-
ne alınırsa bu olumsuz durumun aslında reformun uygulanabilmesi için elverişli 
bir ortam oluşturduğu söylenebilir. Kapsamlı bir değişikliği, kısıtlamayı yürürlüğe 
koyabilmek ancak bütçelerin daraldığı durumlarda, başka deyişle bir sektöre aktarı-
lacak kaynağın, mutlaka başka birinin kaybı olduğu durumlarda başarılabilmiştir. 
Büyüme devam ederken sektörlere dağıtılacak kaynaklar varken büyük kapsamlı 
kısıtlama getirecek bir tarım reformu uygulanabilme şansı son derece düşüktür. 
Aynı nedenle, krizden çabuk çıkılması durumunda reformun eksik kalma ve uygu-
lanamama olasılığı yükselir. Türkiye’deki Reform sürekli bu tehdit altında ilerle-
mektedir.  Reform için ekonomik kriz elverişli bir ortam olsa da “baskın” biçiminde 
uygulanmaya çalışılması başarı şansını düşürür. En azından uygulamayı yapacak 
bürokrasi reformu kriz öncesinde tartışmış olmalıdır. Kriz anında yeni fikirler üre-
tip kabul ettirmek yerine, daha önceden tartışılmışların kabul görmesi ve uygulana-
bilmesi başarılı olabilmenin koşullarındandır. Türkiye’de Tarım Anlaşması (1995) 
süreci böyle bir alıştırma sağlamış olabilir.

Gene başka ülkelerin tarım reformlarından çıkarılacak bir sonuç Türkiye’de de 
gözlemlenmektedir. Reform başlangıçta ilan edildiği kapsam ve kesinlikle değil su-
landırılarak uygulanabilmektedir.  Fiyat desteklerine son verildiği ilan edilmesine 
rağmen son defa, istisna diyerek bazı alımlar, örneğin çay,  bugüne kadar sürmüştür. 
Reformun ürün kapsamı daraltılmıştır. “Tüm destekler kaldırılıp yerine doğrudan 
gelir desteği konulmuştur” görüşü de tam doğru değildir.  Telafi edici ödemeler: 
prim, ihracat iadesi, hayvancılık desteği ve çay budaması ödemeleri devam etmek-
tedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ gibi 
kuruluşlar aracılığı ile çeşitli, sübvasiyonlu hizmetler sürdürülmektedir. Birliklere 
sınırlı miktarda da olsa hala düşük faizli kredi sağlanmaktadır. Bütçeden ödenen bu 
desteklerin yanısıra “korumacılıkla” ve sosyal amaçla vegi muafiyeti, sosyal güven-
lik için düşük primle eşit sağlık hizmeti sağlanmaktadır. Altyapı ve ürün borsaları-
nın geliştirilmesi için gösterilen çabalar da desteğin başka bir boyutta  sürdüğünü 
göstermektedir. Özelleştirme ile birlikte silinecek borçlar, eskiden birikmiş görev 
zararları, örneğin Tekel’in özelleştirilmesi ile gündeme gelecektir. 

Tarım reformunun başarılı olabilmesi için tarım sektörünü temsil eden lobi ve gö-
nüllü kuruluşların ikna edilmeleri gereklidir. Türkiye’de bu çok az yapılmıştır ve 
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böyle kuruluşların reforma karşı eleştirileri hala çok serttir. Meslek kuruluşları, lo-
biler reformu engelyebilecek güçte olmasalar bile gidişatını etkileyebilmektedirler. 
İkna edildikleri ölçüde reformdan yana olmaları başarılı, kalıcı reformun vazgeçil-
mez koşulları arasındadır.

Reform konusunda tarım kesimi dışında kalanların da ikna edilmeleri gerekir. Re-
form tüketicilerin lehine de olsa hiçbir ülkede tüketiciler bu amaçla birleşip örgüt-
lenmez. Tam tersine bir çok ülkede tarım dışındaki kesim tarıma karşı aşırı ölçüde 
anlayış gösterme eğilimindedir. Bunun sosyolojik açıklaması tarım kesiminden 
ayrılmış, göç etmişlerin ya da ailenin yaşlılarını kırsal ortamda gözlemlemiş olan-
ların hatırladıkları, daha eski ve dolayısıyla daha zor koşullarda yaşananlara göre 
yapılan değerlendirmelerdir, tarım kesiminin razı olmadığı konularda tarımla daya-
nışmaya gitmektedirler. Türkiye’deki Tarım Reformu bu son iki konudaki sorunları 
karşılamak için  “kampanya” öngörmüştü.  Önce reform kamu oyuna, her kesime 
tanıtılacaktı sonra uygulamaya geçilecekti. Ancak hem Türkiye’nin hem Dünya 
Bankası’nın bürokrasileri bu tür etkinlikleri tarım reformu başlayıp ilerledikten 
sonra ancak harekete geçirebildiler. Geç ve yetersiz kaldılar. Oysa reform başladığın-
da eleştiriler,  karşı görüşler cevapsız kaldı, karşı yönde bir kamuoyu oluştu.

Türkiye’de uygulanan tarım reformunun en talihsiz yanı, reformun dışarıdan, ulus-
lararası  kuruluşlarca empoze edildiği izleminin verilmiş olmasıdır. Bu büyük ölçü-
de siyasetçilerin tutarsızlığından kaynaklanmıştır. Uluslararası kuruluşlar kendileri 
tarafından davet edildiği, nelerin değiştirilmesi gerektiği bu kuruluşlara kendileri 
ve bürokrasi tarafından önerildiği halde, “bu reformu biz hazırlattık, artık kendi ta-
rım reformumuzdur” biçiminde sahip çıkacaklarına, eğer içinde Türkiye’nin çıkar-
larına aykırı bir şey varsa ayıklayacaklarına, içinde bulunulan müşkül durumdan 
ötürü zoraki razı oldukları, ilk fırsatta vazgeçecekleri, izlenimini uyandırdıkların-
dan Tarım Reformuna karşı çıkmak sanki yabancıların ülkeye müdahelelerine karşı 
çıkmakla özdeşleşmiş bu da değişime karşı olan tüm görüşleri birleştirmiştir. Refor-
mun “Tarım Anlaşmasına 1995” dayandırılması da  reform üzerinde benzer biçimde, 
dışarıdan empoze ediliyormuş olumsuz etkisini pekiştirmiştir. 1995’te imzalanmış 
bir anlaşmanın 2000 yılındaki kriz koşullarını dikkate alabileceğini açıklayabilmek 
gerçekten güç. Tarım Reformu 2000’nin siyasi sorumluluğunu hala kimse tam ola-
rak üstlenemedi.

Tarım Reformunun çözmeğe çalıştığı  sorunun genel krizden, dışarıdan yansıdığı   
açık. Genel ekonominin yöneldiği çözüm “hükümet harcamalarını kısmak”.  Kriz 
durumunda, bütçe daralırken, birisinin payını azaltmadan diğerini artırmak ola-
naksız. Son anda tarımda reform gereği bu genel ekenomik durumdan kaynaklandı. 
Artık azalarak düşen pay eskisinden daha etkin olarak kullanılarak acı reçetenin tat-
sızlığı bir ölçüde giderilebilir mi?  Bu konu üzerinde daha fazla durmadan yeniden 
hatırlamamız gereken  son anda ortaya çıkan durumun kırk kat sorun yumağındaki 
en üst zar tabakası olduğu. Bir soruyla sıçrama yaparak tarıma özgü sorunlara dön-
meye çalışalım. Tarıma daha önceden sağlanmış olan desteklerin, hükümet harca-
malarının azaltılması tarımda birikmiş sorunların çözümü olabilir mi? Büyük bir 
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olasılıkla, hayır! Eski klasik destek biçimlerini artırarak tarımın birikmiş sorunlarını 
çözmek mümkün mü? Büyük bir olasılıkla, gene hayır! 

Konuyu tartışanların, güya sorumluların ve uzmanların yarattığı başka bir kargaşa 
daha var. O da sorunlarla sonuçları birbirine karıştırmak. Sorunların üzerine doğru-
dan gitmek yerine sonuçların üzerine gitmek sanki her ağrıyı aspirinle gidermeye 
çalışan birinin tutumuna benzetilebilir. Bu yöntem aşırı boyutlara ulaştığında baş 
ağrısının nedeni giderilmediği gibi hastalıklara bir de mide ile ilgili sorunlar ekle-
necektir. Tarımda “sonuç” olduğu halde “sorunmuş” gibi en yaygın sunulan konular 
listesi şöyle özetlenebilir:  tarımın milli gelir içindeki payı düşüyor, nüfus içindeki 
payı çok yüksek, verim düşük, işletmeler küçük,  desteklerin bütçeye yükü çok faz-
la, kendine yeterlilik kayboluyor, ithalat artıyor,  ihracat payı düşüyor, üreticilerin 
geliri düşüyor, kırdan kente göç devam ediyor. Bunlar gerçekte, “gerçek sorunların” 
yarattığı sonuçlardır.

Tarımın gerçek sorunu ya da sorunları nelerdir? Tarıma iktisatçı gözüyle bakıldı-
ğında en temel sorunun, sektörün elindeki mevcut kaynaklarla ulaşabileceği düze-
yin çok altında kalması olduğu söylenebilir. Tarım elindeki işgücünü, sermayeyi, 
toprağı etkin bir biçimde kullanamıyor. Türkiye tarımının büyük bir potansiyeli 
olduğunu söyleyen herkes en temel sorunu dile getirmiş oluyor. Öte yandan sayılan 
üretim faktörleri ile ilgili piyasaların hiçbiri henüz çalışır durumda değildir. Toprak 
mülkiyeti, kadostro  kesinleşmemiştir. Toprak alım satımı, kirası için fiyat oluştur-
mayı sağlayacak bir kurumsallaşma yok gibidir. Kendiliğinden işleyen işgücü ve 
kredi piyasalarından söz etmek de son derece güçtür. Piyasadan nihai ürün kanalıyla 
gelen sinyallere göre, bir işletmenin toprak büyüklüğünü artırabilmesi, işgücü ta-
lebini, kredi gereksinimini piyasalardan karşılayabilmesinden söz edilemez. Faktör 
piyasalarından biraz daha iyi bile olsa ürün piyasaları da en azından bazı bölgelerde 
aksamaktadır.

Bu çerçeve içinde tarımın gerçek sorunlarını listeleyebilir miyiz? Listenin tam ol-
madığını ve hala az da olsa bir sonuç öğesi taşıdığını bilerek, evet:  tarım sektörü 
potansiyel üretim düzeyine erişemiyor, tarım politikası amaçları belirsiz, amaçları 
yerine getirmek için kullanılan araçlar etkisiz, verilmiş desteklerin yükü ve getiri-
lerinin dağılımı eşitsiz, tarım ürünlerinin uluslararası rekabet gücü azalıyor,  uygu-
lanmakta olan politikaların sürdürülmesi olanaksız,  çevre sorunları görmezlikten 
geliniyor, bio-çeşitlilik kayboluyor, yeni tarım politikası oluşturma sürecinde tıka-
nıklık var.

Doğrudan Gelir Desteği 
Başlangıçta kamu oyunun kafasını en çok karıştıran konu “doğrudan gelir desteği” 
oldu. “Çiftçilerimize üretmesinler diye para veriliyor!” “Destek doğrudan verilirse 
çiftçiler bu tarım için değil başka amaçlar için harcar!” duyulan en yaygın eleştiriler-
di. Doğrudan gelir desteği,  aslında Tarım Anlaşmasında (1995) önerilmişti. Ancak 
Türkiye’de 2001 yılındaki uygulaması bir bakıma özgündü. O zamana kadarki başka 
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ülkelerdeki uygulamalar ya bazı ürün grubuyla sınırlıydı ya da gelir için bir referans 
yılı vardı. Türkiye’deki uygulama,  desteğin üretim açısından nötrleşmesi konusun-
da en başarılı uygulamayı ortaya koydu denebilir.

Doğrudan gelir desteği herşeyden önce bir destekleme aracıdır. Bir aracın kendi ba-
şına “iyi-kötü” ya da “doğru-yanlış” değerlendirmesi yapılamaz. Aracın hangi amaç-
la kullanıldığı, amaca uygunluğu değerlendirilebilir. Doğrudan gelir desteği adının 
ima ettiği gibi, çiftçinin geliri artırılmak isteniyorsa, destekleme politikasının en üst 
amacı bu ise, son derece uygun hatta bu amaç için gelir transfer etkinliği en iyi araç 
olarak değerlendirilebilir. Ancak başka bir amaç hedeflenmişse böyle olmayabilir. 
Doğrudan gelir desteğinin Tarım Anlaşmasında (1995) dile getirilmiş olması bir 
tesadüf değildir. Daha önce de belirtildiği gibi fiyat desteği uygulamaları mutlaka 
gümrüklerle desteklenmelidir. Örneğin gümrükleri neredeyse sıfır, çok düşük olan 
bir ülke tahıl üretimini çok yüksek garanti fiyatlarıyla desteklemeye kalkarsa, bü-
tün yerli üretimi devlet kuruluşları stoklarına dolar ancak herkes düşük fiyatla ithal 
edilen tahılı tüketir, hatta ithalat iyi kontrol edilemezse başka ülkelerin üretimi de 
desteklenmek durumunda kalınabilir. Şimdi hatırlıyalım: Dünya Ticaret Örgütü-
nün Tarım Anlaşmasıyla sağlamaya çalıştığı hedefleden biri gümrükleri düzenli ve 
sürekli aşağı çekmekti. Gümrükler kritik bir değerin altında düştüğünde artık fiyat 
desteklemesi mümkün olmayacaktır. Dış koruma olmaksızın tarımsal ürün destek-
lemesi mümkün müdür? Cevap: doğrudan gelir desteği ile evet!

Türkiye uygulamaya başladığında böyle  bir sorun var mıydı? Bu yüzden mi başla-
dı? Hayır, ancak bu yöndeki gelişmeler artacaktı. Dünya Ticaret Örgütüne verilen 
taahhütte, temel tarım ürünleri en yüksek gümrüklerle korunacağı bildirilmişken, 
net ithalatçısı olduğumuz ya da sanayide işlenen tarım ürünleri için düşük gümrük-
ler önerilmişti. Örneğin pamuk için AB ile 1996’da imzalanan Gümrük Birliğinden 
ötürü de çok düşük bir gümrük uygulanmak durumunda kalınmış  olabilir. Çünkü 
AB tanımlarına göre pamuk bir tarım ürünü değil, “lifli” bir üründür. Bu durumda 
hem pamuğu hem de buğdayı destekleyebilmenin en iyi yollarından birisi doğru-
dan gelir desteğidir. 
 
Ancak dikkat edilmesi gereken bir kaç konu daha var. Eğer doğrudan gelir desteği 
üretime (oranlı) bağlı verilseydi fiyat desteğinden bir farkı kalmazdı ve destekleme-
den ötürü ortaya çıkan üretim fazlalarından ve bunların sübvansiyonla ihracatla-
rının yarttığı sorunlardan kurtulmak mümkün olamazdı. Öyleyse gelir desteği ta-
nımlanmış bir amaç için o amaç yerine gelene kadar verilebilir başka deyişle sürekli 
olarak uygulanmaması gereken bir destek türüdür. Örneğin üretim fazlası ürünler-
den kurtulmak için ürüne özgü de kullanılabilir. Genel uygulamasının dışında bu 
Türkiye’de fındıkta denendi henüz başarılı olunamadı. Taban arazide fındıkların 
sökülmesi durumunda bu çiftçilere ek bir doğrudan gelir desteği vaadedildi. Bunun 
mantığı, örneğin fındıkların sökümünden sonra yetiştirilecek meyve ağaçlarının 
ticari bir ürün verebilmesi için en az beş yıl geçmesi gerekirdi. Bu sürede yaşana-
cak gelir kaybı doğrudan gelir desteği ile telafi edilebilirse program başarılı olabilir.  
Türkiye’de yalnız fındık değil, çay ve tütün içinde benzer uygulamalar öngörülmüştü.
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Herkesin hatırlayacağı üzere önemli olan Türkiye’deki genel uygulamaydı. Bunun 
mantığı şöyle savunulabilir. Türkiye’de üretim fazlası olan ve stoklanmak duru-
munda kalan ürünlerden bunların üretiminden kurtulmanın bir yolu da doğrudan 
gelir deseteğidir. Çiftçi toprağı için ne ekerse eksin toprağının büyüklüğü ölçüsün-
de aynı desteği alacağına göre toprağına verimi en yüksek doğal uyumu en uygun 
olacak ürünü ekecektir, bu da tarım için etkinlik yaratıcı bir mekanizma olabilir 
(?)  Üç yıllık uygulamada böyle bir etkinlik sağlanabildi mi? Elde henüz yeterli ista-
tistik yok. Ancak büyük bir olasılıkla bu iyimser bekleyiş daha gerçekleşmemiştir. 
Bir üründen diğerine geçiş mutlaka ek bir yatırım gerektirecektir. Çiftçiye yeterince 
kredi sağlanmadıkça bu bekleyişin de gerçekleşmesi ham hayal olabilir. Bu alanda-
ki en önemli kısıtın hala tarım için yüksek düzeydeki faizler olduğu söylenebilir. 
Faizlerin yeterince düşmesi doğrudan gelir desteğini  de daha etkin bir araca dönüş-
türebilir.

Ancak  doğrudan gelir desteği başlangıçta yukardaki gerekçelerden hiçbirine dayan-
dırılmadı. Bu araca başvurmanın en önemli nedeni olarak kurulmak istenen kayıt 
sistemi öne çıkarıldı. Tarım Reformu açısından böyle bir kayıt sistemine gerçekten 
gereksinim vardı ve önemliydi, ancak sanki bir promosyon,  karşılıksız ödeniyor-
muş izlenimini güçlendirdi. Destek elbette geri ödenmeyecekti ancak çiftçiden 
bunun karşılığında beklenenlerin neler olduğu mesajı verilebilirdi: “üretmemek 
için verildiği eleştirisinin aksine” en verimli ürünü üretmeleri için, çevreye özen 
göstermeleri, hayvanlarına iyi muamele etmeleri, biyolojik zenginliği korumaları 
için verildiği, kendilerinden beklenilenlerin kendileri için de en yararlı olacağı gibi 
sunulabilirdi. Kampanyanın gecikmesinin olumsuzluğu burada kendisini en fazla 
hissettirdi.
 
Çiftçiler arasında başlangıçta kuşkuyla karşılanan doğrudan gelir desteği giderek 
daha olumlu değerlendirilmeye başlandı. Bu destek gerçekten bu kadar iyi mi? So-
runları yok mu? Süren en önemli sorun kayıtların henüz arzulanan düzeye yüksele-
memesi ve doğrudan gelir desteğine baş vurmayanların, vuramayanların çoğunun 
bu desteğe gerkesinimi olabilecek küçük üreticilerden oluşması.

Süren diğer bir soru bu destek üreticiye mi verilmeliydi, toprak sahibine mi? Üretici 
de karar kılındı. Ancak hem teoride hem pratikte bunun bir yararı yok. Muhasebe 
anlamında doğrudan geliri (toprağı kiralamış) üretici kasasına koysa bile, ertesi yıl 
toprak kirasını bu ölçüde artıracak toprak sahibi, hiçbir zorbalığa, yasal olamayan 
yola başvurmadan da aynı parayı kendi kasasına transfer edecektir. Bu konu hemen 
hemen tüm giriş iktisat kitaplarında tartışılır. Türkiye’de ilk kez gerçek uygulama-
sı da gözlemlendi. Uygulanan doğrudan desteğin gerçekten de en önemli etkisinin 
toprak fiyatlarını artrmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu artışın olumlu, olumsuz etki-
leri elbette araştırılmalı.

Daha sorunlu bir konu doğrudan gelir desteğinin gelir dağılımı üzerine etkisi. Tarım 
sayımlarından Türkiye’de ve bölgelere, işletme büyüklüklerine göre toprak dağılı-
mını ölçebiliyoruz. Hanehalkı geliri istatistiklerinden, kırsal alandaki gelir dağılımı-
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nı da ölçebiliyoruz. Bu ikisinden toprak dağılımının daha eşitsiz olduğu görülüyor. 
Doğrudan gelir uzun süre uygulanırsa bunun gelir dağılımı üzerinde olumsuz bir 
etki yapacağı kolaylıkla söylenebilir. Ancak yanıltıcı olabilir. İlk uygulamada tüm 
işletmeler topraklarının hepsi için doğrudan gelir desteği verilmedi, destek ikiyüz 
dönümle sınırlandı. En küçük işletmelere yapılan ödeme de biraz daha yüksek ola-
biliyordu. Bu elbette gelir dağlımı üzerindeki olumsuz etkiyi azaltabilecek bir uygu-
lamaydı. Ancak bu da başka bir sorun doğurdu. Hem büyük hem en küçük  işletme-
ler destekten daha fazla yararlanabilmek için işletmelerini bölmeye başladılar. Bu 
bölme kağıt üzerinde miydi, gerçekten işletme kararlarını etkileyecek, ölçeğe göre 
getiriyi azaltacak uygulamalar oldu mu tam bilinmiyor. Ancak doğrudan gelir deste-
ğinin ikinci dağıtımında üst sınır beşyüz dönüme yükseltildi, dönüm başına ödeme 
standartlaştı. Bu daha önemli bulunan bölünme sorununu azalttı, gelir dağılımın 
bozulma sorununu yükseltti. Ancak sonuncu konu henüz kimseyi rahatsız etmiyor.

Doğrudan gelir kriz ortamında, tarım dışı amaçla kullanılır korkusunun aksine 
küçük kredi yerine kullanıldığı yönünde işaret veriyor. Kullanılmamış olsaydı bu 
da sorun olarak algılanmalı mıydı?  Eğer üreticiye eskiden verilen, örneğin, gübre 
sübvansiyonu ile çiftçinin geliri arttırılmak isteniyorduysa, hayır. Çitfçi gübreyi 
kullanıyor, verim artışı sağlıyor, eğer fiyatlar uygunsa, verim ve fiyat artışı sonucun-
da gelirini artırıyordu ve gelirini nereye harcadığını kimse sormuyordu. Doğrudan 
gelir desteği işte bu eskiden de sorulmayan geliri destekliyor. Bunu ürün satışından 
elde edilen hasıladan çok, hasıladan girdi maliyeti çıktıktan sona kalan kar’a destek 
olarak yorumlamak daha doğru olabilir. Dönüme verilen desteğin yeterliliğini de 
aynı biçimde ölçmek daha isabetli. En büyük etkinliğini de bu alanda,  destekleme 
maliyetini düşürmesinde aramak gerekir. Fiyatla destekleme önemli bir finansman 
ihtiyacı doğuruyordu. Bu finansman destekleme  maliyeti çok yükseltiyordu. Hü-
kümetler üreticinin gelirine bir lira destek sağlamak için bir liradan çok daha fazla 
para harcamak durumunda kalıyorlardı. Kayıt sistemi tamamlandığında doğrudan 
gelir desteği, destekleme maliyetini önemli ölçüde aşağı çekecek.    Kayıt sistemi 
kurulduğunda bu genellikte uygulanmasından vazgeçip daha hedefe yönelik uygu-
lama da sözkonusu olabilir.

Doğrudan gelir desteğinin, aslında bilinçli olarak amaçlanmamış önemli bir faydası 
da (eğer kalıcı olur vazgeçilmez ise) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikasına ge-
çişte büyük bir kolaylık sağlıyabilecek olması. Dünya Ticaret Örgütü’nün Tarım An-
laşması (1995) Türkiye ve AB’nin politikalarını aynı yöne sokarak beklenmedik  bir  
uyum sağladığı gibi, doğrudan gelir desteği aslında bu uyum konusunda Türkiye’yi 
öne geçirdi. Eğer Türkiye vazgeçmez ise AB’nin şimdilerde Türkiye’den farklı bir 
uygulamayla verdiği doğrudan gelir desteğini, ileride Türkiye’ye uyumlandırması 
beklenebilir.

Türkiye’nin Ortak Tarım Politikasına Uyumu 
Ortak tarım politikasına uyumdan ne anlamalıyız ya da ne anlamamalıyız! Tam 
üyeliğe kadar uyum göstermemiz gereken, birşeyler yapmamız gereken en önemli 
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konu: ortak politika uygulayabilecek kurumsal yapıyı tamamlamak! Buna karşılık 
ürün desenimizi, tarımın fiziki yapısını uyumlandırmak diye bir sorumluluğumuz 
yok. Aslında bize benzer ülkeler, Yunanistan, İspanya önce üye oldular sonra tarım 
politikasına uyum sağladılar. Son dalga ile üye olacak on ülke, örneğin bunların ara-
sından Polonya da ortak tarım politikasını, karşı çıkılmasına rağmen ancak ileride 
tam olarak uygulayabilecek. Şimdiye kadar tarım konusundaki eksiklikler, sorunlar 
bir ülkenin tam üye olmasını engellemedi.

Tam üye olduğumuzda yalnız ortak politika uygulanmayacak. Başka deyişle ortak 
tarım politikasının bir kolaycılık olarak algılanmaması gerekir. Girdiğimizde yapa-
cağımız her şeyin hazır olacağını düşünmek çok yanıltıcı. Avrupa Birliği homojen 
tarımsal yapısı olan bir bütün değil. Ortak politikanın çerçevelediği, kısıtladığı alan-
da kendimize özgü politikamızın, tercihlerimizin  geliştirilmesi mutlaka  gerekli. 
Söz gelimi çay için bir pazar düzenlemesi bekleniyorsa bunu hazırlayıp masaya koy-
ması gereken Türkiye.

AB’nin Ortak Tarım Politikası yürürlüğe giridiğinden bu yana sürekli reform baskısı 
altında kalmıştır, değişmektedir. Türkiye’nin tarım politikası da değişim göstermek-
tedir. Uyum sorununu hareketli bir platformdan atış yapan atıcının hareket eden bir 
hedefi vurmaya çalışmasına   benzetebiliriz. Türkiye’nin tam üyeliği için dile getiri-
len iyimser süreler bile erken bir uyumun sakıncalarına işaret etmektedir. İlke piş-
manlık duyulmayacak adımların atılması, bir uyum gösterdikten sonra ikincisine 
gereksinim kalmaması olmalı. Bu anlamda Türkiye’nin zaten taahhüt ettiği, Dünya 
Ticaret Örgütünün Tarım Anlaşmasına uyum AB’nin Ortak Tarım Politikasına uyu-
mu da sağlıyacaktır.

Uyum konusunda Türkiye’nin bir şansı da genişleme süreci sırasında diğer Doğu 
Avrupa ülkelerini izleyebilmek olacaktır.  AB’nin şu sıralarda ilan ettiği son deği-
şim, reform programının Türkiye’ninkine paralel, benzer çok yanı var. Ancak önem-
li fark, AB tarıma ayırdığı kaynaklar hemen hemen aynı kalırken, kullanım alanı ve 
biçimi değişiyor. Türkiye’de tarıma ayrılan kaynaklar ciddi oranda azaldı.

AB’nin birinci sıraya koyduğu hedef, üretim ve doğrudan gelir desteğin ilişkisini kal-
dırmak “decoupling”. İkincisi bu ödemeleri çevre, gıda güvenliği, hayvan refahı, sağ-
lık, karşılığında vermek (cross-compliance). Üçüncüsü, büyük işletmelere verilen 
doğrudan gelir desteğini kırsal kalkınmaya aktarmak (modulation). Dördüncüsü, 
yeni bir danışmanlık sistemi kurmak (farm advisory system). Beşincisi, yeni kırsal 
kalkınma önlemleri alarak üretim kalitesini, gıda güvenliğini yükseltmek, danışma 
sisteminin maliyetini karşılamak (new rural development measures). Son olarak 
ürün piyasalarında düzenlemeler yapmak. Bu ürünler arasında Türkiye’de olduğu 
gibi, tütün ve şeker pancarı da var. Avrupa Birliğindeki yetkililer de doğrudan gelir 
desteğinin “üretim yapılmasın “ diye verilmediğini, karşılık olarak ne beklendiğini 
açıklamakla uğraşıyorlar. Türkiye’deki tüm konular Avrupa Birliği’nin de günde-
minde. Bütün bu değişikliklerden umdukları bir fayda da son derece karmaşık olan 
tarım politikalarını sadeleştirmek. 
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Ortak tarım politikası bu değişiklikleri gerçekleştirdiğinde istikrarlı bir uygulamaya 
kavuşmuş olacak mı? Ne kadar iyi sunulursa sunulsun Ortak Tarım Politikası bu 
biçimiyle önemli çelişkiler içeriyor.  Bugünkü uygulamalar içinde hala “hükümet 
desteğine bağımlı tarım” anlayışının güçlü olduğu söylenebilir.  Başka deyişle, ta-
rım sektörünün piyasa koşulları altında kendi ayakları üzerinde duramayacağı, hü-
kümetler tarfından desteklenmedikçe tarımın süremeyeceği, en özet olarak dünya 
fiyatları üzerinde istikrarlı fiyatların sağlanması görüşü eskiye göre zayıfliyor ama 
hala özellikle şeker pancarı ve süt ürünleri piyasalarında  taraftarı ve uygulaması 
var. 

Dünya Ticaret Örgütü’nün Tarım Anlaşmasından bu yana “rekabetçi tarım” görüşü 
giderek, daha önce desteklenmesine gerek duyulmamış ürünler, hububat ve yağlı 
tohum üreticileri arasında taraftar ve uygulama kazanmaktadır. Avrupa tarımına 
rekabet gücü kazandırma önemli hedefler arsında sayılmaktadır. Somut olarak fi-
yatların dünya fiyatlarına yaklaşması olarak izlenebilir, ölçülebilir. Bu anlamdaki 
rekabetten, tarımın iç pazarda diğer sektörler karşısında piyasa fiyatlarından, kredi, 
işgücü, toprak için rekabet edebileceği, dünya piyasalarına da ihracatçı konumun-
da kalınabileceği düşünülmektedir. Rekabetçi tarım görüşünün daha çok İngiltere, 
Danimarka, İsveç ve Hollanda tarfından benimsendiği söylenebilir. “Rekabetçi” ve 
“bağımlı”  tarım görüşleri arasındaki çatışma kendisini en fazla Uruguay Turları sı-
rasında göstermiştir. Aslında “rekabetçi tarım” görüşü Dünya Ticaret Örgütü müza-
kereleri sırasında  en fazla “Cairns” grubu tarafından savunulmuş, AB Mac Sharry re-
formlarıya (1992) ilk defa buna sıcak bakabileceğinin sinyalini vermiştir. AB içinde 
“bağımlı tarım” görüşünü artık açıkça savunan ülke gösterilemezse de bu görüşün 
dünyadaki en önemli destekçilerinin Japonya ve G.Kore olduğu biliniyor.

AB’de henüz küçük bir nüve olmasına rağmen “küreselleşmiş tarım” ile “rekabetçi 
tarım” arasındaki farka da değinmek gerekir. Tarımda küreselleşme ve rekabetçi yak-
laşımların en önemli farkları konuya bakış açıları.  Küreselleşmeden yana gelişen 
görüş tarıma  üretim açısından değil, arz zincirine, tarım ürününü işleyenler, tarım 
ürünleri ticareti, ilgili hizmetler, tüketiciden başlayarak bakan bir yaklaşım. Buna 
karşılık rekabetçi tarım konuya hala üretim açısından ve hatta milliyetçi bir açıdan 
bakan yaklaşım. Küreselci yaklaşım Tarım Anlaşmasının (1995) SPS (risk değerlen-
dirmesi), TRIPS  (fikri mülkiyet hakları), GATS  (servis ticareti), TRIMS (yabancı ser-
mayeye güvence) gibi Dünya Ticaret Örgütü’nün diğer anlaşmalarıyla birlikte ele 
alınmasıyla biçimleniyor.  Bu görüşün en önemli destekçileri, tarım ürününü ham 
madde olarak kullanan işletmeler, gıda ürünleri satan zincirler, süper marketler. 

Avrupa Birliğin’in tarım politikası içinde  giderek güçlenen dördüncü pozisyon “çok 
işlevli tarım” (multifunctional agriculture). Bu görüş çevreci ve kırsal kalkınmacı 
görüşlerle gelişiyor. Çok işlevli tarım Almanya, Avusturya, Fransa ve Italya’da bas-
kın. Bu yaklaşıma göre tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelir kırsal bölgeleri ayak-
ta tutmaya yetmemektedir. Tarım kırsal kesimde yalnız gıda ve hammadde değil 
aynı zamanda kamu malı, birisinin kullanmasıyla diğerinin dışlanmadığı, manzara  
gibi, üretilmektedir. Bu kamu malı üretimi karşılığında verilen,  ödenen düşüktür 
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oysa kırsal korunmalıdır, tarımda aile işletmeciliği sürmeli, kırsal kalkınma vurgu-
lanmalı, çevere konusunda sübvansiyon, tarımda monokültürleşeme, aşırı uzman-
laşmaya eleştiri getirmeli. Bu görüşleri destekleyenler daha çok  merkezlere uzak, 
küçük çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar, zeytinlikler. Çevre ve hayvan refahı ko-
nusunda tarım sübvansiyonu olmalıdır çünkü dünya piyasaları tek amaçlı tarımın 
fiyatlarını yansıtmaktadır, bu fiyatlar kamu malı üretmek açısından yetersizdir. Ti-
caret çevreyi tahrip etmektedir... Daha fazla liberalleşmeye karşı olan AB dışındaki 
ülkelerden Norveç, İsviçre, Japonya da çok işlevli tarımı öne sürmektedirler.

Avrupa Birliği tarımı içinde bu farklı görüşler bir arada barınabilir mi yoksa zaman 
içinde bunlardan biri daha baskın olup diğerlerini önemsizleştirecek mi? Gündem 
2000’in üç sloganı, “rekabet”, “sürdürülebilirlik”, “kalite” birlikte elede edilmek iste-
nen özellikler olabilir. Ancak birbirleriyle çelişen yanları olduğu da gösterilebilir. 
Uyum konusunu tartışan birisinin bu gerilimi izlemesi gerekiyor. Bu bölünmüşlük, 
mücadele yalnız AB içinde yok. Başka düzeylerde de gözlemlenebilir.

Avrupa Birliğini tarım politikalarına uyumunu muhasebe yaklaşımıyla ele alan ça-
lışmalar da önemli. Tarım ortak bütçenin en büyük kısmını oluşturuyor, bütçeye ne 
koyup, geriye ne alınacağı önemli. Bu muhasebe bazı varsayımlar altında çeşitli za-
manlarda yapıldı. Eski çalışmalar bunun Türkiye için karlı bir uyum olacağına işa-
ret ediyordu. Yeni çalışmalar Türkiye’nin kazançlı çıkabileceğinden kuşku uyandı-
racak sonuçlar veriyor.  Avrupa Birliğindeki üye sayısı arttıkça yeni üye olmanın hiç 
bir alanda aşırı bir getiri sağlamayacağı artık bir sır değil, yaygın kanı. Tarım ürünle-
ri dış ticaretinde hala net ihracatçı olan Türkiye’nin rekabetçi anlayışın giderek güç-
lenmesiyle bu özelliğini bile AB karşısında koruyabileceği  kuşkulu. Sonuç bitkisel 
üretime değil hayvancılık ürünlerine bağlı. Daha önce üye olmuş güney ülkelerinde 
gözlemlendiği gibi,  Türkiye’nin de bu alandaki rekabet gücü zayıf. Ancak zayıflığın 
da dereceleri var, önümüzdeki sürede teknolojik ilerleme ile Türkiye zayıflığının bir 
kısmını kapatabilir. Tarıma rekabet gücü kazandırabilmek Türkiye’nin en anlamlı 
uyum strajelerinden biri olabilir.

Türkiye Hala Kendine Yeterli Bir Ülke mi? 
“Türkiye’nin tarımda kendine yeterli yedi ülkeden biri” olduğu eski Cumhurbaşkan-
larımızdan birisinin yarattığı bir efsane. Kendine yeterlilik kısmı değil, dünya üze-
rinde bu amaca erişebilmiş yedi ülke olması. Diğer altı ülkenin hangileri olduğunu 
bilmiyoruz. Kendine yeterliliği ürün temelinde dış ticaret istatistiklerini inceleye-
rek en kolay ölçmenin yolu, ancak yanıltıcı olabilir, ithalat ve ihracat arasındaki far-
ka bakmak, genel durum içinde toplam tarımsal ithalat ve ihracat farkını izlemek. 
Net ihracatçı durum kendine yeterliliğin sağlandığı durum  olarak yorumlanabilir. 
Ancak bu yaklaşım birkaç yönden yanıltıcı olabilir. İstatistiklere göre Türkiye pa-
muk net-ithalatçısı olmuşsa bu pamukta kendine yeterliliğin kaybolduğunun ölçü-
sü müdür? Kendine yeterlilikten, ülke içinde kendi tüketimimizi, kendi üretimimiz-
le karşılayıp karşılayamadığımızı ölçmek anlaşılmalıdır. Kolay bir fomül olarak, bir 
tarım ürününün üretim miktarından ihraç edilmiş ve stoklanmış miktarı çıkarıp bu 
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işleme aynı üründen ithal ettiğimiz miktarı ekleyerek tüketimimizin ne kadar ol-
duğunu hesaplayıp bunu üretim miktarına bölerek bir oran elde edebiliriz. Bu oran 
“bir” ya da daha yüksek çıkıyorsa kendine yeterlilik kaybolmuştur.  İçerdeki tüketim 
üretimden fazladır. Oran önerildiği gibi tüketim bölü üretim olarak hesaplanmışsa  
birden düşük değerler kendine yeterliliğe erişildiğine hatta aşıldığına işaret eder. 
Oranı tersinden hesaplayıp yorumlamak da münkün. Bu istatistiği hesaplayabilmek 
için Devlet İstatistik Enstitütüsünün resmi yayınları arasında olmayan iki istatistik 
veriye gerkesinimimiz var. Birincisi stok değerleri. Kolaylık olması için bunu sıfır 
olarak kabul edebiliriz. İkincisi tarımsal pamuk üretimimizin ne kadarını ihracat 
için üretiyoruz?  Resmi istatistiklerimizde ham (lint) olarak ihraç edilen pamuk 
miktarı belirtiliyor, şimdi buna tekstil, kofeksiyon olarak işlendikten sonra ihraç 
edilen miktarı da eklemek gerekir. Elimizde bunu ölçen resmi, kesin bir istatistik 
yok, ancak işlenmiş ürün ihracatına bakıp, uzmanların vereceği teknik katsayılarla 
tahmin edebiliriz. Bu hesaplar yapılırsa, işlenmiş ürünleri dikkate almadan net itha-
latın kendine yeterlilik ölçüsü olarak kullanmanın ne kadar yanıltıcı olduğunu gö-
rürüz. Türkiye ürettiği pamuğun en büyük kısmını kendi tüketmek için değil ihraç 
etmek için üretiyor. Kendine yeterlilik oranı da oldukça yüksektir. 

Tarımsal ürün ihracatımızın düşüşünü de bu özelliği dikkate almadan  yorumla-
yanların yanılabileceklerine işaret edilmeli. Türkiye’nin işleyip ihraç etmek üzere 
ithal ettiği pamuk, yün, ham deri, makarnalık buğday (kaçak olarak) Türkiye’deki 
tüketime gitmediği sürece kendine yeterliliği bozmaz. Aynı biçimde eskiden ham 
olarak ihraç ettiğini, şimdilerde işleyerek ihraç ediyorsa, bu ihracat istatistiklerde 
artık sanayi ürünü olarak görülüyorsa tarım da kendine yeterlilik kayboluyor yo-
rumu yanıltıcıdır. Tersine bu 1970’li yılların önemli hedefiydi. Tarımsal ürünleri-
mizi işlenmişlik derecesini, katma değerini artırarak satmaya çalışalım! Bu   hedef 
yerine geldiği ölçüde başarı olarak yorumlanacağına, bu yüzden değişen istatistikler 
neredeyse herkes tarfından tehdit olarak yorumlanmaktadır. Aslında Türkiye bazı 
ürünleri üretmediği halde, ham maddesini ithal edip, ancak işlenmişinin ihracatın-
da (kakao-çukulata) gibi söz sahibi olabilmiştir.  Ayçiçeği net ithalatçısı olduğu hal-
de, ayçiçeği yağı ihracatçısıdır. Bu Avrupa ülkelerinde eskiden beri gözlemlenen bir 
özellik, hiç çay üretmediği halde İngitere’nin önemli bir çay ihracatçısı olması gibi. 
Ancak hesaplama yöntemi ne olursa olsun Türkiye’nin kendine yeterlilik oranları 
hızla düşüyor.

Eskinin acı tecrübelerinden ötürü  toplumumuzda tarımsal ithalatın artmasına 
karşı büyük bir hassasiyet var. Bu anlayışla karşılanmalı. Aslında ithalatla ihracatın 
denk düzeylerde seyretmesi kuramsal açıdan kaygı verecek bir gözlem değil. Ancak 
tarımda gözlemlenen ithalat artışının büyük kısmı tarım politikalarının yanlışlığın-
dan ötürü değil.  Türkiye de tarımsal ithalatın artmasının en önemli nedenlerinden 
birisi talep artışı başka deyişle nüfus ve gelirdeki artıştır. 

Bu konuya açıklık getirmek üzere, yukarıdaki kendine yeterlilik anlayışının, öne-
rilen düzeltmeler yapılsa bile neden hala yanıltıcı kaldığına  değinilerek devam 
edilebilir. Kendine yeterliliğin,   doğru istatistik yöntemle hesaplansa bile, yalnız 
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dış ticaret verilerine bağlı kalması, tarım politikası açısından yanıltıcıdır. Tarım 
politikasının asıl, en temel amacı, o ülkedeki insanları yeterli ve dengeli beslemek-
tir. Kendine yeterliliğin  bu anlamdaki doğru istatistik ölçümü, insanlar yeterince 
beslenebildikten sonra yapılırsa anlamlı olacaktır. İyi beslenemeyen bir toplumun, 
çocuklarına vereceği etten sütten keserek, dış ticaret muhasebesi açısından kendine 
yeterli olması ne kadar övünç konusu olabilir ki? Belki zor bir durumu aşmak için ve 
kısa bir süre katlanılabilir. Ancak bu uzun dönemli bir hedef  olamaz. Bu perspektif-
le bakıldığında hala tarım ürünleri net ihracatçısı olan Türkiye’nin insanlarını, bes-
lenme standartları açısından belki kalori açısından yeterli, ama hayvansal protein 
gereksinimi dikkate alınırsa yeterince besleyemediği, hele eskiden  kendine yeterli 
olmadığı açıktır. Bu açık, gelir arttıkça karşılanabilmektedir. Artan gelir gıdaya olan 
talebi, ithal talebini de artırmaktadır

Nüfus artık azalarak artmaktaysa da düşen nüfus artışı hala yüksektir ve önemli bir 
gıda talebi yaratmaktadır.  Talep hem Türkiye’de iklim özellikleri nedeniyle üreti-
lemeyen malların ithalatını artıracak hem de  tarımsal üretim her alanda bu hızla 
artamadığından artan ithalatın en önemli nedeni demografi olacaktır.  Böyle geliş-
meleri tarım politikasıyla etkilemenin güç olacağı açıktır.
 
Tarım ürünleri ithalat artışının diğer önemli bir kaynağı, Türk parasının uzun süre-
ler aşırı değerlenmesidir. Bu da makro ekonomik bir tercihtir. Önceleri montaj sana-
yii açısından, şimdilerde büyük ihtimalle borç yönetimi açısından, Türk parasının 
aşırı değer kazanması tarımsal ithalatın artışında büyük rol oynamaktadır. Devalü-
asyon yapılmış yıllarda ve hemen ardından tarımsal ithalat verilerini kontrol eden-
ler bu etkiyi kolaylıkla göreceklerdir. 

Tarımsal ithalatı artıran son konu yukarıda tartışılmıştı. Bu da gıda sanayii ve diğer 
sanayiilerin ham madde talebinin artışıyla ilgilidir.  Tarımsal ürünlerin işlenme de-
recesi artarak ihraç edilecek ve bu alandaki diğer ülkelerin ithal talebi artarsa Türki-
ye kendi de ürettiği halde ham madde ithalatını artırmak durumunda kalacaktır. Bir 
soru sorulabilir: “Türkiye ithal ettiği pamuğu ihraç edecek bile olsa neden kendisi 
üretmiyor ya da üretemiyor?”  Çok kaba ve eksik  analizle söylenebilecek şu: diğer 
değişkenlerin sabit varsayılırsa bir ürünün fiyatını artırmadan üretim miktarını 
artıramazsınız. Bu girdi fiyatı artışı ise sanayinin rekabet gücünü düşürür. Fiyatı-
nı artırmadan ürün artışı verimlilik artışı, teknolojik ilerleme ile sağlanır. Örneğin 
sulama zaman alan ve büyük kaynak gerektiren bir yatırımdır, sulama sistemleri 
tamamlana kadar geçecek süre içinde dünya fiyatlarından ham madde ithalatının 
artması en elverişli çözümdür.     

Önce insanların beslenme gereksinimlerini dikkate alsak ve teknik anlamda bu-
nun sağlanmış olduğunu düşünsek, sonra yukarıda işaret edilen doğru  istatistik 
yöntemle ölçsek, kendine yeterlilik konusunu tam anlamıyla ortaya koymuş olur 
muyduk? Hayır. Çünkü tarımsal girdileri dikkate almadık. Türkiye tarımsal üretimi 
yapabilmek için önemli miktarda mazot, fosfat kayası, tarımsal ilaç hammaddesi, 
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tohum ithal ediyor. Aslında girdileri mi ithal etmeli yoksa nihai malı mı? Bu gerçek 
bir iktisat sorusu.  Girdi ithal ve ihracatını dikkate almadan yapılacak kendine ye-
terlilik  ölçümü de yanıltıcıdır. Eğer ithal edilen girdilerin dünya fiyatları düşük ve 
düşüyorsa aynı sırada nihai ürünleri fiyatları yüksek ya da yükseliyorsa girdi ithal 
edip nihai ürünü ihrac edebilmek karlı bir iş olacaktır. Girdi fiyatları yüksek ve yük-
seliyorsa buna karşılık nihai ürün fiyatları düşüyorsa böyle bir durumda ülkenin 
tarımsal ürün ihracatında ısrar etmesi o ülkeyi zarara sokacak, fakirleştirecektir. As-
lında bu son durumda, bir ülkenin nihai mal ithalatını artırıp ihracatını azaltması 
mantıklı bir politika olarak değerlendirilebilir.

Daha önceki Tarım Anlaşması (1995) konusunu hatırlayalım. Gelişmiş ülkelerin 
yüksek destek fiyatlarıyla üretimi artırabilmeleri çok yoğun girdi kullanımıyla 
mümkün olmuş, bu da özellikle Avrupa ülkelerinin toprak verimliliğini çok yük-
seklere çekmiştir. Gerçekçi olmayan fiyat düzeyinde, aslında bir ısraf ve çevre kir-
lenmesi nedeni olan bu durum sonuçta girdi talebini arttığından dünya girdi fiyat-
larında düşme gözlemlenmiş olamaz. Buna karşılık üretim fazlası ihracat fiyatları 
sübvansiyonla düşürülerek dünya pazarına boca edildiğinden nihai ürün fiyatları 
düşmüştür. Bu biçimleriyle bunlarda gerçek anlamdaki dünya fiyatları olmaktan 
çıkmışlardır. Başka değişle bunlar hedef alınacak kaynak dağılımını düzeltecek fi-
yatlar olmaktan çıkarılmıştır. Seksenli yıllarda Türkiye’de tarımsal ihracatın ithalat-
tan daha yavaş artmış olması bir ölçüde bu gelişmelere bağlı kalmış olabilir. Bunu 
kesinlikle iddia edebilmek için, ölçüm, araştırma yapmak gerekiyor. Bilinçli bir 
tarım politikası olduğu hiçbir zaman ifade edilmedi. Eğer Tarım Anlaşması (1995) 
başarılı olur, önemli ürünlerin  dünya fiyatları yukarı çekilebilirse, girdi ithal politi-
kası yeniden karlı bir işe dönüşebilir.

Türkiye  Tarımında Verim  Düşük mü? 
Konu giridilerden açılınca, yukarıda dile getirilen sürecin Türkiye tarımındaki verim 
tartışmalarına da yanıltıcı biçiminde yansıdığını belirtmekte yarar var.  Türkiye’de 
verimin düşük olduğunu göstermek için toprak verimliliğini ya da hayvan başına 
verimliliği Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmanın eski bir geleneği var.  Aslında verim-
lilik karşılaştırması yapılacak ülkelerin üretim faktörleri ve kaliteleri birbirine ya-
kın olmalıdır. Başka deyişle iktisat açısından, karşılaştırma sonucu bir politika öne-
rilecekse verimliliğin en kıt faktöre göre karşılaştırılması daha anlamlı olacaktır. 
Örneğin Türkiye’de artan kuraklığı da düşünürsek, sulama verimliliği, sermaye (ma-
kina, ekipman, ilaç) verimliliği göreli olarak daha bol olan toprağın verimliliğinden 
çok daha anlamlı göstergelerdir. Verimlilik böyle ölçülürse Türkiye’nin gelişmiş 
ülkelerden daha kötü durumda olmadığı kolaylıkla gözlemlenebilir. Türkiye’nin 
daha çok girdi kullanarak iklim ve göreli faktör kıtlıkları bakımından kendisinden 
çok farklı olan Batı Avrupa’ya öykünmesi büyük sorun yaratır. AB tarımı ile rekabet 
açısından gözetilmesi gereken gösterge toprak ya da herhangi bir faktöre göre ve-
rimlilik değildir. Birim üretimin getirisi ve maliyeti arasındaki farktır.
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Sonuç: İleri Dönük Sorunlar 
Türkiye’de şu anda süren “reform”, tarımı birikmiş sorunları ve bunların çözümü 
açısından ele almıyor. Tarımın genel ekonomide yarattığı sorunlar ve kriz sonrası 
elde kalan kaynaklar açısından değerlendiriliyor. Her kesim için olduğu gibi tarımın 
da bütçe üzerindeki yükünün azaltılması en önemli amaçmış gibi görünüyor. Kriz 
atlatıldığında, uluslararası kuruluşların ekonomi üzerindeki etkileri  kalktığında 
Türkiye’nin tarımı desteklemek için ayıracağı kaynağı olacak mı? Ya da ne kadar 
ayırmalı? Kriz öncesini hatırlayacak olursak Türkiye’nin ikileminin kriz ve etkile-
rinin bittikten sonra da süreceğini söyleyebiliriz. Türkiye’nin tarıma sağladığı des-
tek OECD ortalamaları ile karşılaştırıldığında örneğin işletme başına ölçülürse hep 
düşük kalmıştır, ancak Türkiye’nin toplam desteği, gelirine göre hep çok yüksekler 
arasında olmuştur. En düşük düzeye indiği, krizli 2001 yılında bile gayri safi milli 
hasılanın yaklaşık yüzde dördü (OECD verilerine göre)  tarımı desteklemek için kul-
lanılmıştır. Doğrudan gelir desteği olmadan verilen destekler de tarım kesiminde 
çalışanların gelirlerini yükseltmeyi amaçlıyordu. Desteğin çok azı eğitim, yayım ya 
da araştırma geliştirme için kullanılmıştır.  Çok az ülkenin tüketicisi, vergi mükelle-
fi böyle bir yükü üstlenmektedir.

Doğrudan gelir desteğinin bütün işletmelere aynı oranda verilmesi aslında çelişki-
li. Gelir desteği, adı üzerinde, gelire ihtiyacı olanları desteklemek içindir. Bunlar da 
küçük işletmeler olabilir. Öte yandan ticari ve büyük işletmelerin sorunlarının doğ-
rudan gelir desteği ile karşılanacağının düşünülmesi tutarsızlıktır.  Doğrudan gelir 
desteği, krizden çıkış ve işletmelerin kayıt altına alınması amacıyla en fazla birkaç 
yıl daha gerekçelenebilir.  Neresinden bakılırsa bakılsın tek başına gelir desteği ile 
tarım politakasını yürütmek eksik kalacaktır. En öncelikli konunun piyasadan tarı-
mın kullanabileceği finansman, kredi sağlanması olduğu biliniyor.

Türkiye’nin destekleme politikası deneyiminde yaygın olan dağılım politikalarıydı. 
Geliri birinden diğerine transfer etmek. En son doğrudan gelir desteğini yaşıyoruz. 
Fiyat desteği, fark ödemesi,  sınır müdahaleleri, girdi sübvansiyonları ve sübvansi-
yonlu krediler önceden bildiğimiz örnekler. Bu tercihi “üretken politikalarla” den-
gelemek ileri dönük en önemli tercih olacaktır;  araştırma, alış-veriş (transaction)  
maliyetini azaltma, altyapı hizmetleri, kamu malları sağlanması, enformasyon ve 
pazarlama hizmetleri, kalite ve standart  kontrolü, ürün sigortası ve yayım gibi. Es-
kiden araştırma amacıyla kurulmuş kamu kurumlarının, hala yapabilecekleri olma-
sına rağmen, bu konuyu tam olarak ileri götürebilmeleri artık olanaksız. Daha önce 
sözü edilen uluslararası anlaşmalar, özellikle fikri mülkiyet üzerine olan uluslarara-
sı anlaşmalar, tarımsal araştırma geliştirmenin özel mülkiyete devri ile sonuçlandı. 
Eski  kamu kuruluşları kendilerinden beklenilenleri özel şirketlerle işbirliği yapa-
cak biçimde yeniden organize edilmeden ya da özelleştirilmeden yerine getirecek  
konumda değiller. Hatta başarı için bu hizmetleri örgütlenerek, bilinçli bir biçimde 
bedelini ödeyerek talep edecek yeni “önder çiftçi projelerine”  gerek var.  

Resmi istatistiklerde görülen yüksek tarımsal (kırsal) nüfus her açıdan yanıltıcı. Bu 
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gün özellikle İç Anadolu’da büyük bir dönüşüm, geçiş yaşanmaktadır. Kırsal nüfu-
sun çok önemli kısmı kısa bir süre için köylere gelmekte, özellikle kışları kentlerde 
geçirmektedir. Bütün mevsimleri köyde geçirenler ebeler, dedelerdir. Bütün mev-
simleri hemen hemen kentte geçirenler gençler ve çocuklardır. Türkiye tarımını 
geleneksel biçimde bile devralabilecek köy nüfusundan söz etmek mümkün değil-
dir. Yakından izleyenler, sulu tarım hariç,   tarımı çok yaşlı bir nüfusun sürdürdüğü 
gözleminde birleşmektedir. Oysa  rekabet etmekten söz edilecekse bunun en önemli 
gereği genç ve iyi eğitimli çiftçilerdir. 
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Katılımcı Kırsal Kalkınma 
Yaklaşımında Öncelikli 
Strateji ve Politikalar
rıfat dağ1

Giriş 
Kırsal kalkınma, genel tarım politikalarından olumsuz etkilenen dezavantajlı ke-
simlerin yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan ve çok yönlü araçlarla alan bazında 
uygulanan gelişme programlarıdır. Bu nedenle, özellikle geri kalmış ülkeler için kır-
sal kalkınmayı, sosyo ekonomik gelişme programı olarak algılamak mümkündür.

Kırsal kalkınma programları, sosyo-ekonomik açıdan kutuplaşmış bölgelerin oluş-
ması ile ortaya çıkmış ve alanlarındaki farklılaşmanın derinlik kazandığı geri kal-
mış ülkeler için ayrıca önem kazanmıştır. 

Gelişmiş ülkelerde de uygulanan kırsal kalkınma programları, tarımı ciddi sorunlar 
içeren ülkelerden farklı olarak, söz konusu ülkelerin tarım politikalarını tamam-
layıcı işlev üstlenmiş; bir bakıma, kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek güçlendirmeyi 
amaçlamıştır.
 
Özellikle hedef kitlenin gelir yapılarının iyileştirilmesi amacıyla Uzakdoğu, Asya, 
Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde uygulanan kırsal kalkınma programları, uzun-
ca bir dönem kararların ve tahsislerin merkezce belirlendiği bir süreç olarak algılan-
mış, ancak, dışsal manipülasyonlarla kırsal yaşamın iyileşmediği, sunulan hizmet-
lere süreklilik kazandırılamadığı ve en önemlisi, yerel ihtiyaçlarla tahsisler arasında 
ilişki kurulamadığı, giderek kalkınma hedeflerinin saptırıldığı anlaşılmıştır.

Dünya deneyimi, dışarıdan gelenlerin müdahalesi olarak uygulanan kalkınma 
yaklaşımının değişmesini gerektirmiş ve 1980’li yıllardan itibaren kırsal kalkınma 
programları, katılımcı bir sürece evrilmiştir. Kaynaklara ve kararlara ancak katılım-
cı bir süreçlere erişilebileceği anlaşılmış ve katılım olgusu, kırsal kalkınma prog-
ramlarının kilit yönünü oluşturmuştur.

Gelinen şu evrede katılım, hazır bir projeye eklenen bir vida ya da çevrim içinde tek 
bir nokta olarak görülmüyor; tüm sürecin denetime alınacağı ve örgütsel bir değişi-
min sağlanacağı, deneyimsel bir olgu olarak tanımlanıyor.

1 Ziraat Yüksek Mühendisi, Ankara
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Katılım, “ ... yoksulların kendi çıkarlarını dile getirebilecekleri, ellerinde olanı savunabilecek-
leri ve yeni olanaklara yönelebilecekleri, örgütsel bir çaba olarak...” algılanıyor (Shepherd, 
A. 1998).

BM- Toplumsal Gelişme Araştırma Enstitüsü (UNRISD), katılım olgusunu benzer 
bir kapsamda ele almakta ve katılımı, “denetimden uzak tutulan grupların ve ha-
reketlerin, kaynaklar ve düzenleyici kurumlar üzerindeki denetimlerini artırmak 
amacıyla giriştikleri örgütlü çaba...” olarak tanımlamaktadır (Shepherd, A. 1998).

Kırsal Kalkınma Programları, Ülkemizde de 1970’li yıllardan itibaren, Dünya 
Bankası’nın desteklediği Çorum-Çankırı Projesi ile başlatılmış ve bir dizi diğer alt 
bölge programları ile sürdürülmeye çalışılmıştır.

Sürdürülen ve var olan programlar, amaç-araç ilişkilerinin kurulamayışı, başka bir 
anlatımla, sorunların çözümünü sağlayacak geçerli politikalarla desteklenememesi, 
geleneksel yönetim sorunlarına bağlı olarak tasarım ve uygulamaya yönelik merke-
zi tahsislerin öncelikli ve ağırlıklı oluşu, kaynak transferlerinde devamlılık-yeterli-
lik sağlanamaması ve etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulama-
ması nedenlerine bağlı olarak, beklenen başarıyı yakalayamamıştır.

Aksine,  kırsal alan sorunları günümüzde giderek çeşitlenmekte ve ağırlaşmaktadır.
Kesimler arası etkileşim açısından en önemli sorun, kırsal bireysel gelir düzeyinin 
giderek aşınmakta ve daha çok buna bağlı olarak göç, işsizlik ve dengeli gelişmeyen 
yerleşme sistemleri gibi bir dizi olumsuz dışsallıkların ortaya çıkmakta olduğudur.

Kırsal alan %35 oranında nüfus içermesine rağmen, tarım sektörü, Türkiye ulusal 
gelirinin ancak %12 ini, başka bir anlatımla, nüfus payının 1/3 ünü karşılayabil-
mektedir (DİE, 2001).  Böylece kırsal kesim, ülke genelinde ortaya çıkan toplumsal 
sorunların ve sonuçların önemli bir kaynağını oluşturmaktadır.

Kır ve kent arasındaki bireysel gelir düzey farkı, ülke geneli için ciddi bir soruna 
dönüşen yoksulluk oranlarına da yansımıştır; emek grubu için %16 olarak belirle-
nen yoksulluk oranı, tarım kesimi için %22’ler düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. 
Ayrıca ‘tarım müteşebbis grubu gelir payları’nın, 1987 yılına göre 1994 yılında  %40 
oranında düşüş göstermesi (TÜSİAD, 2000),  eşitsiz gelir dağılımı açısından önemli 
bir olguya işaret olduğu kadar, tarım sektörünün tarım dışı sektörlere karşı tutunma 
mekanizmalarının düşük olduğunu göstermesi açısından da önem arz etmektedir.

Gelirin yeniden dağılımını sağlayacak ya da iyileştirecek vergi ve sosyal amaçlı 
transferler gibi makro politikaların eksikliği ve yetersizliği, kırsal kalkınma prog-
ramlarının hayata geçirilmesini daha da önemli kılmaktadır.

Çünkü TÜSİAD’ın Türkiye Gelir Araştırması, özellikle emeklilik ve işsizlik sigortası 
gibi transferlerin gelir yapılarının iyileştirilmesindeki katkısının ancak %7 oranın-
da gerçekleştiğini açıklamaktadır ki bu etkinin İsveç için %52 ve İtalya için ise % 34 
olarak belirlendiği anlaşılmaktadır (TÜSİAD, 2000)
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Tarım Sektörünün Ayırıcı Niteliği 
Tarımın, giderek kırsal kesimin sorunlarını algılamak ve gerçekçi gelişme politika-
larını üretebilmek için sektörün, diğer üretken sektörlerle benzeşmeyen nitelikleri-
ni tanımlamak önemlidir.

Sektörün üretim ve dağıtım yapısı, tarım dışı sektörler karşısında sürekli olarak kay-
nak yitirilmesini gerektirecek niteliktedir: 
. Tarımsal faaliyetlerin doğal şartlara açık bir ortamda sürdürülme zorunluluğu ve 
bu yönde ortaya çıkabilecek risklerin, tarımsal sigortacılık anlamında transfer ma-
liyetlerinin yüksekliği,
. Üretim periyotlarının uzunluğu, işletmelerin sermaye devir hızlarının düşüklüğü 
ve buna bağlı olarak birim üretim için daha yüksek oranlarda işletme sermayesi ge-
reksinimi,
. Çok sayıda işletmenin benzer üretimde bulunması nedeniyle rekabet avantajının 
yakalanamaması,
. Tarımsal ilk ürünün kısa raf ömrü ve buna bağlı olarak depolama/stoklama mali-
yetlerinin göreli yüksekliği,
. Tarım işletmelerinin satış ve tedarik piyasalarına uzaklığı ve bu piyasalara erişim 
maliyetlerinin yüksekliği,
. İşgücü piyasasında tarımsal emeğin fırsat maliyetinin bulunmayışı,
. Kırsal fiziksel, tarımsal ve teknolojik altyapı düzeyinin, sektör için destek gücüne 
dönüşmemiş olması gibi yapısal nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan olgular, pro-
fesyonelleşmiş piyasa sistemi içinde tarımın güç yitirmesine neden olmaktadır. 

Dünya Tarım Ticareti – AB’ne Uyum Süreci ve Ülke Tarımının Gücü 
Uruguay turu ile birlikte, sanayi ürünlerinde olduğu gibi tarımsal ürünlerin de ser-
best dolaşımını sağlayacak düzenlemeler, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) anlaşmaları 
ile gündeme gelmiştir.
 
Türkiye’nin DTÖ’ne taahhütleri, 4 ana başlık altında toplanmaktadır:
. Pazara giriş kurallarına uyum (1986 yılı tarife oranları ile sonradan konsolide edilen 
tarife oranlarından gümrük vergisi indirimi),
. İhracat sübvansiyonlarının kaldırılması/sınırlandırılması (Türkiye son yıllarda ihracat 
desteklerini azaltmıştır),
. Yurtiçi desteklerin azaltılması,
. Sağlık ve bitki sağlığı önlemlerinin alınması.

 Türkiye, diğer gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) gibi tarife dışı engellerin ve ihracat 
sübvansiyonlarının kaldırılması/sınırlandırılması ve gümrük vergi oranlarının dü-
şürülmesi ile iç desteklerin öngörülen standartlara uyumlaştırılması “taahhütleri”ni 
yerine getirmek üzere, başlattığı uygulamalarını tamamlamak üzeredir.
 
Buna göre Türkiye, yaklaşık olarak 44 ürün/ürün grubu için ihracat sübvansiyonu-
nu sınırlayacak ve “tarife indirimleri”ni ise 1986 yılı Eylül’ünde geçerli olan tarife 
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oranlarının esas alınması suretiyle sağlayacaktır. Tarife indirimleri, her ürün veya 
ürün grubu için değişmekle birlikte, temel yıla göre, ortalama olarak %10-50 oran-
larında gerçekleştirilmiş olacaktır (Çakmak E, Akder, H.,  1999).
 
Bilindiği üzere Türkiye, 1996 yılında, AB Ortak Piyasa Düzeni’ne uyum gerekçesiyle, 
gümrük indirimlerini gerçekleştirmiş ve AB-Gümrük Birliğine girmiştir.
 
Gerek DTÖ anlaşmaları ve gerekse AB’ne katılım süreci, bir dizi “düzenleyici refor-
mu”  gündeme getirmiş; bu maksatla, para politikalarına (esnek döviz kuru rejimi), 
finansman sektörüne ve kamu maliyesine yönelik önlemler, rekabete dayalı bir pi-
yasa ekonomisine geçiş için hızlandırılmıştır. AB Müktesebatına Uyum Süreci için 
Ulusal Programımız, bir dizi sorun alanını belirlemiş ve uygulama programlarını 
açıklamıştır. Görülmektedir ki Türkiye, rekabete açık ticaret sistemi içinde yaşaya-
caktır. Özellikle tarım ve kırsal ekonomi, söz konusu süreci daha şiddetli yaşayacak-
tır.
 
Tarım, “Tarife Dışı Teknik Engelleri” yaşamamak için yapısal olaraktan da güçlendi-
rilmek durumundadır. Bu yönde, sağlık, hijyen, bitki sağlığı ve güvenliği ile paketle-
me ve ambalaj kurallarına uyum süreci daha etkili kırsal programların uygulanma-
sını gerektirecektir.

Ülke tarımının performansı ve kırsal profil, rekabete dayalı bir yapılanma için daha 
farklı argümanların gündeme getirilmesini gerektirmektedir. Çünkü Dünya tica-
ret sistemine uyum süreci ile AB’ne katılım süreci tarımı derinden etkileyecektir. 
Özellikle küçük işletmeler ve altyapısı geliştirilmemiş alanlar, bu etkilenmeye daha açık bir 
duruma düşeceklerdir.
 
Akder, Ertuğrul, Çakmak ve Kasnakoğlu tarafından, Ortak Tarım Politikası (OTP) 
na uyumun olası ekonomik etkileri konusunda ve farklı tarihlerde modeller gelişti-
rilmiş ve etkilenmeler, irdelenmiştir.  Değerlendirmelerin ortak eğilimi göz önüne 
alındığında, tüketici refahında göreli bir düzelme, fiyat ve pazar politikalarına etki-
lerinde ise özellikle 2000 li yıllarda tahıl ve yağlı tohumlar gibi dökme ürün fiyat-
larında ortalama olarak %15’in üzerinde bir düşüş beklenmektedir. Ayrıca, anılan 
dönem için toplam tarımsal üretim miktarında %6 ve hayvansal ürünlerde %19 
azalma olacaktır (Ertuğrul, C.,  2003).
 
AB tarımı ile Türkiye tarımı arasında çok önemli farklılıklar vardır:
Türkiye’de tarımsal işgücü başına üretilen katma değer, sanayi sektörünün 1/6’ i ka-
dardır (Çakmak E, Akder, H.,  1999). AB’de bu oran, 1/2 ‘e düşmektedir.

AB ile Türkiye tarımı arasında önemli yapısal farklılıkların olduğu görülmektedir. 
En büyük farklılık, sektör üzerindeki nüfus baskısı ile ilgilidir; AB’de tarımsal nüfus 
%7 düzeyinde iken bizde %35 oranındadır. Giderek gelir ve onu tayin eden nüfus 
başına arazi varlığında da çok önemli farklılıklar yaşanmaktadır. AB’de istihdam 
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edilen işgücü başına, 20 000 $ gelir elde ediliyorken, ülkemizde bu miktar, 2600 $ 
düzeyinde kalmaktadır (Tablo 1).

İnsan –Toprak İlişkileri 

1952 yılından günümüze, insan-toprak ilişkilerinin, 5-50 ha. toprak grubunun yara-
rına geliştiği anlaşılmaktadır. 0-5 ha. işletme grubu, anılan dönemde işletme oranını 
%5 artırmış olmasına karşın, arazi varlığını %26 oranında yitirmiş bulunmaktadır. 
Başka bir deyişle, küçük işletmeler süreçte daha da küçülmüşlerdir. 50 ha.’dan bü-
yük işletme grubunda ise hem işletme oranında, hem de arazi oranında %45’in üze-
rinde bir düşüş yaşanmış  bulunmaktadır (Tablo 2). Üst toprak grubundaki düşüşün, 
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Tablo 1. Türkiye ve AB Tarımı - Karşılaştırmalar, Kaynak:DİE İstatistikleri ve www.ec.com (2004)’den derlenmiştir.                        

Tablo 2. Arazi Mülkiyet Yapısında Değişim %, (Kaynak: DİE Tarım Sayımlarından derlenmiştir.)
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daha çok reel parçalanma (miras) yoluyla ortaya çıktığı varsayımı, halen önemli 
bulunmaktadır.
 
Tablo.2’ye daha analitik yaklaşıldığında, orta işletme grubu olarak niteleyebilece-
ğimiz 5-50 ha. işletme grubunda, en yüksek arazi kazanımının 20-50 ha grubunda 
ortaya çıktığı ve artışın %37 düzeyini bulduğu söylenebilmektedir.
 
0-5 ha ( 0-50 da.) arazi grubuna sahip işletmelerin kendi içindeki dağılımı, daha va-
him bir tablonun ortaya çıktığını göstermektedir. Bu grup içerisinde, 10 dekardan 
küçük araziye sahip işletmeler, gruptaki işletmelerin %25 ini oluşturmaktadır ki bu 
işletmeler, “geçimlik altı” olarak değerlendirilebilmektedir. 20 da.’dan küçük işlet-
meler ise gruptaki işletmelerin %51’ini oluşturmaktadır (DİE, 2003).
 
1970 yılından 2001 Tarım Sayımı yılına kadar, işletme sayısının 1 milyon kadar, 
başka bir anlatımla, 1970 başlangıç yılının %30’u oranında arttığı ve 0-5 ha arazi 
grubundaki artışın ise 260 000 işletme olduğu anlaşılmaktadır (DİE, 1972). 
 
Arazilerin çok parçalı ve dağınık olduğu özelliği de göz önüne alındığında, verimli 
tarımsal faaliyetin söz konusu tarımsal işletmeler tabanında çok da mümkün ola-
mayacağı sonucu çıkmaktadır.

Küçük işletmelere dayalı yapı yanında, topraksız nüfusun varlığı da önemli bir kır-
sal sorundur. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kaynaklarından (Köy Envanter Etütle-
ri-82), arazisi bulunmayan hane oranının %25’ler düzeyinde olduğu anlaşılmakta-
dır (KİB, 1982). 

Küçük işletmelere dayalı tarımsal yapının küresel ekonomik baskılarla AB sürecini 
daha sancılı bir süreçte yaşayacağı ortadır. Rekabete açık ekonomik süreç ve buna 
bağlı olarak tarım ticareti, özellikle küçük tarımsal işletmelerin tasfiyesini hızlan-
dıracaktır.

1950-70 döneminde yılda 200 binden, 1990-95 döneminde ise 500 binden fazla 
köylünün kentlere göç ettiği düşünüldüğünde (İçduygu, A. vd., 1997) verili duru-
ma göre gerilimin artacağı önümüzdeki dönemin sorunlarına  iyimser yaklaşmak 
mümkün görülmemektedir.

Ancak, yeni fırsatlarla kırsal yapının güçlendirilme imkânları, ”insan odaklı” kalkınma yak-
laşımının gereği olarak değerlendirilmelidir. 

Tarımsal Destekler için Yeni Bir Yaklaşım 
Tarımsal destekler konusu, tüm ülkelerin gündemindedir; ABD ve AB ülkeleri ta-
rımsal üreticilerini desteklemektedirler.

AB, Gündem 2000 Reformu ile “Müdahale Fiyatlarını” düşürmektedir. Ancak, Telafi 
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Edici Ödemelerle (Doğrudan Yardım), üretici gelirini korumayı da amaçlamaktadır. 
AB, toplam bütçesinin %47 ini tarıma ayırmakta ve 2001 yılı itibariyle, alan ödeme-
leri de dâhil olmak üzere, toplam destek miktarı 44 milyar €’ya ulaşmaktadır. OECD 
kaynaklarına göre, 2002 yılında, AB ülkeleri hektar başına  730 $ destek sağlamış bu-
lunmaktadır; OECD ülkeleri destek ortalaması 182 $ ve Türkiye’nin anılan dönem 
için destek miktarı 151 $/ha dır (Yeni R.; Dölekoğlu, C., 2003) .

DTÖ sürecine kadar Türkiye, tarımsal destekleri, daha çok kaynak transferi biçi-
minde ve ürün paritelerini göz önünde bulundurmadan sağlamıştır. Bunun sonucu 
olarak, çay, fındık, tütün örneklerinde olduğu gibi istenmeyen stoklara ulaşılmıştır.

Destek miktarı açısından, kaynak ihtiyacı ve dengeleri dışında, önemli bir sorunu-
nun bulunmadığı bilinmektedir. Çünkü DTÖ “de Minimis” kuralına göre,  üretim 
maliyetlerinin %10’nuna kadar, ürünlerin desteklenme olanağı vardır.
. Verimlilik ve kalitenin geliştirilmesini esas alacak destek yaklaşımının hayata geçirilmesi 
önemlidir.
. Destekler, pazar yapılarını, sistemini güçlendirmeli ve üretici gelir paylarını artırıcı olma-
lıdır.
. Alt bölgelere göre belirlenecek olan avantajlı ürünlerle, daha az tarla arazisi gerektiren ta-
rımsal faaliyetler (arıcılık, su ürünleri, ipekböcekçiliği, kümes hayvancılığı, seracılık) destek 
kapsamına alınmalıdır.
. Tarım dışı kırsal kaynaklar (kırsal turizm,el sanatları v.s.) geliştirilmelidir. 

Tarımsal altyapı ile teknolojinin geliştirilmesi, örgütlenmenin özendirilmesi, opti-
mum işletme yapılarına ulaşılabilmesi ve pazar yapılarının güçlendirilmesi, verim-
liliği esas alan bir destek sistemi ile ancak mümkün olabilecektir.

BM-FAO, AB ve Dünya Bankası’nın Yeni Kırsal Kalkınma Yaklaşımları 
1980’li yıllardan itibaren tartışılan ve göreli olarak uygulama pratikleri yakalayan 
“katılımcı kırsal kalkınma” yaklaşımı, 1992 Rio Kalkınma ve Çevre Konferansı süre-
cinde araçlarıyla tanımlanmış, dünyada yaygınlıkla uygulanmaya başlamıştır. An-
cak, ülkemiz için 1-2 üniversite ile 1-2 gönüllü kuruluşun çalışmaları dışında henüz 
yeni bir kavramdır.

Dünya Bankası ile BM-FAO kuruluşlarının, katılımcı kırsal kalkınma açısından dö-
nüşüm yaşadıkları, yeni stratejileri benimsedikleri bilinmektedir. Dünya Bankası 
yaklaşımında, aşağıda belirlenen stratejiler öne çıkmış bulunmaktadır:
. Genel kırsal kalkınma yaklaşımından, bütüncül ve yoksulu öne alan yaklaşım,
. Ekonomik büyüme yerine risk yönetimini ve zafiyetlerin giderilmesini önceleyen 
yaklaşım,
. Sektörel yaklaşımdan çok sektörlü yaklaşım,
. Girdi ve çıktılara odaklanma yerine, faaliyet ve sonuçlarına odaklanan yaklaşım,
. Merkezi planlamadan, katılımcı planlamaya dönüşümü esas alan yaklaşımların 
önemli olduğu anlaşılmaktadır (Öğüt, H., 2004).
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AB, kırsal kalkınma yaklaşımında, “etkinlik ve işlerlik” ile “daha demokratik bir ku-
rumsal yapı”ya önem verilirken, kırsal kalkınmayı ekonomik ve sosyal bütünleşme-
nin bir aracı olarak  görmekte ve çok sektörlü bir yaklaşımın, yani kırsal ekonomik 
gelişmenin önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

BM-FAO kırsal kalkınma yaklaşımında, iki temel amaç öne çıkmaktadır:
. Sosyo ekonomik gelişmeyi desteklemek,
. Yetersizlikleri azaltmak.

FAO, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın temellerini,
. İnsan odaklı (geçim analizi, hedef populasyonun katılımı) yaklaşım,
. Holistik yaklaşım (çoklu stratejilerin adapte edilmesi),
. Yaşamların dinamik doğasını kavrayan yaklaşım,
. Problemler üzerine değil fırsatlar ve insanların güçlü tarafları üzerine kurulu yak-
laşım,
. Mikro-makro bağının kurulması, erişim kanallarının güçlendirilmesi,
. Sürdürülebilirlik, olarak açıklamış bulunmaktadır (FAO 2004).

Öncelikli Stratejiler1 
Denenmiş evrensel ilkeler doğrultusunda, ülke koşullarına uygun yeni stratejilerin 
geliştirilme olanağı vardır. Bu maksatla aşağıdaki önermeler, başarılı kırsal kalkın-
ma programlarının uygulanabilmesi için gerekli görülen genel tedbirleri açıklamak 
amacıyla sunulmaktadır. Genel amaçlar, tüm kırsal/tarımsal yapımız için geçerli 
olmak üzere önerilmiştir; stratejiler ve onlara bağlı politikalar ise kırsal kalkınma 
programlarının başarısını destekleyecek ve elverişli ortamı oluşturacak genel tedbir 
önerileridir.

Genel Amaçlar:
1. Kırsal alanda yaşam kalitesinin yükseltilmesi,
2. Kırsal istihdamın artırılması,
3. Uluslararası ticaret açısından rekabet avantajının yakalanması,
4. Toplumsal bütünleşmeye (kırsal ve kentsel alanlarda kohezyon) destek olunması.

1. Strateji:
Kırsal ve tarımsal küçük üretimlerin sosyal ve ekonomik ortamlarının iyileştirilmesi
1.  Stratejiyi Destekleyecek Politikalar: 
1.1. Tarım ve kırsal küçük üreticilerin pazarlara (tedarik ve satış piyasalarına) erişimini 
kolaylaştıracak olan altyapıların (ürün borsa sisteminin kurulması, teknolojik altyapının 
güçlendirilmesi), belirli ilke ve programlar kapsamında ele alınması,
1.2. Arazi toplulaştırma faaliyetlerinin hızlandırılması ile özellikle belirli ölçeğin altındaki 
işletmelerin gönüllülük temelinde ve desteklemelere konu olacak biçiminde  farklı modeller 
geliştirilerek/sunularak  birleştirilmelerinin özendirilmesi, 

1 Genel Amaçlar, tarım ve tüm kırsal alan yaklaşımları için, strateji ve buna bağlı politikalar ise sadece 
kırsal kalkınma yaklaşımı için önerilmektedir.
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1.3. Destekleme araçlarının, verimliliği, kaliteyi, stratejik ürünlerle-rekabet avantajı yüksek 
ürünleri kapsayacak ve pazar etkinliğini artıracak biçimde tanımlanması,
1.4. Kırsal altyapı, tarımsal altyapı hizmetlerinde dönüşüm sağlanarak bütünleşmenin/eş-
zamanlılığın sağlanması (Kırsal altyapı kalitesinin artırılması- şebeke içme suyu, üretim 
alanlarının-tarla- elektrifikasyonu).
2. Strateji:
Üreticilerin kararlara ve kaynaklara erişiminin güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması
2. Stratejiyi  Destekleyecek Politikalar:
2.1. Proje döngüsü içerisinde planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında, üretici-
nin kararlara ortak kılınması,
2.2. Katılımın, insan kaynağını geliştirme faaliyetlerinin ve ortak yönelmenin (örgütlenme) 
kurumsallaşmasının özendirilmesi ve güçlendirilmesi,
2.3. Banka ve sigorta hizmetleri uzantılarının (ajanslıkların), ölçek köylere (alt bölgelere) 
kadar ulaştırılması,
2.4. Doğal afet ve ekonomik risk yönetimi için üreticinin özendirilmesi ve desteklenmesi.
3. Strateji:
Kırsal  kalkınma faaliyetlerinin, agroekolojik benzerlik gösteren vesosyal dayanışmayı güç-
lendirecek olan alt bölgelerde uygulanması
3. Stratejiyi Destekleyecek Politikalar:
3.1. Agroekolojik zonlamanın tamamlanarak haritalanması,
3.1. Alt bölgeler itibariyle endemik ve avantajlı ürünlerin belirlenmesi,
3.3. Alt bölgeler itibariyle, tarım dışı kırsal ekonomik potansiyelin (kültür varlıkları, turizm 
vs) belirlenerek altyapılarının geliştirilmesi. 
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Kırsal Kalkınmada 
Katılımcı Yaklaşımlar
tayfun özkaya1

halka gidin 
onlarla konuşun
onlarla yaşayın ve onları sevin
onların bildikleri ile başlayın
elindekilerle bir şeyler yapın
ve en iyi önderlerle
iş tamamlandığında
halk diyecektir ki:
“bunu kendimiz yaptık”
   Lao Tsu

Giriş 
Dünya’da ve ülkemizde geleneksel araştırma, kırsal kalkınma, kırsal planlama ve 
kırsal yayım yaklaşımlarının karşılaştıkları başarısızlıkların farkına varılması yeni 
arayışlara yol açmıştır. Geleneksel yöntem ve yaklaşımlarda çoğunlukla anket yön-
temi ile derlenen veriler çok uzun bir süre sonunda işlenerek rapor haline getiril-
mektedir. Daha önemlisi araştırma konusu ve hipotezlerinin seçiminde, önerilerin 
belirlenmesinde üreticilerin veya kırsal kesim insanlarının çok az bir katılımı ola-
bilmekte; bazen hiç olamamaktadır. Bütün bu dışlayıcı sürecin sonunda belirlenen 
gündem veya hedefler çoğu zaman gerçeklere, kırsal kesim insanlarının gereksinim-
lerine veya önceliklerine ters düşmektedir. Uygulanabilecek bazı sonuçlar ise haya-
ta geçirilememekte veya çok geç geçirilmektedir. Türkiye’de var olan araştırma ve 
yayım sistemleri de çoğunlukla başarısızlığı ortaya çıkmış olan bu “teknoloji trans-
feri” anlayışı ile uyum içindedir. 

Bu sorunlara cevap olarak önce gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 1990’larda 
geliştirilmiş bulunan “Katılımcı Kırsal Değerlendirme” (KKD) (Participatory Rural 
Appraisal, PRA) yaklaşımı; yerel toplumlara, kendi hayat ve koşullarının bilgisini 
paylaşma, bilgi üretme, analiz etme, planlama ve eyleme geçme gücünü kazandıran 
bir yaklaşımdır.
  
Bu bildiride katılımcı yaklaşımlar hakkında temel bilgiler verilecek, Ege Üniversi-
tesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezince (TUAM) yürütülen Halilbeyli ve 
Menemen Projeleri deneyimleri sunulacaktır. (Özkaya, T., Karaturhan, B. ve Boyacı, 
M., 1998 ve 2003)

1 Prof. Dr., Ege Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 
(2004), İzmir
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Katılımcı Kırsal Değerlendirme Yaklaşımı ile İlgili Bilgiler 
KKD’nin Kökleri: KKD 1990’larda evirildiğinde bazı kaynaklardan gelmekte ve on-
larla etkileşmekte idi. Bütün bu kaynaklar birbirine karışarak ve etkileşerek bu ge-
lişmeyi doğurmuştur. Bu kökleri şöyle sıralayabiliriz: Aktivist katılımcı araştırma, 
agro ekosistem analizi, uygulamalı antropoloji, çiftlik sistemleri araştırması, hızlı 
kırsal değerlendirme (Chambers, 1992). 

Aktivist katılımcı araştırmanın kurucularından sosyolog Kurt Lewin, KKD’nin de 
temel bir anlayışını şöyle dile getirmiştir: “Eğer gerçeği tam olarak öğrenmek istiyor-
sanız, bunu yalnızca gerçeği değiştirmeye çalışarak yapabilirsiniz.” 
 
KKD’nin Tanımı: KKD halkın, yaşamlarının gerçeklerini, koşullarını analiz ederek, 
yapacakları eylemleri planlayabilmelerine, kararları uygulayarak bunları izlemele-
ri ve sonuçlarını değerlendirmelerine olanak veren bir gurup yaklaşım, yöntem ve 
davranışlar olarak tanımlanabilir. Yöntemleri HKD’den de evrilmiştir. Ondan farkı 
KKD‘nin yerel halkı güçlendirme süreçlerine ağırlık vermesidir. HKD ise, esas ola-
rak yerel toplumun dışındakilerin (profesyonellerin) bilgi toplamak için kullandık-
ları bir araç olmaktadır. Hem HKD hem KKD kötü kullanım ile karşı karşıya gelmiş-
lerdir. Bir çokları kötü çalışmalar yapmışlar ve bunları KKD olarak etiketlemişlerdir. 
KKD katılımcıdır. Bunun anlamı dışardan gelenlerin insanları toplayıcı, katalist ve 
kolaylaştırıcı olmasıdır. Bunun da amacı, halka kendi araştırmalarını, soruşturma-
larını ve analizlerini yapmalarına olanak sağlamaktır. HKD dışardan gelenlerin 
öğrenmesi amacını taşımaktadır. KKD ise yerel halkı; kendi analizlerini yürütme, 
çoğu zaman da planlayarak eyleme geçmeye muktedir kılmayı amaçlamaktadır. 
Uygulamada HKD ile KKD arasında bir geçiş bulunmaktadır. Bu yöntemlerin ta-
nımlanması ile anlaşılabilir. Doğrudan gözleme, yarı biçimlenmiş görüşmeler gibi 
bazı yöntemler HKD’de vurgulanmıştır, fakat bunlar iyi bir KKD’nin de yaşamsal bir 
kısmını oluşturmaktadır. Diğer yöntemler örneğin, halkın kendi haritalarını yaptı-
ğı katılımcı haritalama ve katılımcı diyagram çizme KKD’de vurgulanmıştır. Fakat 
HKD’de de kullanılabilir.  
KKD’nin Uygulandığı Alanlar: Her gün genişlemekle birlikte en çok uygulama alan-
ları şunlardır: Kırsal kalkınma, kırsal planlama, doğal kaynaklar yönetimi, tarım, 
yoksullukla mücadele, kadın sorunları, sağlık ve beslenme 

Halilbeyli Projesinin Üreticiler Tarafından Genel Bir Değerlendirmesi  
Tüm köy dikkate alındığında yaklaşık son altı aydaki gelişmeler aşağıdaki çizelge’de 
özetlenmektedir. Sayısal sonuçlara varabilmek için katılımcılar bazen aralarında 
uzun süren tartışmalar, hatta dökümler yapmışlardır. 
Proje sonuçları çok olumludur. Geleneksel yaklaşımlarla uzun yıllar içinde sağlana-
bilecek sonuçlara altı aylık bir uygulama süresinde ulaşılmıştır.

Proje Sonrası Kadın Grubunda Yaşama Bakış ve Tutumlardaki Değişiklikler 
Burada yalnızca kadın grubundaki değişiklikler özetlenecektir. Bunlar şöylece sı-
ralanabilir: Bilgilenmek için kitap okuma isteği artmıştır. Dağıtılan broşürlerin, 
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bilgilerin daha iyi anlaşılması, uygulamanın yapılabilmesi ve kalıcılığı sağladığı 
belirtilmiştir. Kadınlar oturumların başlangıcında donuk ve çekingen olduklarını 
ancak şimdi kendilerine güvendiklerini ve tartışılan konularda her ortamda düşün-
celerini açıklayabilme becerisini kazandıklarını vurgulamışlardır. Eşleriyle hayvan-
cılık, beslenme vb. ailelerini ilgilendiren her konuda rahatlıkla tartışabildiklerini ve 
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kendilerinin de aile ile ilgili tüm konularda söz sahibi olduklarını eşlerine hissettir-
diklerini belirtmişlerdir. Böylece, aile içi karar alma sürecine kadınların katılması-
na yönelik ilk adımlar atılmıştır. Artık, emeklerinin karşılığını almak istediklerini 
bunu da eşleriyle tartışmaya başladıklarını belirtmişlerdir Sağdıkları sütlerin parası-
nın kendilerine verilmesi için mücadele başlamıştır. Oturumların kadınlar arasında 
iletişimi arttırdığı belirtilmiştir. Kolaylaştırıcı ve konu uzmanlarının tavırlarının 
kendileri için çok önemli olduğu, alçak gönüllü olmalarının çalışmalara daha sıcak 
bakmalarını sağladığı belirtilmiştir. Gelenleri de kendilerinden saymaya başladıkla-
rını söylemişlerdir.

Menemen Projesi 
Bu pilot çalışmadan sonra TUAM olarak, bu yaklaşımı başka kuruluşların benim-
semesi (kurumsallaşma) ve daha geniş ölçekte (örneğin bir ilçe çapında) uygulama 
(ölçek büyütme) aşamaları üzerinde yoğunlaşılmış ve Menemen projesi hazırlan-
mıştır. 

Bürokraside (kamu veya özel) söylem olarak katılımcılık hayli rağbet ediliyor gibi 
görünüyorsa da, gerçekten inanarak katılımın uygulanması bir yenilik olarak di-
rençsiz gerçekleşememektedir.2 Direnç hem kurumlardan hem de bireylerden gel-
mektedir. KKD yaklaşımının kurumsallaşması, yani kırsal kalkınma ve tarımsal 
yayımla ilgili olan (tarım il ve ilçe müdürlükleri) veya tarımsal yayım etkinlikleri 
yürütebilecek olan (ziraat odaları, sulama birlikleri, kooperatifler vb.) kurumların 
bu yaklaşımı sürdürülebilir şekilde benimsemesi, çalışmalarında bu yönde bir de-
ğişikliğin oluşması ile; yaklaşımın ölçeğinin büyütülmesi, yani ilçe, il hatta bölge 
çaplarında, bir çok kolaylaştırıcı ile birlikte uygulanması, ülkemizde uygulamada 
ortaya çıkacak sorunların ve bunlarla baş edebilme yollarının saptanması amacıyla 
Menemen projesi yürütülmüştür.

Katılımcı Yaklaşımların Kurumsallaştırılması 
Katılımcı yaklaşımların kurumsallaştırılmasında üç konu önem kazanmaktadır. Ba-
şarılı bir kurumsallaşma için yayım kuruluşları vb. kurumlarda çalışanlarının hem 
katılımcı yaklaşımlar ve yöntemleri öğrenmeleri, hem kurum içinde etkileşimli bir 
öğrenme ortamının oluşması, hem de kurum içindeki katılımcı yaklaşımların ku-
rumsal destek bulması (yöneticilerin desteklemesi) gerekmektedir. 

2 (1) Pasif katılım diyebileceğimiz hedef gruptan anketler vb. yöntemlerle veri toplamak; (2)danışma 
denebilecek hedef gruptan fikirler,düşünceler almak; (3) işbirliği diyebileceğimiz hedef grup ve dışardan 
gelenlerin (örneğin yayımcılar) çalışmaları beraber planlayıp yürütmeleri gibi üç seçenek bir çoklarınca 
katılımcılık olarak kabul edilmektedir. Ancak burada sözünü ettiğimiz; (4) aktif katılım dediğimiz 
KKD benzeri, hedef grubun planlamayı yapıp, çalışmaları yürüttüğü, dışardan gelenlerin de bu süreci 
kolaylaştırdığı yaklaşımdır. Bu nedenle çoğu çalışma hak etmedikleri halde yanlış olarak katılımcı etiketi 
ile tanıtılmaktadır. (Holtland, 1999, s.3)
Yukarıdakilerden farklı olarak sahte katılım ise “göstermelik olarak çeşitli uzmanların ‘halk için neyin 
doğru olduğuna karar vermesinin ardından, ‘yerel’ halkı bu doğrunun uygulanma biçimlerine onay 
vermeye çağırma anlamında kullanılan ‘katılımcılık’’dır .” (Neşe Özgen, Katılımcı Yaklaşımlar Bülteni, 
yayına hazırlanıyor) 
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Menemen Projesinde Kurumsallaşmaya İlişkin Sonuçlar 
Proje yürütücüleri KKD çalışmalarını destekleyecek bir ortamda çalışmamışlar-
dır. Koşulların çoğu aleyhedir. Bu akıntıya karşı yüzmeye benzemiştir. Tarım İlçe 
Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Sulama Birlikleri KKD yaklaşımını kurumsallaştırama-
mışlar, kurum içinde bazı bireyleri hariç, kurum olarak yaklaşımın felsefesini, yön-
tem ve tekniklerini içselleştirememişlerdir. On bir kolaylaştırıcıdan sadece dördü 
yaklaşımı içselleştirebilmiştir. Bu kolaylaştırıcıların proje öncesi bireysel tutum ve 

davranışları yaklaşıma yakınlık duymalarına neden olmuştur. Bazıları çok başa-
rılı olmuşlarsa da hepsi de görsel paylaşımda ve bunun için uygun görsel araçlar, 
matriksler vb. hazırlamada güçlük çekmişlerdir. Görsel paylaşım yeterince kaliteli 
olamamıştır. Ancak KKD için hayati önemde olan diyalogu kurdukları söylenebilir. 
Birisi Sulama Birliğinden, birisi de Tarım İlçe Müdürlüğünden iki tarla uzmanı ise 
diğer işlerinin çokluğu nedeniyle işi sürdürememiş, hatta birisi hazırlık yapmadan 
geldiği bir-iki oturumdan sonra KKD uygulamasını bırakmıştır. Beş kolaylaştırıcı 
etkili çalışmalar yap(a)mamıştır. Birisi çok çabalamış fakat yeterince başarılı olama-
mıştır. Birinin çok ağır olmak üzere, dördünün motivasyon problemleri vardır.

Kurumsallaştırmadaki problemlerin temelinde, bu kurumlarda üst yöneticilerin 
yaklaşımı desteklememeleri ve kurum içinde bir öğrenme ortamının olmaması yat-
maktadır. Yayımcıların çoğunun özgüvenleri yetersizdir. Yöneticiler ve yayımcıla-
rın üç yıl boyunca bu yargıyı destekleyecek birçok eylem ve söylemleri olmuştur. 
Yukardan aşağı katılımcı olmayan bir yönetim kültürünün olduğu yayım sistemin-
den, üreticilerle katılımı öngören bir yaklaşımı benimsemesi ve uygulaması bekle-
nemezdi. Ancak şüphesiz bütün kurumlar değişir. Bu değişimin başlayabilmesi için 
üst yöneticilerin bu yönde bir değişime destek olması gerekirdi. Bu da gerçekleştiri-
lememiştir. Üreticilerden veri almak, bazı konularda fikrini sormak çoğu yönetici 
ve yayımcı için katılımcılık sanılabilmektedir. Yayımcılardan belli bir başarı bekle-
nilmemesi, çalışmayanı engelleyecek hemen hiç bir mekanizmanın olmaması veya 
işletilmemesi, çalışanların da ödüllendirilmemesi sonuçta çoğu yayımcının üretici-
lere sorumluluk hissetmemelerine yol açmaktadır. Bunun sonucu teknik yetersizlik 
ve özgüven yokluğu ve üreticiden kaçmadır. Sonunda yayımcıların çoğu bürosuna 
kapanmakta, idari görevlerin (prim ödeme vb.) çokluğu da kapanmaya katkıda bu-
lanmaktadır. Bu koşullar altında hiç olmaz ise bazı Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri-
nin KKD ve benzeri katılımcı yaklaşımları uygulamaları için bunun felsefesine çok 
inanmış, gerekli öğrenen kurum ortamını kurabilen, KKD yöntemlerini çalışanlara 
öğretebilecek eğitim olanaklarını sağlayabilen yöneticilerin olması gereklidir. An-
cak bu tür yöneticilerin bulunduğu müdürlüklerde büyük zorluklarla yaklaşımın 
kurumsallaşması şansı görülebilir. Çünkü yılların alışkanlığı içinde bu tür bir de-
ğişime direnecek olanların sayısı hayli fazla olacaktır. KKD yaklaşımının Tarım İl 
ve Tarım İlçe Müdürlüklerinde hiç bir reform yapmadan tümünde uygulanması 
durumunda ise inanmış görünen yöneticiler ve çalışanlar elinde yaklaşımın hızla 
yozlaşacağı ve kötü kullanılacağı büyük bir olasılıktır.
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KKD yaklaşımının kırsal kalkınma, yayım alanında çalışan kamu veya sivil toplum 
kuruluşları tarafından içselleştirilerek kurumsallaşmasının güçlükler içerdiği söy-
lenebilir. Ancak hayat değişimlere açıktır. Geleceğe ipotek koyamayız. Bu kurum-
lar da ne kadar katı ve üreticiye uzak olsalar da değişecektir. Katılımcı yaklaşımlara 
inanmış yöneticilerle, yaklaşımın yöntemlerine inanmış kritik kitlede eleman ye-
tiştirilebilir ve bu kurumlarda “öğrenen kurum” ortamı yaratılabilirse; bazı tarım 
il veya tarım ilçe müdürlükleri, ziraat, orman veya veteriner fakülteleri, ilçe ziraat 
odaları, kooperatifler, dernek veya vakıflar bir ada şeklinde katılımcı yaklaşımları 
uygulayabilirler. Ülke düzeyinde yaygın uygulama için ise daha başka birçok deği-
şikliğin gerektiği söylenebilir.

Menemen Projesinde Ölçek Büyütmeye İlişkin Sonuçlar 
Zor koşullara rağmen KKD yaklaşımın ölçek büyütme yönü başarılı olmuştur.
. Üreticiler birçok yeniliği kabul etmişlerdir. Bunlar yeni üretim teknikleri, yeni gir-
diler ve çeşitler olmuştur. 
. Bazı yenilikler “çiftçiden çiftçiye yöntemi” ile yayılmıştır. 
. Kültür mantarı gibi yeni ürünler kabul edilmiştir. 
. Kadınlar tarafından kendi ev bahçelerinde yetiştirmek üzere organik sebze yetişti-
riciliği kabul edilmiştir. 
. Bazı çiftçiler bütün bir köyün yararlanması amacıyla adaptasyon araştırmaları dü-
zenlemişlerdir.
. Köy için okaliptüs ağacı dikmek, analiz etmek üzere toprak örneklerinin toplan-
ması gibi kolektif eylemler gerçekleştirilmiştir.
. Bir köyün önderliği ile Gediz Nehri kirliliği ile savaşmak üzere bütün ilçe çapında 
bir eylem başlatılabilmiştir. Bu konu Menemen İlçesinin en önemli gündem konusu 
olabilmiş ve bu konuda bir konsey kurulabilmiştir. Ancak makale yazım tarihinde 
eylemsizlik durumu söz konusu bulunmaktadır.
. Bir köydeki kadın grubunun eylemleri erkek grubunun pasifliğine rağmen bütün 
köy hayvancılığını harekete geçirecek bir durum kazanabilmiştir. 
. Kadın gruplarında bitkisel ve hayvansal üretim sorunlarından bazen daha da çok 
önemsenerek sağlık sorunları, doğum kontrol sorunları, kadına uygulanan şiddet 
vb. konulardaki insan hakları sorunları oturumların en önemli konuları olabilmiş 
ve çoğunda gelişmeler sağlanabilmiştir. Bu konularda ilgili uzmanlar çalışmalara 
katılmışlardır. KKD yaklaşımının tarım dışı diğer alanlarda da başarılı bir şekilde 
uygulanabileceği bir kez daha kanıtlanmıştır. KKD yaklaşımının bütüncül (holis-
tik) özelliği bu konularla ilgilenmeyi dayatmıştır. Bu konularda güçlenen kadınla-
rın tarımsal konularda da başarılı oldukları izlenmiştir.
. Kadın grubu uygulamaları özgüven artışı sağlayarak kadınların güçlendirilmesin-
de/ yetkilendirilmesinde çok etkili olmuştur. Kadın grubu Harmandalı Köyünde 
hem köy hem de İzmir Büyükşehir ve yakın çevre için çok önemli bir konu olan 
çöp deposu alanının yarattığı sorunlara karşı eylem haline geçebilmiştir. Bu haliyle 
köy sınırlarını çok aşan bir konunun gündeme getirilmesi, görünür hale gelmesinde 
kadın grubunun KKD çalışmaları çok etkili olmuştur.
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Katılımcı Yaklaşımların Kurumsallaştırılmasında Değişik Kuruluşların 
ve Kesimlerin Durumu

Sivil Toplum Kuruluşları, Ziraat Odaları, Kooperatifler
Sivil toplum kuruluşları katılımcı yaklaşımları uygulamaya daha yatkın gibi gö-
rünseler de Tarım Bakanlığı’ndakine benzer problemler bunlarda da görülmekte-
dir. Birçok sivil toplum kuruluşu kamu kuruluşları gibi yukardan aşağı ve antide-
mokratik bir kurum kültürüne sahiptir. Bunların bazıları katılımcı yaklaşımların 
köylüyü daha iyi maniple etmek için araçlar sağlayabileceğini düşünmektedirler. 
Kendi kafalarında oluşmuş projelerini halka satmak için ne gibi araçlar olabileceği 
ile ilgilidirler. Bir Çin atasözünde dendiği gibi “iyi araçlar, kötü kişilerin elinde ters 
çalışır”. Katılım bazı kuruluşlar için yapmak istediklerini maskeleyecek ve meşru-
luk sağlayacak bir araç olabilmektedir. Bu olgu bazı yayınlarla, katılımcı yaklaşıma 
çok bağlı bazı araştırmacılarca çok iyi sergilenmiştir. (Cooke, B. ve Kothari, U., 2000) 
Katılımın temeli köylü ve üretici ile sıkı diyalog kurmak, onların bilgisine ve de-
ğerlendirmesine saygı duymak ve onları maniple etmeden yardım ederek bizler de 
dahil bağımlılıklarını kırmalarına ve güçlenmelerine yardım etmektir.

Bazı sivil toplum kuruluşları katılımcı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olduktan 
sonra zaman darlığını gerekçe göstererek uygulamayı reddetmektedirler. Burada 
çoğu için asıl sorun gerçekten köylüleri güçlendirmek istememeleri, hızlı, kolay 
çalışmalarla reklam yaparak, köylülerde bağımlılıklar yaratmak istemeleridir.  Ger-
çekten katılımcı yaklaşımları uygulasalardı, hakim durumları; üyeleri veya köylü-
lerce sorgulanabilecekti. Katılımcı yaklaşımlar bu gibi kişi ve kuruluşlar için bir 
tehdit olarak kabul edilmektedir.

Yerel Gündem 21, dernekler ve vakıflar gibi bir çok kuruluşta üyelerin çoğu kent 
kökenlidir ve kırsal alanla ilgili bilgileri çok azdır. Kırsal toplumla ilgili “tembeller”, 
“yeniliklere karşılar” gibi ön yargılara sahiptirler. Bunların halkla ilgili yaklaşımları 
genellikle tepeden inme kültürle sakatlıdır. Bu üyelerin bazılarının katılımcı yakla-
şımları gerçekten kabul etmeleri hayli zor olmaktadır.

Ziraat Odaları Türkiye’de yasa ile kurulmuşlardır, mali ve idari açıdan devlete hay-
lice bağımlıdırlar. Katılımcı yaklaşımların uygulanması için büyük bir potansiyel 
olabilirler. Değişik nedenlerle üreticilerle olan bağları ve diyalogları yeterli düzeyde 
değildir. Yayın açısından katılımcı yaklaşımları desteklemektedirler. Ancak katı-
lımcı yaklaşımların güçlü bir şekilde odalarca uygulanabilmesi için odaların epeyce 
çaba göstermesi gerektiği açıktır.

Bağımsız ve demokratik tarımsal kalkınma kooperatifleri de katılımcı yaklaşımla-
rın uygulanması açısından büyük bir potansiyeldir. Batı Anadolu’da daha gelişmiş 
bulunmaktadırlar. İki kooperatif ile katılımcı yaklaşımı uygulayarak yapmış oldu-
ğumuz çalışmalar iyi sonuç vermiştir. Ancak kooperatiflerin çoğunda  demokrasi 
kültürü oldukça geridir. Ortak katılımı yetersizdir ve bazılarında kooperatifleri  
kendi maddi ve manevi çıkarları için kullanan bazı yöneticiler tarafından aslında 
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istenmez  de. Kooperatiflerin, birliklerinin ve Milli Kooperatifler Birliğinin ortak 
katılımını artırmak ve katılımcı yaklaşımların uygulanmasını sağlamak amacıyla 
pilot projeler, eğitim çalışmaları yapmaları gerekmektedir.

Akademisyenler
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde katılımcı yaklaşımlar Tarım ekonomisi Bölü-
münde lisans ve yüksek lisans derslerine katılmıştır. Ancak bu eğilim diğer ziraat 
fakültelerine yayılmamıştır. Öğrencilerin ilgisi ise çok yüksektir. Ancak çoğunluk 
akademisyen katılımcı yaklaşımlarla eğitim, araştırma veya uygulama amacıyla 
ilgilenmemektedir. Bunun bir nedeni Türkiye için yeni olmaları olabilir. Araştır-
malarda survey yöntemleri nerede ise tek başlarına uygulanmaktadır. Ekonometrik 
yöntemler de epeyce prestijlidir. Sonuçlar anlamsız çıksa da, akademisyenlerin bile 
çoğunun anlamadığı ekonometrik yöntemler eleştirilemez bir kalkan oluşturmak-
tadır. Nerede ise bazılarınca ekonometrik yaklaşımlardan başka bilimsel yaklaşım 
olamaz. Bu çalışmaların önemli bir kesimi hiç bir şeyi açıklamasa,  ve modellerini 
kurarken yaptıkları varsayımlar ne kadar gerçeklerden kopuk olsa da yeni bir akade-
mik zorbalık biçimi oluşturmaktadır.   

Az sayıda lisansüstü öğrencisi katılımcı yaklaşımları tezlerinde kullanmaktadır-
lar. Birçok lisansüstü öğrencisi ise bu yaklaşımı kullanarak üreticilerle uzun süreli 
ilişkiler kurmak yerine, göreli olarak kısa bir sürede anketler yaparak, bunları bü-
roda kendi belirledikleri hipotezler doğrultusunda adeta bilgisayarla oynayarak de-
ğerlendirmeyi daha kolay ve akademik olarak kabul edilebilir bulmaktadırlar. Jüri 
üyesi olabilecek bazı öğretim üyelerinin hiç bir inceleme yapmaksızın katılımcı 
yaklaşımları bilimsel bulmama tehdidi dünyada da yaşanmış ve epeyce aşılmış bir 
sorundur ve buna karşı kimi lisansüstü öğrencisinin daha kısa anketleri de çalışma-
larına ekleyerek aşma taktikleri başarıyla kullanılmıştır.  

Projeleri destekleyen yabancı bazı kuruluşlar, katılımcı yaklaşımların kullanılması-
nı teşvik etmekte, hatta şart koşmaktadırlar. Önümüzdeki dönemlerde bazı araştır-
macı ve uygulayıcıların katılımcı yaklaşımları yüzeysel ve gerçek bir diyalog boyu-
tu olmaksızın uygulayabileceklerini de tahmin ediyoruz. 

Çiftçiler
Çiftçiler yıllardır, kendi kaderlerine hakim olma yerine kamu kuruluşlarından bir 
şeyler istemeye alıştırılmışlardır. Çiftçilerin örgütlenerek (bu bazen on kişinin oluş-
turduğu bir kendine yardım grubu da olabilir) kendileri için iyi olacak konularda 
kararlar alarak uygulamaya çalışmalarından, onları pasif tutmak isteyenler hoşlan-
mayacaklardır. Bir çok politikacı böyle olacağına köylülerin kendilerinden sürekli 
bir şeyler istemelerini tercih etmektedirler. Böylelikle daha kolay maniple edilebi-
lirler. 

Diğer yandan katılımcı projeler uygulamakta olan profesyoneller köylülerin bu 
davranışlarından dolayı güç durumda kalarak projeyi yanlış yollara sürükleyebilir-
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ler. Devletten bir şeyler istemeye alışmış köylüler çoğu zaman problemlerinin anali-
zinde (katılımcı yaklaşımlarla da yapılsa) gerçekten en önemli problemlerini ortaya 
koymaktan çok, proje yapmak için gelen profesyonellerin elinde ne olduğunu veya 
aklında ne olduğunu tahmin etmeye çalışabilirler. Veya profesyonelleri, tamamen 
kendilerinin yarar sağlayabileceklerini düşündükleri konulara kanalize etmeye ça-
lışabilirler. Böylelikle bazen hiç gerekmediği halde köyün en önemli problemi bir 
kamyon alınması olarak gösterilebilir. Burada asıl amaç köydeki belediye’nin bir 
kişiyi  kamyon şoförü olarak işe alacağı beklentisi olabilir. Bazen çok yakında sağlık 
ocağı var iken bir çok üretici sağlık ocağını en önemli problem olarak gösterebi-
lir. Bazen proje yürütücülerinin çam ağacı dikmeye eğilimli olduğunu düşünürler-
se daha sonra korumayacakları çam ormanında iş bulabilmek için, bunun bir çok 
problemleri çözeceğini iddia edebilirler. Halbuki belki de kendi boş arazilerinde 
meşe veya kavak yetiştirmek çevresel ve ekonomik açıdan daha çok sorunu çöze-
cektir. Köylülerin bu gibi davranışlarına karşı kolaylaştırıcılar dikkatli ve sabırlı ol-
malıdırlar. Aynı şekilde katılımcı yöntemlere iyi hâkim olmak zorunludur.

Avrupa Birliği ve Tarım Politikasının Katılımcı Yaklaşımlara Etkisi
Dünya Ticaret örgütünün tarım ürünlerini desteklemeye kısıtlar getirmesi AB’nin 
kırsal kalkınma etiketi altında bir çok desteği sürdürmesi yolunda bir değişiklik 
ortaya çıkarmıştır. Bu etkiler Türkiye’ye de gelmektedir. Çok küçük bir tarım nü-
fusuna sahip olan, tarımsal yapısını büyük  ölçüde geliştirmiş ve kamusal maddi 
olanakları iyi olan AB’de kırsal kalkınma etiketi altında para dağıtmak çok zararlı 
olmayabilir. Ancak Türkiye gibi tarımsal gelişmesini olgunlaştıramamış, tarım nü-
fusu büyük ve devletin maddi olanaklarının küçük olduğu bir ülkede aynı politika-
yı sürdürmek olanaklı değildir. Para dağıtmaya dayalı bu politikalar katılımcı kırsal 
kalkınma yaklaşımlarını geriye ittirmektedir. Bu nedenle AB’nin yürüttüğü politi-
kaların aynıyla Türkiye’ye adapte edilmesi talebe dayalı, katılımcı yaklaşımların 
uygulanmasına da zarar verecektir.

Kırsal Kalkınma ve Kırsal Planlamada Katılımcı Yaklaşımlar Nasıl 
Yayılabilir?
Tarım ve Köyişleri Bakanlığında radikal bir reform uygulanarak yönetici ve profes-
yoneller üreticiye duyarlı ve onları güçlendirmeye yatkın bir duruma getirilmedik-
çe katılımcı kırsal kalkınma çalışmalarında Bakanlığın başarısı sadece yerel bir kaç 
örneğin ötesine geçemeyecektir.

Talebe dayanan, katılımcı kırsal kalkınma yaklaşımının yaygınlaşması için neler 
yapılabilir:
. Sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları gibi bir çok kuruluşta ve Yerel 
Gündem 21 gruplarında her düzeyde katılımcı kırsal kalkınma yaklaşımları eğitimi 
sürdürülebilir.
. Akademisyenler için workshoplar düzenlenebilir.
. Tarım ekonomistleri, tarımsal yayımcılar, diğer dallardaki tarımcılar, ormancılar, 
sosyologlar, şehir ve bölge planlamacılar, antropologlar, sosyal hizmet uzmanları, 

339



340

kamu sağlığı uzmanları, kadın sorunları çalışanları vb. profesyoneller arasında işbir-
liği geliştirilebilir. Dünyada katılımcı yaklaşımların kentlerde ve tarım dışı alanlar-
da da yaygın bir şekilde uygulandığı dikkate alınmalıdır.
. Bültenler yayınlanabilir, internet kullanılarak tartışma listeleri oluşturulabilir ve 
var olan web sayfaları (www.tuam.ege.edu.tr) geliştirilebilir.
- Çeşitli kuruluşlar ortak projeler yürütebilirler.
. Sivil toplum kuruluşlarına demokratik yapılarını geliştirmek ve katılımcı yakla-
şımları öğrenmeleri için yardım edilebilir.
. Ziraat odaları ve kooperatifler ile tarım politikasını etkilemeye yönelik katılımcı 
politika geliştirme çalışmaları yapılabilir.
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Küresel Kapitalizme 
Koşut Olarak Türkiye Tarımında 
Değişim, Dönüşüm1

abdullah aysu2

“…Sene 1973. Japonya’nın başkenti Tokyo’da resmi düzeyde uluslararası bir toplantı yapıl-
maktadır. Bu toplantı Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşmasının (GATT) 7. Turu’dur ve 
Tokyo Turu olarak anılacaktır. Bu toplantının birçok konu başlığı vardır. Fakat toplantının 
en önemli konu başlığı tarımdır. Çünkü tarımı serbest piyasa içine alma konusu da tartışma-
ya açılmıştır. Tarım konusu bu turda çok tartışılır. Altı yıl süren Tokyo Turu’nun bitiminde; 
yani, 1979 yılında tüm katılımcı ülkelerin kararıyla tarım serbest piyasa içine alınmadan 
dağılır. Türkiye de bu toplantıya katılmış ve tarımın serbest piyasa içine alınmaması doğ-
rultusunda görüş belirtmiştir…” 

GATT Tokyo Turu bitmiştir. Türkiye’de Demirel Başbakan’dır. Başbakan Demirel ve 
Turgut Özallı ekibi 1980 yılında 24 Ocak Kararları diye bilinen kararları çıkarmış, 
uygulamaya koymuştur. Tokyo Turu’nda ret edilen tarımın serbest piyasa içine alın-
ması 24 Ocak Kararları ile fiilen uygulamaya konulacaktır. Bu kararların uygulama-
ya konulmasıyla sadece çiftçiler değil işçiler, memurlar, kadınlar ve gençler için ha-
yatı cehenneme çevirecek yeni bir süreç başlamıştır.  24 Ocak Kararları ile Türkiye 
ekonomisinin dümeni IMF ve Dünya Bankası’na terk edilmiş, tarım sektörümüz de, 
serbest piyasa çarkına üç aşamalı sinsi bir planla alınacaktır. 

I. Sinsi Plan: Devlet ile çiftçinin bağının koparılmasıdır 
IMF ve Dünya Bankası, şöyle diyor;
. Tarıma yapılan destekleri azaltın,
. Girdilere yapılan sübvansiyonları en aza indirin, sonra kaldırın,
. Tarımsal kredi faizlerini yükseltin,
. Tarımsal KİT’leri özleştirin,
. Destekleme alımı yapan kuruluşları özelleştirin veya işlevsizleştirin… 
Yalnız özelleştirmeler konusunda bir sorun vardır. Mevcut yasalar KİT’lerin özel-
leştirilmesine engeldir. Özal bunun için önce Kamu İktisadi Teşekküllerinin (KİT) 
yasalarını değiştirir. KİT’leri özelleştirilebilecek duruma getirir. Buna bir tür hazırlık 
çalışması/aşaması diyebiliriz. Özal çiftçi ile devletin bağını koparmak için, ayrıca;
. Üç yanı denizle çevrili ülkemizin akarsu ve göllerindeki ürünlerden doğru ve iyi 
yararlanmamızda önemli görevler üstlenen ve daha geliştirilmesi gerekirken Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğü’nü,

1 Bu metin 2010 yılında yayınlanma aşamasında güncellenmiş olarak iletilmiştir.
2 Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı (ÇİFTÇİ-SEN) 
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. Gıdaların kalitesini, sağlıklılığını hem test hem de kontrolünü gerçekleştiren Gıda 
Kalite ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nü,
. Hayvanların sağlıklı yetiştirilmesi ve tüketicilerin sağlıklı hayvansal gıda tüketme-
sinde yararlı görev gören Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü’nü,
. Üretici köylüyü yeniliklerle buluşturan Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü’nü,
. Bitki sağlığı ve zararlılarla mücadelede etkili teknik ve bilgi desteği sunan Zirai 
Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü’nü,
. Tarım topraklarının amaç dışı kullanımını engelleyen Toprak - Su Genel 
Müdürlüğü’nü kapattı.

Özallı ANAP Hükümetinin kapattığı bu genel müdürlüklerden boşalan yerlere özel 
sektör girdi; tarım toprakları kâr amaçlı olarak konuta ve sanayiye açıldı. İlaç ve güb-
re kullanımı özel sektörün “ne kadar çok satarsa o kadar çok pirim alacak olan” gezgin 
satıcılarının eline terk edildi. Bundan sonra topraklarımız ve sularımız hızla kirlenmeye 
başladı ve kullanılamaz hale geldi. 

Özal Hükümeti ayrıca çayda, ÇAY-KUR’un, Tütün ve alkollü içeceklerde TEKEL’in, 
tekel olma vasfını kaldırarak çokuluslu şirketler için kârlı günleri, çay, tütün ve 
üzüm üreticileri için zor günleri başlattı. 

“…Yıl 1986. Punto del Este/Uruguay’da yine bir GATT toplantısı yapılmaktadır. Bu toplan-
tıya 108 ülkenin Ticaret Bakanları katılır. GATT turlarının 8. olan bu toplantı 7 yıl sürer. 
Bu 8.Tur; Uruguay Turu olarak anılacaktır. Uruguay Turunun en önemli konusu da yine 
tarımın serbest piyasa içine alınmasıdır. Bu kez tarımın serbest piyasa içine çekilmesinde 
gelişmiş ülkeler başarılı olacaktır. 
Toplantının cereyan ettiği dönemde/süreçte dünyada da birçok değişimler yaşanmaktadır. 
1989 yılında Sovyetler Birliği dağılmaya başlamıştır. Kapitalizm küreselleşmeye ve tek ba-
şına dünyamızda egemen olma yolunda hızla ilerlemektedir. 
1992 yılında AB reforma gitmiş, serbest piyasadan yana net tavır belirlemiştir. Kısacası 
kapitalizm dünyanın tek egemeni olmuştur, artık! 
Çokuluslu şirketler dünya ölçeğinde çiftçiliğin ortadan kaldırılması, tarıma şirketlerin ege-
men kılınmasına hız kazandıracak örgütlerini kurmaktadırlar. GATT 8. Tur’un ardından 
Fas’ın başkenti Marakeş’te üye devletler bir araya gelir (1994) GATT’ı sona erdirir yerine 
Dünya Ticaret Örgütü’nü (DTÖ) kurarlar. Kapitalistler artık dünya ticaretinin Anayasası-
nı kendi çıkarlarına uygun oluşturacak örgütlerini kurmuşlardır. Çünkü DTÖ’ye üye olmak 
için imza atan ülkeler sadece DTÖ’ye üye olmak için imza atmamıştır. DTÖ’ye üye olmak 
için imza atan ülkeler aynı zamanda; AoA tarım anlaşmasına, GATS hizmet ticaret genel 
anlaşmasına, TRIPs fikri mülkiyet hakları anlaşmasına, NAMA sanayi anlaşmasına da 
imza atılmış sayıldılar.
Dünya Ticaret Örgütü normları ile beraberinde imzalanan anlaşmaların şirketlere sağla-
dığı yaptırımları arkasına alan çokuluslu şirketler sosyal hakları budamak değil tümden 
kaldırmak için atağa geçer. Çokuluslu şirketlerin kılıcının arkası da önü de artık kesmeye 
başlayacaktır. 
Bunun farkına varan tek tek ülkelerin yerel çiftçi örgütleri dünya ölçeğinde örgütlenmeye 
başlar ve La Via Campesina adıyla küresel mücadele örgütlerini 1993 yılında kurarlar. 
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Türkiyeli çiftçiler de Anayasal haklarını kullanarak Türkiye’de ürün bazında sendikalarını 
kurmak için 2000 yılında çalışmaya başlar ve 8 adet ürün bazında sendika kurar. 2008 
yılında da konfederasyonlaşır. Türkiyeli çiftçilerin sendikaları 2004 yılında çiftçilerin kü-
resel örgütü olan La Via Campesina’ya üye olacak ve yerel örgütlenip küresel düşünmeye 
başlayacaklardır…”

Bu yeni gelişmelere paralel olarak Türkiye tarımında yapılan değişiklik ve bunun 
sonucu olarak olan dönüşüme kaldığımız yerden devam edelim.

Bu kez sahneyi DYP-SHP Hükümeti almıştır!
IMF ve Dünya Bankası’nın isteğiyle DYP-SHP Hükümeti; 
Et ve Balık Kurumu (EBK), Yem Sanayi (YEMSAN) ve Süt Endüstrisi Kurumu’nu 
(SEK) özelleştirdi. Bu kurumları alan patronlar ilk iş olarak yem fiyatlarını arttırdı-
lar. SEK’i alan şirketler de sütün fiyatını düşürdüler. 
Hayvan yetiştiricisi çiftçiler de, çoluk çocuklarının katığını sağladıkları, fazlasını 
satarak aile bütçesine katkı olsun diye beslediği hayvanlarını ellerinden çıkarmak 
zorunda kaldılar. 
DYP-SHP, EBK, SEK ve YEM SANAYİ’ni özelleştirmeden önce 1983 yılında 83 mil-
yon olan hayvan sayımız şimdilerde 40 milyonun altına indi. Türkiye hayvansal 
ürünlerde ihracatçı konumdan ithalatçı konuma getirildi, ülke ekonomisi zarara 
uğratıldı. 

DYP-SHP Hükümetinin ardından DSP-MHP-ANAP iktidar olur.
DSP-MHP-ANAP Hükümeti, IMF ve Dünya Bankası’nın isteğiyle Şeker Yasası’nı çı-
kardı. 
Çıkarılan Şeker Yasası sonrasında; 
. Pancar üreticileri yaklaşık olarak 2 milyon dekar arazide artık pancar ekemiyor.
. 175 bin üretici üretim dışına çıkarıldı, artık pancar üretemiyor.
. 200 bin büyükbaş hayvanın yaş küspe ihtiyacı karşılanamıyor.
. Şeker fabrikalarında çalışan işçiler işlerinden ve aşından oluyor.
. 18 milyon ton olan şekerpancarı üretimimiz, yaklaşık yarı yarıya azaldı, 10 milyon 
tona kadar geriledi.
. Ülkenin çevresel/ekolojik dengesi, azalan şekerpancarı üretimi oranında bozuldu. 
Çünkü 1 dekar şekerpancarının sağladığı oksijen 3 dekar çam ormanına eşittir.
Sadece şekerpancarı üretimine getirilen yüzde 10’luk kota bu kadar yoksulluğa ve 
işsizliğe neden oldu. 
Yasa; şekerpancarı üreticilerini yoksullaştırdı. Fabrika işçilerini işinden etti. Besicili-
ği geriletti. Ekolojik dengenin bozulmasına neden oldu.

Tütün Yasası’nı çıkardı.
Çıkarılan Tütün Yasası sonrasında;
. TEKEL devre dışı bırakıldı. Tekel tütünde destekleme fiyatı ve alımı yapmaktan çı-
karıldı. TEKEL’e bağlı suma fabrikaları üzüm üreticisinin üzümlerini artık almıyor. 
. Yaklaşık 583 bin olan tütün üreticisi sayısı şimdilerde 100 binin altına düştü.
. 2000 yılında 234 bin hektar alanda tütün üretiliyordu. 2008 yılında tütün üretim 
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alanları 146 bin hektara kadar geriledi. Bu miktar daha da gerileyecek. 
. 2000 yılında 208 bin ton tütün üretiliyordu. 2008 yılında 118 bin ton tütün elde 
edildi. 
. TEKEL alımda olsaydı şu an tütünün bir kilo fiyatı 30 TL’den aşağı belirlenmiyor 
olacaktı. Şu anda tütünün kilosu ortalamada 8 TL’ye bile ulaşamıyor. 

Sinsi plan olan üreticiler ve köylüler ile devletin bağının koparılması başarıldıktan sonra 
sıra çiftçilerin örgütleriyle bağını koparmaya gelmişti.

II. Sinsi Plan: Çiftçilerin Örgütleriyle Bağının Koparılması 
DSP-MHP ANAP Koalisyonu IMF ve Dünya Bankası’nın isteğiyle; Tarım Satış Koope-
ratifleri ve Birlikleri’ne ilişkin bir yasa çıkardı. 
Çıkarılan Yasa ile
. Yeniden Yapılandırma kurulları oluşturuldu. Kurullar Birlik yönetimlerin üze-
rinde üst bir yetkiyle donatıldı. Kooperatif arsalarının satılması, işçilerin işine son 
verilmesi, entegre tesislerinin şirketlere dönüştürülmesinde Yeniden Yapılandırma 
Kurulları belirleyici hale getirildi. 
. Kooperatiflere ait fabrikaların üç yıl içerisinde şirketlere dönüştürülmesi öngörül-
dü. Böylece Birlik fabrikalarının özelleştirilmesinin önü açıldı.
. Birliklerin devlet veya diğer kamu finans kurum ve kuruluşlarından herhangi bir 
mali destek almasına ve devlet bankalarından kredi sağlamasına engel konuldu.
. Birliklere banka kurma yasağı getirildi. 

2. Sinsi plan olan; üreticilerin birlikleriyle-örgütleriyle bağının koparılması bu yasa 
ile başarıldı. Bu kez sıra; çiftçileri çiftçilikten çıkarmaya gelmişti.

III. Sinsi Plan: Çiftçileri, Çiftçilikten Çıkarmak 
Tohumculuk Yasası
Bilindiği üzere tohum, bitkisel üretimin ve gıda zincirinin ilk halkasıdır. Tarım to-
humun bulunmasıyla başlamıştır. Tohum olmazsa tarım ve gıda olmaz. Toprağa 
gübre (organik-kimyasal) saçmazsanız, bitkiye ve böceğe ilaç atmazsanız az da olsa 
bir miktar ürün alabilirsiniz. Ama toprağa tohum saçmazsanız ürün elde edemezsi-
niz. Bu nedenle biz üretici köylüler ve tüketiciler için tohum yaşamla eş anlamlıdır.

Şirketlerin en büyük hayali de, çiftçiyi/köylüyü kendine bağımlı kılmak için tohu-
mu ele geçirmektir. 
AKP Hükümeti, IMF-Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin isteğiyle, Tohumculuk 
Yasası’nı çıkarttı. 
Çıkarılan Kanun ile;
. Yurt içinde sadece kayıt altına alınmış çeşitlere ait tohumlukların ticaretine izin 
verildi. Çiftçilerin ürettiği tohumları satmalarına engel getirildi. Sadece tohumun 
kendi aralarında parasız değiş tokuşuna izin verildi.
. Devlet-kamu tohum üretim alanının dışına çıkarıldı. Kamu, tohumun sertifikalan-
dırma, ticaret ve denetimini şirketlere bıraktı. 
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. Şirketlerle çiftçiler arasında çıkacak olan anlaşmazlıklara da devleti değil, tohum 
şirketlerinin oluşturduğu Tohumcular Birliği’ni yetkili kıldı.
Yasa; çiftçilerin tohum ihtiyaçlarını sağlamaları için tek adres olarak tohum şirket-
lerini gösteriyor. Çiftçileri ihtiyacı olan tohumu şirketlerden karşılamaya mecbur 
bırakıyor. Çiftçi kendi ürettiği ürününden tohumunu ayırabilendir. 

III. sinsi plan olan Tohumculuk Kanunu ile çiftçilerin çiftçilikle olan bağı koparılmış 
oldu.
“…Türkiye tarımında uygulanan IMF-Dünya Bankası yaptırımları, DTÖ normlarının yanı 
sıra 3 Ekim 2003’ten itibaren AB’ye kesin aday üye olması nedeniyle AB Ortak Tarım Politi-
kası (OTP) müzakereleri de eklenecektir. AB’nin Maastris kriterlerinin birinci maddesi IMF-
DB’nın dediklerini yapın sonra gelin koşulu ve çiftçi oranını yüzde 5’e düşürün direktifleri ile 
çapraz ateşe alınan Türkiyeli çiftçilerin ensesinde boza pişirilmektedir. 
Bu dönemde Türkiyeli çiftçiler de bir araya gelmiş ve aleyhlerine gelişen bu durumlarda hak-
larını korumak ve geliştirmek için arayışa girmiş, ürün bazında sendikalarını kurmuşlar. 
Türkiye’deki çiftçiler uluslar arası anlaşmalar ve Anayasal haklarına dayanarak kurduk-
ları sendikalarında, meşru bir biçimde hak mücadelesi vermeye başlamış, kendilerine açılan 
davalara karşı da hukuk mücadelesini sürdürmektedirler.
Bir yandan Türkiye’de hakkında dava üzerine dava açılan çiftçi sendikaları Türkiye’de sözü 
edilen mücadeleleri verirken 2008 yılında La Via Campesina Europa’un da kurucu üyesi 
olmuş, AB’deki küresel kapitalizm karşıtı olan çiftçi örgütleri ile birlikte ortak bir mücadele 
vermeye çabasına girişmiştir…”  
Şimdiye kadar anlatmaya çalıştığımız bu şirket yanlısı dış güdümlü politikalarla 
çiftçilerin tasfiyesinde bir aşamaya gelinmiş sıra çokuluslu tarım, ecza ve gıda şir-
ketlerinin Türkiye tarımında egemen kılınmasına gelinmiştir. Bu amaçla bir dizi 
yasa çıkarılır. Mevzuatlar değiştirilir. Yönetmelikler düzenlenir.

Şirketlerin Tarımda Egemen Olması İçin Yeni Çıkarılan Kanunlar 
1. Üretici Birlikleri Yasası’nı çıkarttı.
 Çıkarılan Yasa;
. Birlik üyelerinin kolektif üretim yapmasını engelliyor,
. Tüm üyelerin Birliklere ortak olmasını ancak Birliklerin üyelerinin ürettiği ürün-
leri işleyebilecek sanayi tesisleri kurmasını önlüyor,
. Üreticilerin kullandıkları girdilerin (ilaç, gübre vb) iç veya dış piyasadan toptan 
alıp üreticilere dağıtmasını engelliyor,
. Üretici - tüketici ilişkisini kurup aracıları ortadan kaldırmayı sağlayamıyor,
. Çiftçiler adına tek tek olmak kaydıyla sözleşme imzalayabilmesini, ancak tüm üye-
leri adına sözleşme imzalamasını yasaklıyor. 
. Birliklerin gelirlerinden üyelerine pay dağıtılması engelliyor,
. Ayrıca Birliklere, tarımla ilgili olan ve onaylanmış uluslararası sözleşmeleri aynen 
kabul etme ve gereğini yapma zorunluluğu getiriyor. 
Yasa; üreticilerin birliğini tesis edici değil, adeta dağıtma maksatlı çıkarılmış bir 
yasa gibi.
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2. Lisanslı Depoculuk Yasası çıkartıldı. 
Lisanslı Depoculuk Yasası ABD’den örnek alınmış bir yasadır. Ancak doğru kopya-
lanmamıştır. ABD’de uygulanması farklıdır. Türkiye’de çıkarılan yasa farklıdır. Şöy-
le ki;

ABD’de Lisanslı Depoculuk Kurumu: Çiftçinin/tarım şirketlerinin sorununu çözmeye 
ve çiftçiye kazandırmaya kurguludur. Çünkü sıfır faize yakın kredi destekli, depo 
kirası yok. 
AKP Hükümeti’nin çıkardığı Lisanslı Depoculuk Yasası: Çiftçinin sorununu çözmeye de-
ğil, şirketlere kazandırmaya kurguludur. Çünkü ürüne karşılık çiftçiye ucuz kredi 
desteği yok. Depo kirası var. Bu yasa depolarda ürünlerini bekletme gücüne sahip 
toprak ağaları ile şirketlere yararlı. Küçük ve orta ölçekli çiftçilerin zararına bir yasa.

3- Organik Tarım Yasası’nı çıkartmış; organik tarım sertifikasını verme yetkisini devlet 
kuruluşlarına değil, para karşılığı ve de çoğunluğu yabancı olan şirketlere vermiştir. 

4- Tarım Sigortası Yasası’nı çıkartmış; mevzuatı çiftçileri değil, sigorta şirketlerini gö-
zetecek şekilde düzenlemiştir. 

5- Tarım Kanunu’nu çıkartmış; çiftçilere Gayri Safi Milli Hâsıla’nın yüzde 1’in altında 
destekleme yapılmayacağını kanun maddesi haline getirmiş. Daha ilk yılda kendi 
çıkarttığı kanunu uygulamamış, çiftçilere verilen destekler her yıl yüzde 1’in altın-
da kalmıştır. 

6- Ziraat Odaları Kanunu çıkartmış; Ziraat Odalarına üyelik aidatlarını arttırma yet-
kisi gibi “ufak tefek”, “ağza bir parmak bal” misali denilecek kazanımlar sağlamıştır. 
AKP Hükümetinin çiftçiler aleyhine, şirketlerin lehine çıkardığı yasaların yapılması 
sürecinde Oda’nın sesiz kalmasını çiftçiler bu Yasa ile Odaya sağlanan “bir parmak 
bala” yormaktadır. Ziraat Odaları Kanunu, çiftçiler ile Ziraat Odasının zaten sıcak 
olmayan ilişkilerinin daha fazla soğumasına neden olmuştur.

7- Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu çıkartmış; Birinci sınıf tarım arazisi üze-
rine izinsiz kurulduğu için mahkeme tarafından kapatılmış olan Cargill’in fabrika-
sına af getirmiş, yeniden açılmasını sağlamıştır. 

8-Hal Yasası çıkarıldı  
Halk arasında kısaca Hal Yasası olarak bilinen; Sebze ve Meyve ile Arz ve Talep Derinli-
ği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çıkarıldı. 
Kanun tasarı halindeyken üretici kooperatiflerine hallerde yüzde 20 oranında dük-
kan vermeyi öngörüyordu. Hal rüsumların oranını örgütlü çiftçi lehine düşürmeyi 
vaat ediyordu. Belediyelere haftada bir gün sadece üretici köylülerin ürünlerini ge-
tirip satabilecekleri pazaryeri sağlamasını öngörüyordu. Çiftçilerin lehine olan bu 
vaatler, AKP oylarıyla gerçekleşmedi, engellendi. Sadece belediyelerin Pazar yerle-
rindeki pazar tezgâhlarının yüzde 20’sinin üretici köylüye verilmesine izin verildi. 
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Yeni yasa ile belediyelere halleri devretme yetkisi tanındı. Yani yasa belediyelere 
halleri özelleştirebilirsiniz diyor. Dolayısıyla ürünün fiyatını malını satmaya geti-
ren üretici çiftçi değil, satın alacak olan halin sahibi olan şirket belirleyecek. Hem de 
tek başlarına, rakipsiz bir biçimde!

9-Ulusal Biyogüvenlik Yasası çıkarıldı.
Bilindiği üzere tohum olmazsa tarım olmaz. Toprağa gübre (organik-kimyasal) saç-
mazsanız, bitkiye ve böceğe ilaç atmazsanız az da olsa bir miktar ürün alabilirsiniz. 
Ama toprağa tohum saçmazsanız ürün elde edemezsiniz. Bu nedenle biz üretici köy-
lüler ve tüketiciler için tohum çok önemlidir.
Şirketlerin en büyük hayali de çiftçiyi/köylüyü kendine bağımlı kılmak için tohu-
mu ele geçirmektir. Bu amaçla önce Tohumculuk Kanunu ardından da Ulusal Biyo-
güvenlik Yasası çıkarılsın dediler ve Hükümet de çıkarttı.
Çıkarılan bu yasayla hayvan yemi için Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) 
ürün ithalatına izin veriliyor. GDO’lu tohumlar kırsala yayılacak. Yani GDO’lu to-
humların tohum olarak kullanılmasını engellemek zor. Hayvanların yeminde kul-
lanılacak olan GDO’lu tohumların bir kısmı hayvanların gübreleriyle birlikte top-
rakla da buluşabilir. 
Ayrıca Genetiği Değiştirilmiş tohumların tarımsal üretimde bir yararı yok!
Şöyle ki;
. Tohum ayırma hakkımızı elimizden alıyor. Çiftçileri her yıl şirketlerden tohum 
almaya mecbur kılıyor.
. Üretimde verimliliği arttırmıyor dolayısıyla kazandırmıyor,
. İlaç kullanımını azaltmıyor,
. Diğer tohumlara göre daha ucuz değil,
. Biyoçeşitliliğe zarar veriyor,
. Toprağı ve suyu kirletiyor, 
. İnsan sağlığı için risk oluşturabiliyor.

Desteklemeler değiştirildi, Havza Bazlı Modele geçildi.
Türkiye’de hükümetler IMF ve Dünya Bankası’nın isteğiyle 2000-2008 döneminde 
Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) adı altında bir programı uygulamaya koy-
dular. Bu programla birlikte tarıma verilen destekler değiştirildi, bir bölümü tüm-
den kaldırıldı. Tüm desteklerin yerine Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Projesi adı 
altında yedi yıl boyunca tarımda bir destekleme modeli uygulandı. 
Bu program çerçevesinde tarımı destekleyen, destekleme alımı yapan, girdi ve tek-
noloji sağlayan devlet kurumların çoğunluğu özelleştirildi, bir kısmı da tasfiye edil-
di. Şirketlere karşı çiftçiyi korumak amacıyla kurulan Tarım Satış Kooperatiflerinin 
işleyişi şirket işleyişine dönüştürüldü. Söz konusu programla çiftçiler şirketlerin 
karşısında örgütsüz, desteksiz, çaresiz ve yalnız bırakıldı. 
Şimdi de tarımımızda 2010 yılından itibaren “Havza Bazlı Üretim ve Destekleme 
Modeli“ne geçiliyor. Bu modelde Türkiye iklim, topografya ve toprak verileri dikka-
te alınarak 30 havzaya bölünmüş durumda. Bu modelle birlikte halen prim desteği 
verilen 16 üründe desteğe devam edilecek. Yani 2010 yılından itibaren arpa, aspir, 
ayçiçeği, buğday, çavdar, çay, çeltik, kuru fasulye, kanola, mercimek, mısır, nohut, 
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pamuk, soya, yulaf ve yağlık zeytin üreten çiftçiler havza bazlı desteklerden yararla-
nacak, diğerleri yararlandırılmayacak.
Baştan net olarak söyleyelim: Bu modelin yanlışı ve bu yanlışlardan oluşacak zararı çok-
tur. Türkiye tarım gerçekliğine uymadığı gibi çiftçiler için de çare değildir. Model  şirketle-
re ve büyük toprak sahiplerine destek vermek için hazırlanmıştır. Örneğin, büyük 
verim farklılığına karşın Çukurova’daki çiftçi ile Karadeniz’deki çiftçi buğdaya aynı 
desteği alacak. Bu nedenle adaletsizdir de… 

150 çeşit üründen 16’sına destek var.
Türkiye’de yaklaşık 150 çeşit ürün yetiştiriliyor; ancak model yalnızca 16 ürünü kapsıyor. 
Destek alamayacak olan çiftçilere haksızlık değil mi? Destek alamayacak diğer ürünler-
den çiftçiler cayarsa biyoçeşitlilik ne olacak?

Sebze, meyve, hayvancılık ve yem bitkilerine destek yok
Modelde fındık, şekerpancarı, tütün gibi temel ürünler destekleme kapsamı dışında 
bırakılmış. Onları üreten ve yetiştirenler çiftçi değil mi? Çiftçiler şu anda en çok 
bu ürünlerde sorun yaşamıyor mu? Neden bu sorunlara çözüm üretilmiyor? Çünkü 
buralara şirketler egemendir. Serbest piyasacı hükümetler şirketlere rağmen çözüm 
üretmez, üretemez.
Model sebze ve meyveleri kapsamamaktadır. Yine modelde hayvancılık ve yem bit-
kileri de bulunmamaktadır. Bilindiği üzere buralarda da şirketlerin egemenliği var-
dır. Buraya da  serbest piyasacı hükümetler giremez. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat Alım Satış Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği 
Hububat Alım Satış Alım Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre ekmek-
lik buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf ve mısır için asgari alım miktarı, 2009’dan 
başlayıp 2018 yılına kadar kademelendiriliyor. 
. 2010 yılında 3 ton, 2011 yılında 5ton, 2012 yılında 10 ton, 2013 yılında 15 ton, 
2014 yılında 25 ton, 2015 yılında 40 ton, 2016 yılında 60 ton, 2017-2018 yılında 80 
tondan daha az ekmeklik buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf ve mısır üreten üretici 
ürününü TMO’ya satamayacaktır.
.Makarnalık buğdayda asgari miktar;
. 2009 – 2011 için 3 ton,  2012 için 5 ton, 2013 ve sonrası için 10 ton’dan aşağı üreten 
üreticinin makarnalık buğdayı TMO tarafından alınmayacaktır.  

Toprak Mahsulleri Ofisi Çeltik Alım ve Çeltik/Pirinç Satış Esaslarına İlişkin Uygulama Yö-
netmeliği 
Çeltik Alım ve Çeltik/Pirinç Satış Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre, 
kooperatif ve üretici birliklerinin TMO’ya satabilecekleri asgari çeltik miktarı:
. 2009 – 20012 dönemi için 3 ton, 2012 – 2014 dönemi için 5 ton, 2014 – 2016 döne-
minde 10 ton,  2016 – 2017 döneminde 15 ton,  2017 sonrası dönem için 20 tondan 
aşağı çeltik üreten çiftçinin çeltiğini TMO satın almayacaktır.
Bu yönetmeliğe göre, yukarıda belirtilen miktarlardan daha az çeltik üretebilen üre-
tici TMO’ya ürününü satamayacaktır. 
Görüldüğü gibi AKP, küçük çiftçilerin ürünlerini TMO’ya satmalarına çıkardığı yö-
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netmeliklerle engel oluyor. Ürünlerini piyasada satmaya zorlanıyor. Piyasada düşük 
fiyatlarla ürünlerini satmaya zorlanan küçük çiftçiler bu politikayla köylerini terk 
etmek, üretimden vazgeçmek zorunda bırakılıyor.

Girdiler sübvanse edilmiyor, vergileri kaldırılmıyor
Türkiye çiftçisi bizlerin asıl sorunumuz maliyetlerin yüksek olmasıdır. Girdi fiyatla-
rının yüksekliğidir. Modelde girdiler (gübre, tohum, ilaç, su, mazot) sübvanse edile-
cek denmiyor. Model üretim girdilerindeki vergileri kaldırmıyor, azaltmıyor. 

Destekler eşit ve adaletli dağıtılmıyor
Havza modeliyle; destekler herkese eşit ve adaletli dağıtılmıyor. Model, şirketlere ve büyük 
toprak sahiplerine desteklerin aktarılması için hazırlanmış, bilimsel verilerle de cilalanmış, 
bir mevzuat düzenlemesinden başka bir şey değildir. 
AKP, Tarım ve Gıdada Şirketlerinin Egemenliği Pekiştirmek için özelleştirmelere devam edi-
yor, bir dizi yasa tasarısı da hazırlamış durumda!
Türkiye tarımına verilen destekler azaltılıyor. Küçük ve orta ölçekli çiftçilere veri-
len destekler birer birer kaldırılıyor. Hükümetler çiftçilerin haklarını koruması, ge-
liştirmesi için sendikalaşmalarının önünü açmıyor, yasal düzenlemeler yapmıyor. 
Şirketlerin tarım ve gıdada hakim olması için art arda kanunlar ve yönetmelikler 
çıkarıyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.(TŞFAŞ) Özelleştiriliyor
DSP, MHP, ANAP koalisyonundan oluşan 57. Hükümet Şeker Yasası’nı çıkarmıştı. 
Şimdi de, AKP şeker fabrikalarını gruplar halinde özelleştiriyor, kapatıyor. Kapatı-
yor diyoruz, çünkü bugüne kadar özelleştirilen fabrikaların tamamına yakını kapa-
tıldı. 
Oysa, çiftçiler bu şeker fabrikaları sayesinde şekerpancarı üretimine devam edebili-
yor. Şekerpancarı üreten çiftçiler bu sayede hem toprağını havalandırıyor ve koru-
yor hem de şekerpancarından sonra buğday ekerek ürün verimliliğini  yüzde yirmi 
artırıyordu. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. olmadan şekerpancarı üretmek zor ola-
cak.  Yapılan özelleştirmelerle şekerpancarı ve şekerde şirketler egemen kılınıyor. 
Şekerpancarı üreten çiftçileri düşünen hükümet yok!

Köy Kanunu Taslağı
Yeni bir köy kanunu çıkarma hazırlığı var. Çıkarılacak Köy Kanunu’na “geri çağır-
ma” gibi demokratik bir yaklaşım getirilmiş. Ancak bir çok konuda karar yetkisi köy 
meclisinin ama son sözü söyleyen  kaymakam, vali ve   İçişleri Bakanlığı olacak. 
Yasa taslağı Türkiye Köyler Birliği kurulmasını öngörüyor. Ancak temsil düzeyi son 
derece düşük. 500 köyden bir temsilci Birlikte temsil edilecek. 
Yasada üretici birlikleri, kooperatifler, sendika gibi çiftçi ve köylü yararına olacak 
köylülerin  örgütlenme kapasitesini arttıracak bir yenilik yok! 

Kanun Tasarısı ile;
1. Medeni kanuna göre devletin hüküm ve tasarrufu altında olan (yani bütün sa-
hipsiz yerler, sular ile kayalar, tepeler, dağlar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve 
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bunlardan çıkan kaynaklar) özel mülkiyete konu olamaz. Ancak yeni Köy Kanunu 
ile bu alanlar özel şahıslara tahsis edilebilecek.  
2. Orman vasfını kaybetmiş yerlerin yani (2B) alanları olarak bilinen yerlerin de yine 
aynı şekilde kişilere satışı mümkün hale geliyor. 2B alanları ile ilgili kararlarla hem 
orman köylüleri için, hem de planlama açısından bu alanların doğal alan olmaktan 
çıkarılıyor. Şirketlerin veya özel şahısların kullanımına açıyor. Vurgunculara gün 
doğdu.
3. Köyleri köy yapan yaylaları, kışlakları, çayırları, harman yeri ve benzeri ortak 
alanlarıdır. Yeni Köy Kanunu ile bu ortak alanlar da satılabilecek. Kısacası Köy Ka-
nunu köyü köy olmaktan çıkaracak!

Tarım Bakanlığı Teşkilat Yasası Değiştiriliyor
Önce Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü kapattılar. Şimdi de Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Teşkilat Yasası değiştiriyorlar. Çıkarılacak bu yasa ile de “Köyişleri” keli-
mesi kaldırılıyor, yerine “Gıda” kelimesi getiriliyor. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığın görev ve yetki alanında olan fakat uzun yıllardan bu 
yana zaten fiili olarak yapılmayan, yaptırılmayan; tarımsal yayım, eğiticilik, öğreti-
cilik ve öncülük ile üretim ve denetim gibi hizmetler çıkarılacak bu yasayla birlikte 
devlet tarafından artık yapılmayacak. Köylüye hizmetleri özel şirketler para karşılı-
ğında verecek.
Yasa taslağına baktığımızda biz köylülerin sorunlarına çare üretilmiyor. Her şey 
“doğadan ve tüm canlılardan önce kârı esas alan” uluslararası tohum, ilaç ve gübre 
şirketlerine sunulacak. Onlar da para karşılığı bu hizmetleri köylüye verecek. Parası 
olan çiftçi hizmet alacak, parası olmayan çiftçi hizmet alamayacak. 
Bu Kanunla Bakanlık çiftçilerin lehine hiçbir yerde ve biçimde yer almayacak. An-
cak şirketlerin aleyhine gelişecek durumlarda denetleyen/engelleyen olabilecek. 
Örneğin şirketler sözleşmeli üretim yaptıracak. Şirketler sözleşmeleri tek taraflı dü-
zenleyebilecek. Sözleşmeli üretimde sendikaları taraf kılacak hiçbir düzenlemeye 
yasada yer verilmiyor.  

Çay Kanunu Tasarısı
Doğu Karadeniz Bölgesi insanı çaya tutunarak yaşamını sürdürür. Toprağı ise çayın 
köklerine tutunur; heyelan olup akmaz.
Bölgede yaşayan insanların önemli bir bölümü ÇAYKUR emeklisidir. ÇAY-KUR’dan 
emekli olanlar kimseye el avuç açmadan yaşamaya çalışmaktadır. Halen fabrika ça-
lışanı işçiler ve çay üreticisi çiftçiler için ÇAY-KUR iş ve aş kapısıdır. 
2008 rakamlarına göre ÇAYKUR’da;
. 13.524 işçi personel ve 1.302 memur personel çalışmaktadır. Yani, ÇAY-KUR yöre 
insanı için iş kapısıdır. 
. 204 bin çiftçi de çay tarımı ile uğraşarak aile geçimini çay üretiminden sağlamak-
tadır. 
Özetle çay yaklaşık 2 milyon insan için aş ve iş, toprak için koruyucudur. Bölge için çay, çay 
için de, ÇAY-KUR önemlidir.
Çıkarılacak Çay kanununu ile çay üreticisi çiftçiler, tüccar ve sanayici finanse edecek! 
Yasa Tasarısı’nda çiftçileri korumak amacıyla bir sigorta fonu kurulması öngörü-
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lüyor. Deniliyor ki; şirketlerin çiftçilerden aldığı yaş çay bedellerinin yüzde 1-1,5 
oranında bir kesinti yapılsın. Yapılan bu kesintiler bir fonda toplansın. Sanayicinin 
çiftçilere ödeme yapmaması durumunda bu fondan çiftçiye ödeme yapılsın. Bu fo-
nun kaynağı da yalnızca çiftçilerin sattığı yaş çay yaprağı parasından kesilerek oluş-
turulsun.
Bu fon oluşturma işi çiftçinin alacağını garanti altına almak mı? Yoksa “batık!” du-
ruma düşecek tüccar ve sanayicinin çay borcunu yine çiftçiler ödesin diye kurulan 
bir hile midir? 

Çay İhtisas Borsası kuruluyor!
Kanun Tasarısında ÇAY-KUR dahil kuru çayın tamamına borsada satılma zorunlu-
luğu getiriliyor. ÇAY-KUR’un Çay İhtisas Borsası’na girmesi zorunlu hale getiriliyor. 
Buna kısaca “ÇAY-KUR özelleştirilmiyor, satışı erteleniyor ama bedelsiz olarak ara-
dan çıkarılıyor” ileride satılacak diyebiliriz. 

Hükümetler yaş çay yaprağı fiyatı belirleyemeyecek!
Tasarı kanunlaştıktan sonra hükümetler çay fiyatı belirlemeyecek! ÇAY-KUR da pi-
yasayı düzenleyecek oranda alım yapmayacak! Meydan şirketlere kalacak.

Çiftçiler çay bedelini 12 ayda alacak!                   
. Çay işlenmeden kuru çaya dönüşmeden, kuru çay borsada satılmadan çiftçiye öde-
me yapılmayacak,
. Çiftçi teslim ettiği çay bedelini 12 aya varan taksitle ancak alabilecek.
Yasa Tasarısı yasalaşırsa çay fabrikası patronları yaş çay yaprağı satın almak için 
sermaye ayırmayacak. Sanayicinin sermayesi çiftçinin tarlası, çiftçinin emeği olmuş 
olacak.

Sözleşmeli üreticilik yapılacak, hem de tek tip olacak! 
Tasarı yaş çay üreticileri ile alıcılar arasında sözleşme düzenlemeyi zorunlu görü-
yor. Sözleşmeyi de tip sözleşme olarak öngörüyor. Çiftçilerin sendikalarda örgütlen-
mesi ve sendikaları aracılığıyla sözleşmelerde taraf olmaları çıkarılacak Çay Kanu-
nunda yer almıyor. Çay’dan önce çıkarılan ve uygulamaya konulan Tütün Yasası ile 
sözleşmeli üreticiliğe mecbur edilen tütün üreticileri şirketlerle yaptıkları sözleşme 
sonucunda şu anda birinci kalite tütünlerinin kilosuna 7-8 TL arası bir para alıyor-
lar. Tütün Yasası çıkmamış olsaydı bu yıl bir kilo tütünün karşılığında 30 TL alıyor 
olacaklardı.
Çiftçilerin güvenini kaybettiği ürün vermediği fabrikalara kota veriliyor. Bu kanu-
nun zorunlu kıldığı sözleşmeli çiftçilikle birlikte kota sahibi kılınan bu fabrikalara 
çiftçilerin ürünlerini vermeye mecbur ediliyor.
Görüldüğü gibi Çay ile ilgili Kanun Tasarısı’nda da, ne ekmeğini çay tarımından çı-
karan yaş çay üreticisi çiftçiler ne çay fabrikalarında çalışan işçiler ne de çay içicisi 
tüketiciler lehine herhangi bir düzenleme yok.
AKP, küçük çiftçi aleyhine ve şirketlerin lehine sadece yasalar çıkarmıyor. Yönet-
melikler ve tebliğler de çıkarıyor; küçük ve orta köylülüğü tasfiye ediyor. Toprak 
Mahsulleri Ofisi Hububat Alım Satış Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği buna en 
açık örnek.
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1980’den bu yana hükümet olan siyasi partilerin hepsinin IMF, Dünya Bankası, Avrupa 
Birlikçi politikaları sonucunda bir kültür ve yaşam biçimi olan tarım ve köylülük değişiyor. 
Üretici konumunda olan çiftçiler tüketici konumuna getiriliyor. Ekmeğini, yumurtasını, ta-
vuğunu ve sebzesini yetiştirmek yerine dışarıdan alacak duruma hızla taşınıyor. Üretimden 
pazarlamaya kadar olan zincirin halkalarına şirketler egemen kılınıyor. Gıdanın egemenli-
ği el değiştiriyor. Bu nedenlerden dolayı çiftçiler hızla hem yoksunlaşıyor hem de yoksullaşı-
yor ve şu an Türkiye’de “Her 50 Saniyede Bir, Bir Çiftçi Tasfiye Ediliyor!” 
Kapitalizmin krizleri bitmiyor. Bu kez ortaya çıkan kriz hem küresel boyutta hem de kapi-
talizmin merkezinde zuhur etti. Küresel kapitalizm bu krizden çıkış yolu olarak bir süreden 
beri uygulayageldiği özelleştirmelerle şirketlere alan açmakta. Bunun yanında kaynakları 
ele geçirmesiyle kapitalistlerin (şirketlerin) kendini yeniden üretebileceğini öngörmekte. Bu 
öngörü nedeniyle de ülkelerin yer altı zenginlikleri, enerji kaynakları, gıda ve su kaynakları 
talan ediliyor. Üstelik bütün bunları yaparken canlı yaşamın ve gezegenin riske girmesine 
aldırmıyorlar.
Türkiye’de de bu amaçla termik santraller, nükleer santraller, hidroelektrik santraller ve 
madenlere gözü kara bir şekilde saldırılmaktadır. 

Hidroelekrik Santraller (HES)
İnsan vücudundaki tüm organları çalıştıran, damarlarında dolaşan kandır. Doğada-
ki yaşamın sürmesini sağlayan, ise buhar, yağmur, kar, buzullar, dereler, nehirler ve 
göllerden oluşan su çevrimidir.
İnsan vücudunda kanın ulaşamadığı organ veya kısımlarda hastalık baş gösterir. 
Kangren olur. Doğada su çevrimine bağlı yaşayan bitkiler sudan mahrum kalınca 
sararır, solar. Hayvanlar hastalanır, göç eder.
Damarlar tıkandığında kalp tekler. Akarsuların üzerine yapılan her santral su çevri-
mini bozar, doğanın kalbi tekler.

Rakamlarla Hidro Elektrik Santraller (HES)
Türkiye’de yapımı tamamlanmış 172 adet hidro elektrik santral (HES) var. 148 hidro 
elektrik santralin (HES) inşaatı ise devam ediyor. Yapılacak 1418 hidroelektrik sant-
ral (HES) daha var. Böylece santrallerin toplam sayısı 1738’e çıkacak. Bu rakamlar 
yaklaşmakta olan büyük bir felaketin habercisi…

Bu rakamlar bize ne anlatıyor?
Türkiye’nin bütün nehirlerinin, derelerinin kullanım hakkı HES yapmak üzere şir-
ketlere devrediliyor!
Şirketler;
Anadolu’nun bütün dağlarında HES yapmak için önce yollar açıyor. İş makineleri 
doğanın ıssız köşelerine kadar giriyor. Bu makinelerle dağlar deliniyor. İçinde kam-
yonlar gezecek kadar uzun ve büyük tüneller açılıyor. Dağın içinden çıkan taş ve ka-
yalar, suyu alınacak derenin yatağına dökülüyor. Derelere HES’lerle düğüm atılıyor, 
damar tıkanması benzeri derelerde boğumlar oluşturuluyor.
Vadilerde ve ovalarda sular dere yatağından büyük boruların içine alınıyor. (Can 
suyu adı altında ne olduğu ve kimin belirleyeceği belli olmayan bir su bırakılacak-
mış.) Sular boruların içinde kilometrelerce götürülüyor. Suyun doğa ile teması yok 
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denecek düzeye iniyor. Derelerden borular içine alınan sular belli bir kota çıkarıl-
dıktan sonra oradan salınarak elektrik elde edilecek. 

Bütün bu çabalar ne için?
Dağda dere suyunu daha yatağına ulaşmadan yüksek bir noktada yakalamak ve tü-
nele vermek. 
Dere suyunun çoğunluğunun daha yatağını bile göremeden yerin altından döne 
döne hızla tünelin öteki ucuna ulaştırmak. Bu esnada elektrik üretmek.
Vadi ve ovadaki dere sularını boruların içine almak. Borular içinde suyu belli bir 
kota kadar taşımak ve orada elektrik üretmek.
 Üretilen bu elektrikler çok uzaklardaki fabrikaları çalıştıracak. Fabrika sahibi şir-
ketler ile HES yapan elektrik üreten şirketler servetlerine servet katacak. 

Doğa kaybedecek!
HES yapan şirketler ile Çevre ve Orman Bakanı yetkilileri; “HES’lerin doğaya zararı 
yok. Kesilen ağaçların on katı fazlası dikilecek” diyor.
Oysa;
. Kesilen ağaçlar nedeniyle doğa özelliğini yitirir. 
. Ekolojik denge bozulur.
. Suların tünel veya boruların içine alınması biyoçeşitliliği azaltır.
. Suyun doğal çevrimi bozulur. Bölgenin yağmur ve nem dengesi bozulur. Buna 
uyumlu yaşam sürdüren bitki ve hayvan türleri kaybolur.
Çevre ve Orman Bakanı ile yetkilileri, bu saydıklarımızın parasal değeri yoktur. Bun-
lar toplumsal ve yaşamsal değerlerdir. Değersiz oldukları için değil, değerine paha 
biçilemediği için parayla ölçülmezler.

Ne olacak?
HES yapılan derelerin suyu gidecek kumu kalacak. Dere kenarında ve taban suyu 
yüksek topraklarda yaşayan canlı hayvanlar ve yetişen otlar, bitkiler kavrulacak. Bi-
yoçeşitlilik azalacak!
Evet, önce yavaş yavaş kuşlar kaybolacak, ardından sazlıklar ölecek sonra iklim sert-
leşecek. Kuraklık artacak. Tarlalar çoraklaşacak, hayvanlar suya kolayca erişeme-
yecek. Göller kuruyacak, su giderek daha derine kaçacak. Yaban hayat yok olacak. 
Yaban hayatın sağladığı verimlilik düşecek. Açlık ve kıtlık baş gösterecek. Çiftçiler 
yoksullaşacak.

Çiftçi yoksullaşacak
Toprak sadece kum ve kilden oluşan bir yapı değildir. Toprağı toprak yapan içinde 
yaşayan canlılardır. 
Bir gram toprakta yaklaşık 600 milyon bakteri, 400 milyon maya, 100 bin yosun 
hücresi vardır. 
Bir hektar tarım arazisinin en üstte bulunan 15 cm kalınlığındaki katmanında 20 
bin kilogram mikro-organizma (canlı) bulunur.  

Böcekler, solucanlar, bakteriler, mantarlar ve mikroorganizmalar (mikroplar) topra-
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ğa besin sağlayan temel canlılardır. 

Toprak altındaki canlıların yaşamlarının suya bağlılığının yanında topraktaki bitki-
nin gelişebilmesi, ürün verebilmesi alacağı yeterli suya bağlıdır. 
Su ve suyun özgür döngüsü çiftçinin mesleğini sürdürebilmesi bakımından önem-
lidir. 
Ancak HES’ler nedeniyle sulu tarım alanları kıraç topraklara dönüşür. Buna bağlı 
olarak üretim düşer. Nehrin, derenin suyu ile yılda iki ürün alan çiftçi, su borulara 
HES için hapsedilirse iki yılda bir ürün alır. Vadi ve ovadaki çiftçi 4 kat yoksullaşır, 
fukaralaşır. İnsanlar gıdaya ulaşmak için daha fazla para ayırmak zorunda kalır. Gı-
daya ulaşamayanlar, açlık çekmeye başlar. Ülke temel gıda maddeleri konusunda 
dışa bağımlı hale gelir.

Çiftçilerin yararına olabilecek öneriler
. IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve AB-Ortak Tarım Politikası güdümlü 
tarım politikaları terk edilsin. Çitçilerin, köylülerin ve tarım örgütlerinin katılımıy-
la bağımsız, demokratik ve sosyal bir tarım programı oluşturulsun.
. Tarımda destekler gelişmiş ülkelerin destek seviyesine, yani yıllık 11,3 milyar 
Avro’ya çıkarılsın.
. Tarımsal ürünlerin fiyatı maliyetlerin üzerinden belirlensin. Ürün fiyatları, mali-
yet + kâr + insanca yaşam payı eklenerek belirlensin.
. Üretimden pazarlamaya kadar uzanan zinciri oluşturacak olan ve çiftçilerin ve 
köylülerin yönetimlerini demokratik olarak belirleyebilecekleri Kooperatifleşmele-
rinin önü açılsın. Bu doğrultuda Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri’nin yasası 
yeniden düzenlensin.
. Çiftçilerin ve köylülerin kendi bağımsız örgütlenmelerini sağlayacak yasal düzen-
lemeler yapılsın. İmzalanan uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya dayanarak ku-
rulmuş olan üretici sendikaları için iç hukuk düzenlemeleri yapılsın.
. Her şeyi üreten çiftçilere, sıra tohuma gelince “üretemezsin, üretirsen satamazsın” 
diyen Tohumculuk Yasası derhal geri çekilsin.
. Doğa koşulları karşısında çiftçileri çaresizlikten kurtaracak tarım sigortaları, çiftçi-
ler lehine tekrar düzenlenerek çıkarılsın.
. Çiftçiler ve köylüler eksiksiz sosyal güvenceye kavuşturulsun.
. Köylü kadınların krediye, eğitime ve her türlü evrensel haklarına erişmesine engel 
olan mevzuat değiştirilsin.
. Gıda egemenliği ve güvencesinin garantisi olan küçük aile tarımının korunması 
sağlansın.
. Çiftçiler olarak ülkemizde üretebildiğimiz ürünlerin ithaline hükümetler izin ver-
mesin.
. Gümrük vergileri hasat zamanının hemen öncesinden indirilmesin ve bu dönem-
lerde ithalat izni verilmesin. İthalatı serbest bırakan ve böylelikle ürün fiyatlarını 
düşüren, “kurnazlığı kendinden menkul” politikalar terk edilsin.
. Tarımın olmazsa olmazlarının baş sıralarında yer alan arazi sulaması için bütçeden 
yeterli ödenek ayrılsın. Ülkemizde on yıl içinde sulanabilir arazilerin hepsinin sula-
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nabilir duruma getirilmesi için plan yapılsın ve uygulansın.
.Doğru bir su yönetim politikası uygulansın ve suyun ekonomik kullanılması ve 
adil paylaşılması yasalarla güvence altına alınsın. Ayrıca bu konuda teknik altyapı 
sağlansın, eğitim ve ekonomik destek verilsin.
. Çiftçinin kendi tohumunu üretebilmesi için yasal değişiklik yapılsın. Kendi tohu-
munu üreten çiftçilere teşvik amacıyla teknik bilgi ve ekonomik destek yapılsın.
. Tohum çeşitlerinin korunması sağlansın.
. Tohum ve gen bankaları kamunun elinden çıkartılmasın.
. Yerel tohumların korunma ve geliştirilmesi için önlemler alınsın.
. Yerel tohumlarla üretim yapan çiftçiler özel olarak desteklensin. Bu konuda planlı 
çalışmalar başlatılsın.
. Toprağı, suyu kirleten insan sağlığı için risk oluşturan ve küresel ısınmaya katkı 
koyduğu belirlenen kimyasal ilaca, kimyasal gübreye dayalı üretim tarzı terk edil-
sin. Bilgeliğe, ıslaha dayalı, doğayla dost, sürdürülebilir tarım tarzına yani -endüst-
riyel olmayan- Bilge Tarım tarzına dönmek için merkezi devlet politikaları kararı 
alınsın ve uygulansın. “TOPRAK, ONUR, YAŞAM!” 
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Avrupa Bölgesel Politikaları ve 
Kırsal Alanlar
gülden erkut1 
ceren özgen2

Özet 
Bu çalışma Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi’ni ve Avrupa alanına getirdiği ge-
lişme politikalarını, bölgesel dengesizlikler ve kırsal kalkınma açısından incelemek-
tedir. Bu bağlamda Avrupa yerleşim kademelenmesinde geri kalmış bölge kategori-
sinde sınıflandırılan kırsal alanları ve Ortak Tarım Politikasını, kırsal kalkınma için 
getirdiği araçlar ve mekânsal etkileri açısından tartışmaktadır. Bu süreçte tarımsal 
özelliklere sahip alanların yapısal, yerel ve finansal sorunları ve işgücü kalitesinin 
yetersiz olması, kırsal kalkınmanın en önemli engelleri olarak tanımlanmaktadır.

1. Avrupa Politikası’nın Yeni Boyutu 
Avrupa Birliği’nin en belirgin mekânsal özelliği küçük bir alanda yoğunlaşan kültü-
rel çeşitliliğe sahip olmasıdır. Bu özellik onu dünyadaki diğer ekonomik birliklerden 
–NAFTA, MERCOSUR vb- farklılaştırır. Bu çeşitliliğin yarattığı gelişme potansiyeli 
Avrupa Birliği ülkelerinin bütünleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla 
mekânsal gelişme politikaları; vatandaşların yaşam kalitesini artıran, yerel ve bölge-
sel yönetimleri standartlaştırmayan ve sürdürülebilir çevresel değerleri gözönüne 
alan politikalar olarak tanımlanmıştır. 

Avrupa Para Birliği devreye girdiğinden beri Avrupa bütünleşmesi önemli bir ge-
lişme elde etmiştir. Artan ekonomik ve sosyal entegrasyonla sınır bölgeleri bariyer 
(Gorzelak, G., Jalowiecki, B., 2002) özelliğini kaybederken üye devletlerin kentleri ve 
bölgeleri arasında daha yoğun ve karşılıklı dayanışmaya bağlı bir ilişki ortaya çık-
mıştır. Bununla ilişkili olarak bölgesel, ulusal ve topluluk ölçeğinde üretilen politi-
kalar ülkelerin ekonomik ve mekânsal yapısı üzerinde önemli dönüşümlere neden 
olmaktadır. Bu nedenle Topluluk düzeyinde geliştirilen politikaların; bölgesel üret-
kenlik farklılıklarını artırmaması aksine bölgesel eşitliliği ve kaynakların optimum 
kullanımını teşvik etmesi hedeflenmiştir (ESDP, 1999). 

Mekânsal gelişme için ortak hedefler belirlenebilirse üye ülkelerde gelişme pro-
jelerinin birbirini en iyi şekilde tamamlayacağı düşüncesinden yola çıkılarak, 
üye ülkelerdeki ulusal mekânsal gelişme politikaları ve Avrupa Birliği’nin sektörel 
politikaları belli temel başlıklar altında tanımlanmıştır. Bu başlıklar üye ülkelerin 

1 Prof. Dr. G. ERKUT, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 
İstanbul
2 C. ÖZGEN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul
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Avrupa Komisyon’u ile işbirliği sayesinde Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi’nde 
(AMGP) belirlenmiştir.

Avrupa Birliği’ndeki uzun dönemli mekânsal gelişme eğilimlerini başlıca 3 faktör 
etkilemiştir:
i. Türdeş ve bütünleşmiş bir ekonomik alan yaratımı
ii. Mekânsal gelişmede yerel ve bölgesel yönetimlerin artan rolü
iii. Genişleme sürecinde Avrupa Birliği ve komşuları arasında yakın ilişkilerin ge-
liştirilmesi

Bu üç faktör, küresel ekonomi ve teknolojik gelişmelere olduğu kadar genel demog-
rafik, sosyal ve ekolojik eğilimleri dikkate alan bir altyapı olarak düşünülmelidir. 
Eğer bu ilkeler hedeflenen ölçülerde uygulanabilirse Avrupa alanında artan bir kay-
naşma için gerekli çerçevenin oluşturulmasını sağlayacaktır. Avrupa Mekânsal Ge-
lişme Perspektifi sadece sektörel politikalar oluşturmanın ötesinde Avrupa alanına 
bütünsel bir odaklanma ve aynı zamanda bölgeler için bireysel olarak gelişme ola-
naklarını hesaba katan bir içeriktedir (http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.
htm#POLITIQUE).

1.1. Mekânsal Gelişme Farklılıkları 
Yıllık 6.8. trilyon  gayri safi hasılası, 3.2. milyon km2 alandaki 370 milyon nüfu-
suyla Avrupa Bir- liği dünyada en geniş ve en güçlü ekonomik bölgelerden biridir. 
Ancak, Avrupa Birliği sürdürülebilir mekânsal gelişme ve dengeli bölgesel yapılan-
ma açısından çok ciddi ekonomik dengesizlikler içindedir. Söz konusu ekonomik 
potansiyelin dengesiz dağılımı nedeniyle, Londra, Paris, Milano ve Hamburg’un 
oluşturduğu alan, AB’nin merkezi konumundadır (ESDP, 1999). Bu alanda AB nüfu-
sunun %40’i yaşarken bu nüfus milli hâsılanın %50’sini almakta ve sadece AB ala-
nının %20’sini kapsamaktadır. Oysa ki, AB’nin güney sınırı olan, Portekiz’den başla-
yıp güney İspanya, güney İtalya ve Yunanistan ile yeni Alman Länder’lerini 
kapsayan alanda kişi başına gayri safi milli hâsıla AB ortalamasının ancak %50 ile 
%65’ine ulaşmaktadır. 

Bununla birlikte merkezde özellikle göç nedeniyle nüfusun büyüme oranı çevre 
alanlardan oldukça yüksektir  (%0,4-%0.0). AB’nin yapısal olarak zayıf alanlarını 
ulusal sınırları aşan bir şekilde geliştirmek, bu farklı seviyelerdeki yaşama ve ça-
lışma koşullarını iyileştirmek gerçekten büyük bir çaba gerektirmektedir. Avrupa 
Mekânsal Gelişme Perspektifi, orta vadede mekânsal olarak daha dengeli bir geliş-
menin oluşturulmasına katkıda bulunabilir.

Amaçlanan dengeleyici politikalar, ekonomik açıdan güçlü bölgeleri biraz yavaş-
latıcı ve bu bölgelerin az gelişmiş bölgeler üzerindeki bağımlılığını artırıcı yönde 
olmalıdır. Daha önceki deneyimlerden de bilindiği gibi polarize gelişme bölgesel 
dengesizliği artırıcı yönde etki yapmaktadır. Avrupa Birliği’nde sürdürülebilir ve 
dengeli bir gelişme için en geçerli yol yerel düzeyde alınan kararlarda anlayış ve 
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karşılıklı anlaşmaya/uygulamaya önem verilmesidir. Yerel yöneticilerinin ve karar-
lardan etkilenenlerin bu kararları benimsemesi uygulamalar açısından büyük ko-
laylıklar sağlamaktadır.

2. AB Alanı’nda Amaçlanan Mekânsal Politikalar ve Seçenekler

2.1. Mekânı Yönlendiren Politikalar 
Topluluk politikalarının bireysel bölgeleri etkilemesi ve gelişmişlik seviyelerindeki 
dengesizlikler nedeniyle, yerel topluluklar ve bölgeler otomatik olarak bölgesel öl-
çekte dengeli bir alansal oluşum göstermemektedirler. Bu nedenle, mekânsal olarak 
farklılıkların ölçümü ve olanakların tespit edilmesi sürdürülebilir bir mekân oluşu-
mu ve dengeli gelişme için daha önemlidir. Bu amaçla Avrupa’daki yerel yönetim 
kademelerinin ve devletlerin kabulünde mekânsal gelişme ve politika seçenekleri 
şu şekilde ifade edilmektedir: 
i. Çok merkezli ve dengeli bir kentsel sistemin geliştirilmesi kırsal ve kentsel alanlar 
arasındaki işbirliğini artıracaktır. Bu durum kent-kır ikileminin üstesinden gelin-
mesini de kapsamaktadır. 
ii. Avrupa Birliği alanında çok merkezli gelişmeyi destekleyen bütünleşmiş bir ula-
şım ve iletişim fikri Avrupa kentlerine ve bölgelerine kendilerinin Avrupa ekono-
mik alanıyla bütünleştirilmesi için ikna edici olmaktadır.   
iii. Doğal ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi, bölgesel kimliklerin daha 
derinlikli olarak ifade bulması için bir ara yönetim ortamının oluşturulması, kültü-
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rel çeşitliliğin korunmasını güvence altına almaktadır.  

Mekânsal gelişmeye rehberlik edecek bu üç alan için özgül politikalar ve seçenekler 
üzerinde çalışılmıştır. Bu tabi ki hepsinin her alana aynı yoğunlukta uygulanacağı 
anlamına gelmemektedir. Dengeli ve sürdürülebilir bir gelişme yaratabilmek için 
alanlarının sosyal, ekonomik ve çevresel özellikleri göz önüne alınmalıdır. (Şekil 1)

2.2. Çok Merkezli Mekânsal Gelişme ve Kır-Kent İlişkisi 
Geçmişteki genişlemeler ve gelecekteki genişleme öngörüsü ile Avrupa Birliği, bu-
gün büyüklük ve çeşitlilik açısından ciddi mekânsal gelişme stratejilerine ihtiyaç 
duymaktadır. Avrupa Birliği’nin tamamen küresel ekonomi ile bütünleşebilmesi ve 
bölgesel düzlemde dengeli bir ekonominin sürekliliğinin sağlanabilmesi için çok 
merkezli gelişme kavramı izlenmelidir. Bu kavramın benimsenmesi AB’nin merkez 
alanlarındaki demografik ve ekonomik konsantrasyonun artmasını engellemekte-
dir. AB’deki tüm bölgelerin ekonomik potansiyellerinin değerlendirilmesi ancak 
çok merkezli yerleşme yapısı kavramının geliştirilmesiyle olanaklıdır. Bugün Av-
rupa Birliği’nde küresel ekonomiyle bütünleşmiş bir tek ekonomik alan vardır: o 
da Londra, Münih, Paris, Hamburg ve Milano metropollerinin oluşturduğu merkez 
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alandır (Harita 2). Bu alan, çok güçlü küresel ekonomik fonksiyonların ve üst düzey 
hizmetlerin sunulmasıyla gelir seviyesinin yükselmesine ve iyi gelişmiş bir altyapı 
sistemine olarak tanımaktadır. 

Bununla birlikte, bazı gelişmekte olan daha izole adalar da vardır. AB’deki bu tür 
alanlar başlıca 4 başlıkta toplanmıştır:
- Kırsal alanlar (ekonomik zorlukları ve verimlilik problemleri olan alanlar)
- Sınır bölgeleri (ekonomik azgelişmişlik içinde olan alanlar)
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- Dağlık Alanlar (coğrafik özellikleri ekonomik gelişmeye engel olan alanlar )
- Adalar (erişilebilirlik problemli alanlar)
Mekânsal gelişme politikalarında daha önce mekânsal gelişmeyle ilgili izlenen poli-
tikalar öncelikle merkez-çevre arasındaki altyapı bağlarının geliştirilmesini öngör-
mekteydi. Fakat yakın dönemde çevre alanlarda çok merkezli bir yapının oluşturul-
masını hedefleyen yeni bir perspektif belirlenmiştir. 
 
Çok merkezli yapılanma perspektifi AB’nin metropol alanlarının bireysel gelişimini 
ve geleneksel kır-kent çeşitliliğini destekleyen gelişme modelini sınırlandırmakta-
dır. Bu nedenle, AB ölçeğinde kentsel kademelenmenin olduğu çok merkezli gelişme 
modeli benimsenmiştir. Kentler kendi çevrelerindeki kırsal alanlarla çeşitli fonksi-
yonel bağımlılıklar içerisindedir.  Bu bağımlılık, bölgenin bir bütün olarak rekabetçi 
yönünü güçlendirmek için, yerel yönetimler arasında yönetsel sınırların ötesinde 
istekli bir işbirliği gerektirmektedir. Tüm katılımcılar bundan bir fayda elde ederler. 
Mümkün olan işbirliği alanları aynı ürün türünde özelleşmiş üreticilerin bilgi de-
ğişimi, yerel taşımacılık, atık madde yönetimi ile ortak konut ve sanayi alanlarının 
tasarımı olarak belirlenmiştir
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l60026.htm).

2.3. İçsel Gelişme, Çeşitli ve Üretken Kırsal Alanlar  
AB’deki kırsal alanlar, içsel büyüme ve çeşitlilikleri ile nitelendirilirler. Nüfus yo-
ğunluğu, tarımsal kaynaklar gibi tek boyutlu kriterler alınarak nitelendirilemeye-
cek kadar karmaşık, doğal ve kültürel yerleşmelerdir. Bazı kırsal alanlar başarılı ya-
pısal dönüşümler geçirmişlerdir. Bu sadece düşük ücretli veya uygun yerleşim gibi 
konumla ilgili etkenlere değil; aynı zamanda yerel/bölgesel ağların ve işbirliğinin 
olması, en azından toplumdan belli kişiler ile yerel ve bölgesel otoritelerin katılımı-
nın olduğu demokratik bir karar alma mekanizmasının olması gibi doğal ve kültü-
rel mirasın geliştirilmesini sağlayan faktörleri barındırmasına bağlanabilir.  
AB’deki birçok kırsal bölgenin gelişmesinde kentsel alana bağlı olarak ekonomik 
açıdan dinamik bir pazar yaratımının dışında tarım ve turizmle gelişmiş göreli ola-
rak rekabetçi ekonomiye sahip gelişme modeli de söz konusudur. 

Diğer taraftan birçok kırsal alan çeperde olmaları ve bazı ekonomik zorluklar nede-
niyle aynı yapısal değişimleri gerçekleştirememişlerdir. Yüksek orandaki tarımsal 
işgücü yanında bu alanlarda yapısal zayıflık yaratan çok düşük nüfus yoğunluğu, 
iklimsel dezavantajlar, zayıf altyapı, yapısal gelişmenin olmaması, teknolojik ola-
rak eski endüstri ve tarımsal üretim şekilleri gibi diğer bazı etkenler söz konusudur. 
Ayrıca ekonomik gelişme dışında, metropoller ile büyük kentlerde, kentsel yerleş-
melerin sınırlarının genişlemesi, bu alanların tarımsal alanları yemesi gibi büyük 
sorunlar yaratan diğer bazı zorluklar bulunmaktadır. 

Geçmişte kırsal alanlar, karar üreticiler tarafından aynı sorunlar ve olanaklara sahip 
homojen yerleşmeler olarak tanımlanırdı. Artık bu bakış açısı AB’nin bugünkü du-
rumuna uymamaktadır. Bugün kırsal alanların ortak noktaları; düşük nüfus yoğun-
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luğu ve büyük oranda tarımsal arazi kullanışıdır. Ancak gelişme yolları ve ihtimal-
leri göz önüne alınırsa gelişmelerinin birbirinden çok farklı olduğu görülmektedir. 
AB’deki bu çeşitlilik mekânsal gelişme için stratejilerin bölgesel ve yerel özelliklerin 
ve durumların belirlenmesini ortak bir pazar için üretim yapan üreticilerin stratejik 
olarak desteklenmesini gerekli kılmaktadır.

Çok merkezli bir kentsel sistemde küçük ve orta ölçekli kentler ve aralarındaki ağlar 
ve bağımlılık özellikle kırsal alanlar için önemli bir bağlantı olmaktadır. Sadece bu 
kentler, problemli kırsal kasabalar için daha büyük marketlere açılmada, ekonomik 
alana altyapı ve hizmetlerin götürülmesinde etkilidir. Bu nedenle, kırsaldaki kentler 
için bütünleşmiş kırsal gelişme stratejilerinin hazırlanırken özel bir dikkat harcan-
malıdır. 

Kırsal bölgelerdeki sürdürülebilir gelişme için bağımsız, içsel potansiyelin keşfedil-
diği ve diğer bölgelerle deneyimlerin paylaşıldığı –diğer bölgelerin gelişme açılarını 
kopyalamayan- bir perspektif asıl anahtardır. Politikalar gelişme olanaklarındaki 
farklılığı ve tehditleri de göz önüne almalıdır. Bu bakış açısı bölgesel ve yerel karar 
üreticilerine büyük bir esneklik kazandıracaktır. Ek olarak kır ve kent şirketleri ara-
sındaki ortaklığa dayalı ağlar bölgesel ekonomide temel bir rol oynamaktadır.

2.4. Avrupa Birliği’nde Kırsal Kalkınma ve Kent Sisteminde Değişim 
Eğilimleri 
Avrupa Birliği yüksek düzeyde bir kentleşme ve güçlü bölgeleri ile tanımlanmakta-
dır. Ancak nüfusun sadece üçte biri ana metropollerde yaşamaktadır. Diğer kıtalar-
dan farklı olarak mekânsal yerleşme modeli kırsal alanların çok düşük yoğunluklu 
alanlar olmasıdır. Nüfusun üçte biri nüfus yığılmalarının dışında kalan küçük ve 
orta ölçekli kentlerde yaşamaktadır. Avrupa’da güçlü birçok merkezli kentsel siste-
min ortaya çıkmasında tarihten gelen yayılma modellerinin etkisi büyüktür. Kar-
maşık bir büyüklükteki ağ yapısı içinde, Avrupa’nın büyük kısmında hatta tarımsal 
alanlarda kentsel bir mekânsal yapıya temel olan orta ve küçük ölçekli şehirlerin 
formları gelişmiştir. Teknolojik, politik, toplumsal ve ekonomik değişimler kentsel 
sistem –onun fonksiyonları ve mekânsal bağlamı üzerinde etkili olmaktadır (Hall.P., 
1993).

Avrupa Birliği AMGP raporuna göre, 1999, gelecek için mekânsal gelişmeyi ve kal-
kınma politikalarını etkileyecek dinamikleri dört ana başlıkta toplamıştır: 
1. Genişleme (Yeni ülkelerin Birliğe katılmasıyla artan bölgelerarası dengesizlikler, 
kır-kent ikileminin getirdiği kalkınma sorunları)
2. Küreselleşme (Ticaretin uluslararası ölçekte serbestleşmesi, teknolojik devrim ve 
bilgi toplumu)
3. Demografik yaşlanma (Yaşam süresinin uzamasına ve doğurganlık oranlarının düş-
mesine bağlı olarak yaşlı nüfusun artması)
4. Ekonomik büyümenin yavaşlaması
Bu sorunlar özellikle geri kalmış bölge kategorisinde sınıflandırılan kırsal alanlar 
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için ciddi kalkınma engelleri oluşturmaktadır. Genişlemeden sonra kırsal özellik-
teki alanların miktarının artmış olması, bu alanlardaki altyapı ve teknoloji prob-
lemleri, küreselleşme ile gelen uluslar arası rekabetçi ortamda pazar yaratmanın 
zorlukları ve uzun yıllar süren kırdan kente göç nedeniyle kırsal alanlardaki kaliteli 
işgücünün çok sınırlı olması genel olarak kırsal kalkınmanın önündeki engeller ola-
rak görülmektedir. 

Diğer taraftan AB toplam nüfusu içinde tarım sektöründe çalışanların oranı sadece 
%5 civarında iken çevre (perifer) bölgelerde yaşayıp tarım sektöründe çalışanların 
oranı %16,3’tür. Bu oran genişleme süreciyle daha da belirgin hale gelmiş ve AB’nin 
tarım politikalarında yeni bir düzenleme gerektirmiştir. Diğer sektörlerden farklı 
olarak 1990’lı yıllara kadar uluslararasılaşamayan tarım sektöründe, öncelikle Dün-
ya Tarım Örgütü arkasından AB Ortak Tarım Politikası gibi gelişmelerle uluslar ara-
sı ölçekte kapsamlı tarım politikalarının oluşturulmaya başlandığı görülmektedir. 
Özellikle AB politikalarında kırsal kalkınma ve ortak fiyatlandırma gibi konular 
Topluluk çalışmalarında büyük önem taşımaktadır. AB, 101 milyar Euro’luk toplu-
luk bütçesinin yüzde 45’ini tarımsal sübvansiyona ayırmaktadır. Diğer bir deyişle 
halen birliğin bütçesinin yarısı, ekonomisinin %5’ine denk gelen tarım sektörüne 
aktarılmaktadır (AB Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, 2002).

Birlik hem üye ülkelerde hem de aday ülkelerde tarımsal gelişmeyi ve ortak tarım 
politikalarının hayata geçirilmesini desteklemek için çeşitli finansal araçlar geliştir-
miştir. 1990’lı yılların başından itibaren aday ülkelerin üreticilerini ve tarım sektö-
rü ihtiyaçlarını finanse eden Leader,3  Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki üreticilere 
katkı sağlayan Sapard fonların en önemlileridir.4  

Bu kaynakların sağlanmasındaki en büyük amaç kırsal alanda çalışanların uzun 
dönemli yerel ekonomik kalkınma üzerinde düşünmelerini ve yatırımlarını sağla-
maktır. Aynı zamanda doğal kaynakların azalması, kullanıcı talebindeki çeşitlilik 
ve çevresel kirlenme gibi nedenlerle üreticilerin bilinçlendirilerek sürdürülebilir 
çevre ve doğaya duyarlı üretim yöntemlerinin benimsetilmesini sağlamaktır. Do-
layısıyla, istihdamın artırılması, organizasyonel kapasitelerin artırılması ve yerel 
kalkınmanın sağlanması hedeflenmektedir. Fonların en önemli özelliği ekonomik 
kalkınmayı toplumsal yönü ile birlikte ele almaları ve ekonomik kalkınma sürecin-
de sosyal faydayı da gözönünde bulundurmalarıdır. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerindeki Birliğe üye ülke standartlarını yakalama çabası diğer taraftan tarımsal 
teknoloji kullanımı ve altyapı konularındaki yoksunluk konunun önemini daha da 
artırmaktadır. 

Bütün bu programların gerçek hayatta başarıyla uygulanıyor olması ve geri kalmış 
bölgelerde yarattığı kalkınma hamleleri hedeflenen mekânsal gelişmenin hayata
geçirilmesine katkı sağlamaktadır. Kırdan kente göçün önlenmesi ve kırsal alanlardaki 

3 LeaderI ilk olarak 1991-1994 döneminde finansal bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır
4 Leader+: Resmi Gazete C139, 18.05.2000, Sapard: Resmi Gazete L 161, 26.06.1999
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yaşam kalitesinin artırılması insan hareketliliğinin kentsel alanlar üzerinde yaptığı 
baskıyı azaltma yönünde sonuç vermektedir. 3. Ekonomik ve Sosyal Uyum Raporu 
(2004) verilerine göre son 5 yıllık dönemde Avrupa alanında gelişmiş bölgeler ge-
lişmeye devam etmiştir ancak geri kalmış bölgelerde de ciddi kalkınma hamleleri 
söz konusu olmuştur. Sonuç olarak AB bölgelerarası dengesizlikle mücadele açısın-
dan olumlu bir sonuç elde etmiş durumdadır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma için 
Topluluk ölçeğinde tedbirler alınmış olunması AMGP’nin hayata geçirilmesini des-
teklemektedir. Çünkü toprağın daha verimli ve rasyonel kullanımı hem ekonomik 
getiri sağlamak hem de ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi hızlandırmak açısından 
büyük önem arz etmektedir. Kırsal alanların mekânsal sürekliliği kır-kent arasında-
ki hareketliliğin kontrol edilmesi ve Birlik sınırları içinde dengeli bir gelişme yapısı 
ortaya çıkarmak açısından son derece gereklidir. 

Sonuç 
Çevresel ve ekonomik anlamdaki bu gelişmeler gözönüne alındığında AB’nin kırsal 
kalkınma poltikaları ve ortak tarım politikası mekânsal sürdürülebilirlik açısından 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda yukarıda değinilen sorunlar gözönüne 
alınarak üreticilerin rekabetçi ortamda pazarda var olabilmeleri, ürün çeşitliliğinin 
geliştirilmesi, ekolojiye duyarlı üretim tekniklerinin öğretilmesi ve bunların kulla-
nımını teşvik edici mekanizaların oluşturulması belirlenen hedeflere ulaşma bakı-
mından temel girdilerdir. Kent ve kır arasındaki ikili yapıların ortadan kaldırılması, 
kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve katılımcı karar alma süreçleri ile daha ko-
lay aşılacaktır. Böylece finansal daha verimli bir şekilde kullanılacak ve metodolojik 
zayıflıkların ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacaktır (Treuner, P.).  
Bu anlamda uygulanacak kalkınma stratejileri şu özellikleri içermelidir:
. Kırsal ve kentsel çeşitliliğin/zenginliğin korunması
. Kır ve kent arasında fonksiyonel ve tamamlayıcı  işbirliklerinin kullanılması Siner-
ji Yaratmak       
. Ortak problemlerin çözümlenmesi için ortak kaynak kullanımının ve işbirliğinin 
özendirilmesi 
. Kırsal alanların erişilebilirliğinin artırılması
. Küresel ve yüksek kaliteli servislerin merkez alanlar dışında da geliştirilmesinin 
sağlanması 
. Tarımda modernleşme ve koruma bilinci ile Agro-turizm, doğa turizmi, yerel ürünle-
rin pazarlanması ve promosyonu, organik tarımın yaygınlaştırılması vb girişimle-
rin özendirilmesi

Kırsal alanların içsel büyüme dinamiklerinin geliştirilmesine dayalı yerel kalkınma 
modeli bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesinde, doğal kaynakların korunma-
sında ve sürdürülebilir yaşam alanlarının yaratılmasında geçerli olacaktır.
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Bölgesel Kalkınma Ajansları
murat kara1 

Küreselleşme ve bilgi toplumuna geçiş sürecinde dünyada yaşanan hızlı ve çok yön-
lü yapısal değişimler sosyal, ekonomik ve yönetsel yapıların yeniden tanımlanması 
ihtiyacını doğurmuştur.

Küreselleşme süreci, ekonomik rekabete hız kazandırarak, bölgesel ve yerel ekono-
milerin de küresel ekonomide birer aktör olarak yer almasını sağlamaktadır. Böl-
gesel ekonomiler arasındaki rekabetin artması ise bölgelerin gelişmişlik düzeyleri 
ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının önemini artırmış, bölgesel gelişme konusu 
ülkelerin en önemli gündem maddeleri arasında yer almaya başlamıştır. 

Değişen Bölgesel Gelişme Yaklaşımı 
Yaşanan bu dönüşümlerle birlikte bölgesel gelişme yaklaşımında da önemli değişik-
likler olmuştur. Klasik bölgesel gelişme politikaları firma merkezli, standartlaşmış, 
teşvik sisteminin esas olduğu, kamu güdümlü politikalar ve bu politikaları uygula-
mak üzere kullanılan finansal teşvikler, altyapı yatırımları,  devletin sahip olduğu 
veya devletin kontrolünde sanayi tesisleri ile imalat sanayinin kontrolünü esas al-
maktadır.

Yeni Bölgeselleşme akımında ise “bölge”nin temel ölçek birimi olduğu kabul edile-
rek, öğrenen bölge teorisi (learning region), mekansal kümelenme (spatial clustering) 
ve uzmanlaşmaya (specialization) atıfla, ekonomik dışsallıkları (economic externalities) 
dikkate alan içsel büyüme teorisine (endogenous growth theory) vurgu yapılmaktadır. 
İçsel büyüme teorisi; sürdürülebilir kalkınmayı yaratmada ve devam ettirmede içsel 
yerel faktörlerin (internal local factors) önemini vurgulamakta ve ekonomik gelişme-
de önemli girdiler olarak kabul edilen öğrenme, liderlik, sosyal sermaye, fiziksel alt-
yapı, kurumlar ve insan kaynakları gibi geleneksel olmayan ekonomik değişkenleri 
dikkate almaktadır. (Tablo 1)

Klasik bölgesel gelişme politikalarında temel hedef; fiziksel altyapının geliştirilmesi 
ve yatırımların artırılması iken, günümüzde bu hedef girişimciliği güçlendirerek re-
kabet gücünü yükseltmek ve içsel dinamikleri harekete geçirmek olmuştur.

1 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, (2004), 
Ankara
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Küresel rekabetin özellikleri, bölgenin küresel rekabette bir birim olarak yeniden 
tanımlanası, yerel aktörlerin değişen yapısı ve talepleri, bölgesel gelişme politika-
larının da değişmesine neden olmuştur. Katılım, karar alma ve uygulama süreçleri 
açısından bir önkoşul niteliğini almış, bölgesel politikaların başarısı, bizzat yerel ak-
törler tarafından üretilmesi ve sahiplenilmesine bağlı hale gelmiştir.

Küreselleşme ve beraberinde gelen yeniden yapılanma süreçleri, başta Batılı ülkeler 
olmak üzere birçok ülkede, yerel ve bölgesel düzeyde yeni düzenleme mekanizma-
larının oluşmasına, yasal düzenlemelerin yapılmasına ve yerel ekonomik gelişme 
kurumlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. (Tablo 2)
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Tablo 1. Değişen Bölgesel Politikalar Modeli  Kaynak: Batchler, J., Yuill, D., (2001).
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Bölgesel Kalkınma Ajansları 
Bu bağlamda yerel düzeyde yeni kurumsal düzenleme araçlarının başında Bölgesel 
Kalkınma Ajanslarının geldiği görülmektedir. Özellikle Avrupa ülkeleri olmak üze-
re bir çok ülkede kurulan Kalkınma Ajansları; günümüz kalkınma yaklaşımında 
yerel boyutta, kamu ve özel birimlerle, üniversite ve araştırma kurumları, odalar, 
gönüllü örgütler, dernekler, sendikalar ve halkın katılımını ve karşılıklı işbirliğine 
dayalı sinerjiyi ön plana çıkaran organizasyonlardır. Bölgesel Kalkınma Ajansları, 
gelişme için katalizör görevi gören, program, plan ve proje mantığı içerisinde orga-
nizatör, koordinatör motive edici bir fonksiyona sahip, esnek kaynak ve istihdam 
yapısı olan, bölgedeki paydaşların işbirliğine ve yerinden yönetime dayalı, katılımcı 
ve diyaloga açık   kurumlardır.
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Kalkınma ajanslarının temel görevleri, araştırma yapma, strateji geliştirme, danış-
manlık, rehberlik, uygulama yapma, eğitim, girişimcilik, yerel inisiyatiflere katkı, 
pazarlama, tanıtımdır. Bu kapsamda ajanslar yatırım ortamının cazip hale getirilme-
si, proje uygulamalarına teknik destek ve danışmanlık, bölgesel stratejilerin ve plan-
ların hazırlanması, içsel potansiyelin tespiti ve harekete geçirilmesi, girişimciliğin 
geliştirilmesi, yönlendirilmesi, izleme ve değerlendirme, araştırma ve veri tabanı 
oluşturma, ulusal ve uluslar arası fonların kalkınma amaçlı kullanılmasına aracılık 
gibi faaliyetlerde bulunurlar.

Ajansların yürüttükleri bu faaliyetler sonucunda bölgelerin gelişmesine katkıları,  gelir 
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Tablo 3. Kalkınma Ajanslarının Bütçeleri  Kaynak: EURADA (1999)’dan uyarlanmıştır.
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etkisi (yatırım artışı), büyüme etkisi (altyapı geliştirme), hareketlilik etkisi (artan 
dolaşım,  ulaşım ve iletişim), sinerji etkisi (katılım ve işbirliği), bilinçlenme etkisi 
(kalkınma ve sahiplenme bilinci) ve kurumsal kapasite etkisi (projecilik anlayışı ve 
yetenekleri) şeklinde sınıflandırılabilir.

Kalkınma Ajanslarının yasal statüleri ülke idari yapılarına göre farklılık göstermek-
tedir. Ajanslar,  şirket, kar amacı gütmeyen birlik, kamu kuruluşu, vakıf ya da bun-
ların bileşeni şeklinde kurulmaktadırlar. Şirket (Özel, KİT, BİT, vs.) statüsünde kuru-
lan ajanlara örnek olarak İngiltere, İsveç, Slovakya, Polonya, Yunanistan, Portekiz, 
Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya; kar amacı gütmeyen birlik olarak kurulanlara 
Fransa, Bulgaristan, Ukrayna, Litvanya, Danimarka, Macaristan; genelde kamu ku-
ruluşu olarak kurulanlara Almanya ve Belçika; Vakıf örgütlenmesiyle kurulanlara 
Romanya; belirtilen örgütlenme modellerinin bir veya biden fazlasının bileşimi ola-
rak kurulan ajanslara ise İspanya ve İrlanda da bulunan Bölgesel Kalkınma Ajansları 
örnek gösterilebilir.

Ajanslar kuruluş yapılarına göre farklı teşkilat yapılarına sahiptir. Ancak, genel ola-
rak Genel Kurul (Bölge Kalkınma Kurulu), Yönetim Kurulu (Kamu-Sivil Toplum 
temsilcileri), Yürütme Komitesi, İzleme, Değerlendirme, Teftiş Komitesi, Genel 
Müdürlük ile Danışma ve Uzmanlık kurullarından (çalışma grupları, komiteler vs.) 
oluşmaktadır.

Kalkınma Ajanslarının bütçeleri genelde kamu kaynaklarından aktarılan fonlar, 
ajanslarca sunulan hizmetlerden elde edilen gelirler, özel sektör ve sivil toplum ku-
ruluşlarının katkıları, uluslar arası fonlar ve diğer kaynaklardan aktarılan edinilen 
gelirlerden oluşmaktadır.(Tablo 3 )

Türkiye’deki Mevcut Durum  
Dünyada gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere; her ülkede değişik boyutlarda gözle-
nen bölgeler arası gelişmişlik farkı, ülkemizin de en önemli sorunlarından biridir. 
Bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi yönünde birçok plan ve prog-
ram çalışmaları yürütülmüştür. 

Ülkemiz sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasını 1960’ların başından beri, Beş 
Yıllık Kalkınma Planlarıyla yürütmektedir. Planlı dönemde bölgesel gelişmeye ve 
bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesine özel bir önem verilmiştir. Bu 
amaçla, bölgesel gelişme planlarının yanı sıra; Yatırım Teşvikleri ve Kalkınmada 
Öncelikli Yöre Politikaları, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri 
(KSS) ile kırsal kalkınma projeleri gibi araçlar kullanılmıştır. 

Bu dönemde hazırlanarak uygulamaya konan bölgesel gelişme planlarının başlı-
caları; Doğu Marmara Planlama Projesi, Antalya Projesi, Çukurova Bölgesi Projesi, 
Güneydoğu Anadolu Projesi, Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi, 
Doğu Anadolu Projesi ve Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı’dır. Bununla bir-
likte son yıllara kadar anılan bölgesel kalkınma projelerinden GAP dışında kalanlar 
kapsamlı bir uygulama şansı bulamamıştır. Söz konusu uygulamalar, bir bütün ola-
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rak azgelişmiş yöreler ile gelişmiş bölgeler arasındaki farkın kapanmasını sağlaya-
mamış, sadece bölgelerin özgün koşulları ve ihtiyaçları ile politikaların örtüştüğü 
yörelerimizde başarılı olabilmiştir.

Son dönemde ise, ulusal bölgesel gelişme stratejisine uyumlu olarak, AB finansman 
desteği ile bölgesel gelişme programları yürütülmeye başlanmıştır. Söz konusu 
programlardan gerekli verimi alabilmek için, bölgelerde yetersiz olan proje hazırla-
ma, izleme ve yönetme konusundaki kapasitenin geliştirilmesi gerekmektedir.

Bölgesel gelişmenin sağlanması ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının 
giderilebilmesi açısından geliştirilecek politikaların katılımcılık ve yerellik kavram-
ları açısından da ele alınması gerekmektedir. Katılım, politika belirleme aşamasın-
dan uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesine kadar tüm faaliyet süreçlerin-
de temel bir ön koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Merkezden belirlenen politikaların 
kamu kurumlarının taşra teşkilatlarınca sahiplenilmeden, yerel aktörlerin bilgisi 
dışında uygulanması yerine; yerel aktörlerin katkılarıyla konulmuş hedeflere, yerel 
bilinç, sahiplilik ve motivasyonla ulaşmaya yönelik yönetişim mekanizmaları ara-
cılığıyla bölgesel özelliklere, ihtiyaçlara, potansiyellere daha duyarlı bir yaklaşım 
sergilenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda ihtiyaç duyulan yönetişim mekanizması olarak Bölgesel Kalkınma 
Ajansları; yerel olma özellikleri sayesinde bölgenin sorun ve potansiyellerini, güçlü 
ve zayıf yönlerini daha iyi bilme imkânına sahip olacaktır. Bölgesel vizyon/hedef be-
lirleme, strateji oluşturma, yerel bilinç ve sahiplenme ile uygulamalara katılma ve 
uygulamaların izlenmesi ve yönlendirilmesi süreçlerinde katılım sağlanabilecektir. 

Merkezi hükümetçe, yukarıda belirtilen bölgesel kalkınma amaçlı politika, plan 
ve projeler uygulanmakta iken, ülkemizin çeşitli bölgelerinde yerel inisiyatiflerin 
yürütmekte olduğu çalışmalar da toplumda kalkınma alanında ortaya çıkan örgüt-
lenme taleplerini ortaya koymaktadır. Oluşturulan kamu, özel kesim ve sivil top-
lum kuruluşu birliktelikleri; Kayseri’de “kent konseyi”, Ege’de “Ege Ekonomiyi Geliştir-
me Vakfı”, Mersin’de Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan “kalkınma ajansı” 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yerel birimler dış dünyaya eklemlenebilmek için 
devletten yeni düzenleme mekanizmaları oluşturulmasını, yasal düzenlemelerin 
yapılmasını beklemektedir.

- Kalkınma planları, bölgesel planların ve programlarının hazırlanması ve 
uygulanmasında etkinlik, katılımcılığın sağlanması, 
- Kamu kaynaklarının etkin, yerinde ve yerel sürdürülebilir kalkınmaya katkı 
sağlayacak şekilde kullanımı, 
- Yerelleşme, yerinden yönetim ve uygulama ilkesinin benimsenmesi,
- Nispi olarak gelişmiş yörelerde kalkınma amaçlı yerel taleplerin artması,
- Katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerinin esas olduğu yönetişim 
anlayışının gelişmesi, 
- Yerelde, teknik uzmanlık ve proje kapasitesinin geliştirilmesi, 
- Yatırım potansiyellerinin tespiti ve tanıtım, AB’ye uyum ve fonların kullanımı.

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009
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Yerelde kalkınmanın örgütlenmesini sağlayacak olan birimlerin kurulması konusu 
Beş Yıllık Kalkınma Planları ve diğer ulusal plan metinlerinde de yer almaktadır. 
2001-2005 dönemi için hazırlanan VIII. Kalkınma Planının da temel amaçlarından 
biri, ulusal kaynakların, en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayacak şekilde 
geliştirilmesi ve bölgeler arası dengesizliklerin en aza indirilmesidir. 

Planda, mevcut yenidünya düzeninde, yerel dinamiklerin ekonomik kalkınma ve 
bölgesel gelişme sürecindeki öneminin arttığı belirtilerek, bölgeler arası gelişmiş-
lik farklarının azaltılması ve gelişme imkânlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. 
Plan gereğince ülke genelinde bölgeler ve alt bölgeler arasındaki gelişmişlik farkla-
rını gidermek amacıyla, ekonomik ve sosyal farklılıkları giderici politikalar uygu-
lanmaya konacaktır.

Bu kapsamda, planların, programların ve bölgesel planların hazırlık, uygulama, 
koordinasyon ve izleme aşamalarının etkinliğini arttırmak üzere, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığınca ihtiyaç duyulan merkezlerde birimlerin oluşturulması 
için düzenlemeler yapılması planlanmıştır. 

2004-2006 dönemini kapsayan Ön Ulusal Kalkınma Planı’nda da yerel katılımı 
arttıracak, ortak girişim alanlarını geliştirecek ve yerel ekonomik gelişmeye yerel 
aktörlerin kolektif müdahalesini düzenleyecek yeni yerel yönetişim modelleri ile 
kurumsal yapının güçlendirilmesi öngörülmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere, bölgesel kalkınma konusunda dünyada yaşanmakta 
olan gelişmeler, ülkemizde yerel kalkınma alanında ortaya çıkan yeni inisiyatifler 
ve merkezden bölgelerin kalkındırılması yönünde yürütülen çalışmaların bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farklarını gidermede yetersiz kalması bölgelerin iç potansi-
yellerini harekete geçirerek içsel kalkınmayı sağlayacak bölgesel birimlerin kurul-
ması gereğini ortaya koymaktadır.

Bölgelerin gelişmişlik düzeylerinin tespit edilmesi, farklı gelişmişlik düzeyinde bu-
lunan bölgelerin problem ve potansiyel alanların tespiti ve bu alanlara özel plan 
ve programların yürütülmesi amacıyla illerin gelişmişlik düzeyleri ile ekonomik 
ve sosyal karakteristikleri gibi birçok verinin Avrupa Birliği normlarına da uygun 
olarak  değerlendirilebilmesi için Bakanlar Kurulu’nun 2002/4720 sayılı Kararıyla 
Düzey1 (12 Bölge), Düzey 2 (26 Bölge), Düzey 3 (81 Bölge) olmak üzere İstatistiki 
Bölge Birimleri oluşturulmuştur. 

Kalkınma Ajanslarının, başta bölge planlarının ve Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbir-
liği çerçevesinde desteklenecek olan bölgesel gelişme programlarının etkin bir şe-
kilde uygulanarak amaçlarına ulaşmalarını sağlamak üzere Düzey 2 İstatistikî Bölge 
Birimlerinde kurulması uygun olacaktır.

Bölgesel Kalkınma Ajanslarının (BKA), Kamu Reformu ve Mahalli İdareler Kanun 
Tasarılarının ortaya koyduğu yerellik, yerindenlik, katılım, sivilleşme, şeffaflık ve 
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hesap verebilirlik gibi temel ilkelerle örtüşen bir yapıda kamu, özel kesim ve sivil 
toplum kuruluşlarının yerel kalkınma perspektifinde bir araya gelerek kuracakları 
bölgesel gelişme odakları olması beklenmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yürütülen yasal düzenleme hazırlıklarında, 
küreselleşen dünyada yerel kalkınmayı sağlamak amacıyla kullanılan bölgesel ge-
lişme araçlarından birisi olarak kabul edilen Bölgesel Kalkınma Ajanslarının, Türki-
ye’deki bölgesel/yerel gelişme politikalarının etkinliğini artırmaya yönelik, ülkemi-
zin özgün koşullarına, kurumsal ve idari yapısına uygun olarak oluşturulması temel 
amaç kabul edilmiştir.  

BKA’ların, bölgesel kalkınmanın sağlanması için bölgenin göreli üstünlüklerini 
ortaya çıkarılması, ekonomik aktörler arası etkileşim ve işbirliğinin sağlanması, 
mevcut rekabet gücünü artırarak içsel dinamiklerin harekete geçirilmesi ve ortak 
kalkınma hedefleri etrafında kamu ve özel sektör işbirliğinin sağlanması amacına 
dönük olarak kurulması öngörülmektedir.

Ajansların; bölge planları, programları ile projelerin daha etkin bir şekilde uygulan-
masını sağlayacak, bölgeler ve iller arası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi ve 
kaynakların yerinde ve etkin kullanımı yönündeki ülke hedefine yaklaşılmasında 
önemli bir adım teşkil etmesi öngörülmektedir. 

Bölgesel Kalkınma Ajansları ile: 
. Kamu ve özel kesim, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile bölge pla-
nı ve programlarının hazırlanması,
. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelerin des-
teklenmesi,
. Bölgede kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen önemli 
projelerin izlemesi,
. Yerelde teknik uzmanlık ve proje kapasitesinin geliştirilmesi,
. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; özel sektör, sivil top-
lum kuruluşları ve kamu kesimi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi,
. Bölgesel gelişmeye yönelik iç ve dış kaynaklı ajansa tahsis edilen fonların bölge 
planı ve programlarına uygun olarak kullanılması, 
. Bölgenin tabii, iktisadi ve sosyal kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik 
gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmaların yapıl-
ması,
. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tespiti, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı-
nın ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılması,
. Küçük ve orta ölçekli işletmelerinin, yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, örgüt-
lenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlanarak des-
teklenmesi,
. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyet-
lerin tanıtımının yapılması ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesi için 
ilgililerin desteklenmesi gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir.
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Ajansların tüzel kişiliğe haiz, esnek bütçe, kaynak yapısı ve istihdam şekli olan, ka-
tılımcı teşkilat ve karar alma yapısına sahip kurumlar olması ve ülke düzeyindeki 
genel koordinasyonundan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının sorumlu ol-
ması öngörülmektedir. 

Ajanlarının örgüt yapısının yönetim kurulu, genel sekreterlik ve bölgedeki kamu 
kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin yer alacağı bir 
kuruldan oluşması tasarlanmıştır.

Ajans gelirlerinin, genel bütçeden yapılacak transferler,  Avrupa Birliği ve diğer ulus-
lar arası fonlardan sağlanacak kaynaklar,  ajans faaliyet gelirleri, bölgedeki il özel 
idaresi ve belediyelerin katkıları,  bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının katkıları, 
ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarca yapılan bağış ve yardımlardan oluş-
ması öngörülmektedir.
 
Günümüzde dünyada yaşanmakta olan köklü ekonomik ve sosyal değişimlerin 
sunabileceği imkânlardan ülkemizin en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlamak, 
mevcut potansiyelleri harekete geçirerek bölgeler arasındaki gelişme farklılıklarını 
asgariye indirmek ve ekonomik ve sosyal refahı artırmak üzere faaliyet gösterecek 
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının yereldeki kalkınma dinamoları olması beklenmek-
tedir. 

Kaynakça
Akpınar, R., Yalçın E. , Uludağ F., Bölgesel Gelişmede Değişen Yaklaşımlar ve   Bölgesel Kalkınma 
Ajansları, DPT, (yayınlanmamış kitap).
Batchler, J., Yuill, D., (2001). “Policies and Strategies for Regional Development: A Shift in 
Paradigm?”, Europian Policies Research Center, UK Regional and Industrial Policy Research, Paper 
No:46.
EURADA, (1998). Regional Economıc Development Tools,  European Association of Development 
Agencies.
EURADA, (1999). Creation Development and Management of RDA’s,  European Association of 
Development Agencies. 
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Metropoliten Kent Çeperlerinde 
Değişim Dinamikleri
hürriyet öğdül1 

Son yirmi yıl içinde kentleşme hızı, gelişmiş ülkelerde sabitlenir ya da azalırken, 
azgelişmiş ülkelerde büyük bir artış göstermiştir. Gelecekteki dünya kent nüfusun-
daki artışın çok büyük kısmı azgelişmiş ülke kentlerinde gerçekleşecektir. 

1950 yılında dünyanın en büyük aglomerasyonu 12,3. milyon nüfusla New York’tu.  
Bu kenti, yarısı kadar nüfusla (8,7 milyon) Londra takip ediyordu. 1950 ‘de Mexico 
City and Sao Paulo 3,1 ve 2,4 milyonla küçük kentlerdi. 2000 yılına gelindiğinde 
New York 16,8. milyonla 5. sırada, Mexico City 25,6 milyonla birinci sırada yer al-
maktadır. Bugün ilk on aglomerasyonun 7 tanesi güney ülkelerindedir ve nüfusları 
13,7 ile 25,6 milyon arasında değişmektedir.

2000 li yıllarda dünyada en büyük kentler güney ülkelerinde (azgelişmiş ülkelerde) 
yoğunlaşmıştır. Bu kentlere mega-kent adı verilmektedir. Küresel ekonomiyi kont-
rol eden üç kent New York, Tokyo, Londra bu sıralamada aşağı sıralarda yer alırken, 
örneğin Londra ilk on içine girememektedir. Azgelişmiş ülke kentleri ise mega-kent-

1 Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul.
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ler olarak sürekli büyümektedir. Kuşkusuz bu artış öncelikle demografik bir artış 
niteliğindedir, ancak bu kentlerin yapısında da önemli değişimler olmaktadır. Bu 
kentler kendi hinterlantlarında sanayi ve finans merkezleri olarak yeniden biçim-
lenmektedir. Daha önce liman kenti olarak tek hâkim şehir karakterinde büyümüş 
olan bu kentler, dünyada değişen yeni üretim ağları içinde yeni roller üstlenmekte, 
hinterlantlarıyla farklı düzeylerde dağıtıcı ve kontrol edici ilişkiler içinde bulun-
maktadır. 

Bu kentlerin gelişmesi çok büyük oranda kent çeperlerinde, yarı-kentsel (peri-ur-
ban) alanlarda ve metropoliten alanların uzak bölgelerinde gözlenmektedir. Gele-
cekteki nüfus artışları da bu bölgelerde beklenmektedir. 

Kentlerin Büyüme Dinamikleri  
Kentler farklı büyüme dinamiklerine sahiptir. Bu süreç kentlerin uluslararası işbö-
lümündeki rolleri ve farklı tarihsel koşullar tarafından biçimlendirilir. Genel olarak 
üç tür büyüme dinamiğinden söz edilebilir ( Hall, P).

Birincisi enformel hiper-büyüme; Alt-Sahra Afrikası, Hindistan, Orta Doğu ülkeleri, La-
tin Amerikanın yoksul ülkeleri için bu tür büyümeden söz edilebilir. Hızlı nüfus 
artışı, yüksek doğum oranı, göç, enformel sektöre dayanan bir ekonomi, yoksulluk, 
kaçak yapılaşma, çevre sorunları ve sağlık sorunları, idari yetersizlikler önemli özel-
likleridir.

İkincisi dinamik büyüyen kentler; orta gelirli ve hızla büyüyen ülkelerde, Doğu Asya, 
Latin Amerika ve Orta Doğu ülkelerinde gözlemlenir. Nüfus artışı yavaşlamış, eko-
nomik gelişmenin olduğu, ancak dış desteklerle bu gelişmenin sağlandığı ülkelerdir. 
Refah düzeyi bir ölçüye kadar kabul edilebilir düzeydedir, ancak sosyal ve ekonomik 
kutuplaşma güçlü ve çevre sorunları ciddi boyutlardadır.

Üçüncüsü yaşlanan olgun kentler; Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya, Avustralya kent-
leri bu tür kentlerdir. Özellikleri yaşlanan nüfus, sabit nüfus artışı, yavaş ekonomik 
büyüme, sosyal kutuplaşmadır. Kentlerde yaşam kalitesi yüksektir ve kaynakları 
yeterlidir. Bu kentlerde yayılma politikası değil, “compact” kentler ve kent merkez-
lerini canlandırma çabaları gündemdedir. 

Kent Çeperi; Tanım ve Genel Özellikler 
Kent çeperi ile ilgili farklı terimler kullanılmaktadır; bunlardan bir kısmı kent çepe-
rinin farklı bölgelerini, bir kısmı farklı ülkelerdeki özgün süreçleri ifade etmektedir;  
Bu bölge için kullanılan terimler çok çeşitlidir; 
. Kent çeperi (urban periphery, urban fringe, rural-urban fringe, 
. peri-urban areas, sub-urban areas)
. Kent kenarı (urban edge) 
. Kentsel yayılma alanı (urban sprawl areas) 
. Kentsel saçaklanma alanı (ülkemiz ve benzeri kontrolsüz büyüyen kentler için) 
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. Genişlemiş metropoliten bölge (extended metropolitan regions;  EMRs) (kentsel 
bölge ölçeğinde daha geniş bir alanı tanımlar) 

Kent çeperleri, ilişkide oldukları kentlerin büyüme dinamikleri ile yakından ilişki-
lidir. Yine de kent çeperi için ortak bazı özellikler sayılabilir. Kent çeperi,  kentin yo-
ğun yapılaşmış alanından başlayarak tamamen kırsal alan özelliği gösteren alanlara 
kadar uzanan bir bölgeyi ifade eder. Kent çeperinin en genel özelliği kırsal ve kentsel 
kullanımların bir arada yer almasıdır. Kent çeperinde rastlanabilecek kullanımlar; 
. Sanayi gelişmeleri; küçük ve büyük sanayi, sanayi siteleri, serbest sanayi bölgeleri,
. Konut gelişmeleri; düşük yoğunluklu üst-orta sınıf konut alanları, gecekondu, ka-
çak yapılaşma (azgelişmiş ülke kentlerinde),
. Ticaret; küçük çaplı ticaret, hipermarketler, toptan ticaret merkezleri, haller, depo-
lar, serbest ticaret bölgeleri,
. Kentsel servisler; üniversite yerleşkeleri, büyük alan gerektiren kamu kuruluşları, 
teknoparklar, eğlence merkezleri, havaalanları, limanlar,
. Maden ocakları, taş ocakları,
. Göletler, barajlar,
. Otoyollar, 
Boş araziler ve
Tarımsal kullanımlardır. 

Kent çeperlerini sınırlandırmakta kullanılan bazı temel istatistiksel kriterler vardır. 
Nüfus yoğunluğu (kişi/km2), işgücü yoğunluğu  (km2), tarımsal faaliyetlerin payı 
(%), merkeze günlük yolculuk oranı gibi.   Bu kriterler kent çeperinin başladığı yer 
ile tamamen kırsal nitelikli alanlara geçilen alanları tanımlamakta işe yarayabilir. 
Ancak kent çeperleri, sosyal, ekonomik ve kültürel dinamikleriyle tanımlandıkları 
zaman daha iyi anlaşılabilir.

Kent çeperinde birçok süreç birlikte ve birbirini etkileyerek yer alır. Bu süreçler;
. Kentin yayılması ve kırsal alanların kemirilmesi,
. Büyük ölçekli kamu ya da özel sermaye yatırım kararları,
. Kırsal alanların demografik ve politik değişimi,
. Kentsel-kırsal ayırımının giderek zorlaşması,
. Tarımın sanayileşmesi, 
. Toplumsal değerlerin değişimi, 
. Çevre ve mülkiyet haklarına yaklaşımın değişimi,  
. İdare anlayışının değişimi,
. Toprağın aşırı kullanımı ve çevre kirlenmesi, 

Kent çeperi metropoliten kent ve kentsel bölgenin gelişimi için son derece önemli-
dir. Bu bölge, tarım, su kaynakları gibi kentin temel yaşam ihtiyaçlarının kaynağıdır. 
Kent çeperindeki dinamikler kentin gelecekteki biçimini belirler. Kent çeperi esnek, 
değişken, geçirgen yapısıyla hem bir potansiyel hem de bir sorun alanı olabilir. En 
önemlisi de kent çeperi, metropoliten kentin kentsel bölge ile ilişkisinde bir ara böl-
gedir.
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Kentsel Bölge - Metropoliten Kent - Kent Çeperi ve Kırsal Alan İlişkisi 
Kent çeperi sadece merkez kentle ilişkileri ile değil, kentsel bölge içindeki konu-
muyla da değerlendirilmelidir. Kent çeperini bu şekilde bölge ilişkileri içinde ele 
alan yaklaşımlardan biri AB Mekânsal Gelişme Stratejisi (ESDP) içinde yer alan çok 
merkezli ve dengeli mekânsal gelişme yaklaşımıdır. Burada metropollerin, büyük ve 
orta ölçekli kentlerin bölge içinde dengeli bir dağılım içinde yer alması gerektiği 
üzerinde durulmaktadır. Çok merkezli bölgesel gelişme içinde, kent ve kır arasın-
daki ilişkiler ve ortaklıklar daha güçlü şekilde kurulacaktır. Ulaşım ve altyapı mali-
yetleri azalacak, kent ve kır arasında akışlar kolaylaşacak ve kent-kır ortaklıkları bir 
politika aracı olarak geliştirilecektir. Kent çeperleri de bu tür kent-kır ortaklıkları 
için stratejik öneme sahip bölgeler olarak ortaya çıkmaktadır. AB içinde mekânsal 
gelişmeyi yönlendirici araçlar sayesinde bu tür bir gelişme özendirilmektedir. 

Kent çeperini bölge kavramı içinde değerlendiren bir diğer yaklaşım Terry McGee 
tarafından Güney Doğu Asya ülkeleri için geliştirilen Genişlemiş Metropoliten Böl-
ge (Extended Metropoliten Region) ve Metropoliten Kenetlenme Bölgeleri’dir (Met-
ropoliten Interlocking Regions) (McGee, 1995). 

Burada sözü edilen, merkez kentin aşırı yoğunlaşması sonucu dışarı doğru yayılmasından 
çok bölge temelli bir kentleşmenin, genişlemiş metropoliten bölge içinde yaygınlaşmasıdır. 
(Kelly, P. F., 1999)  Metropoliten Kenetlenme Bölgeleri içinde yer alan kentlerin ve 
çeperlerinin, bölge içinde yoğun ilişkileri vardır. Tüm kentsel bölge ortak gelişme 
dinamikleriyle biçimlenir ve bu dinamikler küresel ölçekte ülkenin rolüyle yakın-
dan ilişkilidir. Küresel yatırımlar için cazibe alanlarını barındırır.  

Tanımlanan bu kentsel bölge içinde ana kent, daha küçük kentler, yarı-kentsel böl-
geler ve tarım ve tarım-dışı faaliyetlerin bir arada yer aldığı geniş alanlara yayılan 
bölgeler bulunmaktadır. (eds. Fuchs, R.J., vd., 1994)  Bu kentlerin arasında kalan yarı 
kentsel-yarı kırsal alt bölgelerde ise yeni tarz yoğun bir kır-kent ilişkisi ortaya çık-
maktadır. Bu alt bölge içinde klasik kır-kent ayrımı yapmak zordur. Nüfus tahmin 
edilenden daha hareketli ve akışkandır. Kentsel ve kırsal olarak tanımlanan işgücü 
mekânda dağınık olarak yer alır. Kır ve kent ilişkisi tahmin edilenden daha sıkı ve 
güçlü, kültürel olarak da bu bölge kente uyum sağlamada daha ileridir. 

Bu bölgeler otorite ve hukuk açısından “gri”dir.  Yani kente dair yasa ve yönetme-
liklerin bu alanlarda geçerliliği zayıftır. Bölge pek çok otoritenin sorumluluk alanı 
dışında ya da yetkilerin çakışmasından dolayı belirsizlikler söz konusudur. Bu ne-
denle enformel sektörün de güçlü olduğu bir bölgedir. Burada ve bölgedeki nüfus 
yoğunluğu küresel ekonomi için gerekli işgücünü barındırır ve potansiyel yaratır.

Ülkemiz için geliştirilecek bir kent çeperi tanımında bölge ölçeğinde bir yaklaşımın 
daha yararlı olacağı söylenebilir. Sadece kentlerin yayılması ve kırsal alanları ke-
mirmesi süreci ile açıklanacak bir kent çeperi tanımının ötesine geçmek gereklidir. 
Küresel mal ve hizmet akışlarının mekanı olan bu bölgeler, kentsel bölge ve kentsel 
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bölgenin ulusal ve uluslararası rolü ile açıklanmalıdır. Bu şekilde yapılacak bir ta-
nım,  bu bölgeler için politika geliştirmekte daha yararlı bir temel sunacaktır. 
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Kent Çeperlerinin Gelişim-
Dönüşüm- Yeniden Üretim 
Süreçlerinde Yerel Yönetim 
Politikaları;  İstanbul Yaklaşımı
pelin pınar özden1 

Kent çeperlerinin hızlı ve kontrolsüz gelişimi ile kentsel saçaklanma, günümüz 
kentlerinin başa çıkmakta zorlandığı sorunların başlarında yer almaktadır. Yalnız-
ca ülkemizde değil, tüm dünyada çeper gelişimi ve saçaklanma, kentlerin önünde 
karşı durulmaz bir güç olarak kendini göstermektedir. Bir tanımlamaya göre, kır-
sal topluluğun bitip kentsel toplumun başladığı noktayı belirleyemediğimiz nokta, 
kentsel saçaklanmanın varlığının göstergesidir (U.S. House, 1980). Bu noktalardaki 
nüfus artışının kırsal nüfusun artışı değil, eski kırsal yerleşmelerin metropol kente 
katılmasından kaynaklanan bir artış olduğuna dikkat çekilmektedir (Ökten, 1986). 

Bu sürecin iki önemli boyutundan söz edilebilir: Bunlardan birincisi, kent çeperle-
rinde süregelen değişim ve dönüşüm sürecinin kontrol altına alınması, ikinci ve çok 
daha önemli olanı da, kent içindeki dönüşüm, gelişim ve büyüme sürecinin kontrol 
altına alınmasıdır (Şekil 1). İkincisi gerçekleştirilemediği sürece, birinci amacın ba-
şarıya ulaşma şansı hemen hemen yok gibidir.

Kentsel alanların büyüme dinamizminin en çarpıcı yansımaları, kent çeperlerinde 
kendini göstermektedir. Kentlerin kontrolsüz büyümesinin (palazlanmasının) kent 
çeperlerini tehdit etmeye ve zorlamaya başladığı açık bir gerçektir. Bu gerçek bağla-
mında, kentsel mekânda süregelmesi beklenen denetimin, çeperlere doğru giderek 
hafiflediğini de vurgulamak gerekir. Kent çeperleri, konumları itibariyle ilgili idare-
lerin denetiminden oldukça uzak ve bağımsız bir gelişme süreci içinde, dinamizm-
lerini koruyarak değişim göstermektedir. Doğal olarak, plan kararlarıyla yapılaşan 
uydu kentler, banliyöler ve benzeri yerleşmeler bir kenara bırakılırsa, kırsallıktan 
henüz tam olarak kopmamış, ancak tam anlamıyla kır davranışını da muhafaza etti-
ği söylenemeyecek olan kır-kent arası bu tampon yerleşmelerde, birbirinden bağım-
sız, altyapısız, kimliksiz, niteliksiz bir yerleşme dokusu oluşmaya başlamaktadır. Bu 
durum, ülkemiz kentlerinin hemen hepsinin çeperlerinde geçerlidir. Öncelikle de 
büyük şehrin çeperlerinde bu doku, denetim mekanizmalarının daha da az işlerliği 
nedeniyle çok daha belirgin bir şekilde kendini hissettirmektedir. Oysa ki kent çe-
perleri, kentlerin temel yaşam kaynaklarının var olduğu, kenti dıştan besleyen alan-
lar olmaları nedeniyle kentler için son derece önemli vazgeçilmezdirler.

1 Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre 
Sorunları Anabilim Dalı; TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 2. Başkanı (2003),  İstanbul. 
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Yukarıda genel çerçevesi çizilen bu manzara karşısında, kent yöneticilerine büyük 
görevler düştüğü açık bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada en büyük 
görev ise, yerel yönetimlere düşmektedir. Yerel yönetimler, kent içinde olduğu gibi, 
kent çeperlerindeki gelişimden de aynı ölçüde sorumlu oldukları gerçeğini göz ardı 
etmeden, kendi içlerinde bir politika ve strateji belirlemek durumundadırlar. Ancak 
kent içindeki büyüme dinamiklerini dengede tutmadan kent çeperlerine müdahale-
de bulunmak, amaca ulaşmayı engelleyici bir durumdur. Yerel yönetimler, kent içi 
dinamikleri benimseyecekleri bu politika ve stratejilerle dengede tutmalıdırlar ki, 
bu denge kent çeperlerindeki gelişimi denetleyici ve yönlendirici olabilsin.

Bu perspektiften yola çıkarak İstanbul metropoliten alanına baktığımızda, mevcut 
sürecin bir yerel yönetim politikasından ve kontrol mekanizmasından ayrı ve ba-
ğımsız işlediğini görüyoruz. Bu noktada, İstanbul metropoliten alanının ortalama 
10 yıllık geçmişini izlemek bizlere bir fikir verme açısından yeterli olacaktır. 

1. İstanbul Metropoliten Alanı Kırsalında Nüfus Gelişimi: 
İstanbul Metropoliten Alanı’nda 1950’lerden bu yana çeper nüfus hareketleri ince-
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Şekil 1. Kentsel Saçaklanma Süreci ve Denetim
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lendiğinde, bu nüfusun giderek yükselen bir eğri çizdiği, son 10–15 yıl içinde ise bir 
patlama yaşadığı görülmektedir. 

İstanbul metropoliten alanı, Türkiye’deki şehirleşme hızına paralel bir nüfus artış 
hızını yakalamışken, kırsal nüfus artış hızına bakıldığında, Türkiye ortalamasının 
yaklaşık 20 kat üzerinde bir kırsal nüfus artış hızına tanık olunacaktır (Şekil 2).

İstanbul metropoliten alanındaki kırsal nüfus artış hızının ülke ve bölge ortalaması-
nın bu derece üzerinde olması, açıkça anlaşılabileceği gibi tesadüfî değildir ve tarım-
la uğraşan bir kır nüfusunun artışından kaynaklanmamaktadır. Bu artışın boyutları-
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Şekil 2. İl, Bölge, Ülke Genelinde Nüfus Artış Hızları  (Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 1990–2000 Yılları Nüfus Verileri)

Şekil 3. Avrupa Yakası 1990–2000 Dönemi Kırsal Nüfus Artış Oranları(
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 1990–2000 Yılları Nüfus Verileri)
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nı daha iyi görebilmek için, İstanbul’un iki yakasına ayrı ayrı bakmakta yarar vardır. 
Avrupa yakası kırsalında süregelen yıllık nüfus artış hızına bakıldığında, başta Bü-
yükçekmece (%106,08) olmak üzere, Gaziosmanpaşa (%86,33), Sarıyer (%68,94) ve 
Eyüp’te (%55,46) oldukça yüksek bir artış gözlenmektedir (Şekil 3).

Aynı şekilde Anadolu yakası incelendiğinde,  1990–2000 yılları arasında, başta 
Kartal kırsalı olmak üzere (%119,38), Tuzla (%113,70), Ümraniye (%98,92) ve 
Beykoz’da (%67,94) yüksek oranda bir kırsal nüfus artış hızı olduğu dikkat çekmek-
tedir (Şekil 4).
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Şekil 4. Anadolu Yakası 1990–2000 Dönemi Kırsal Nüfus Artış Oranları
(Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 1990–2000 Yılları Nüfus Verileri)

Şekil 5. Avrupa Yakası Kırsalında Yıllık Nüfus Artış Hızı (1990–2000)
(Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 1990–2000 Yılları Nüfus Verileri)
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Bu oranların, 1990’dan 2000’e kaç kat arttığına bakılacak olursa, Avrupa yakasın-
da her yıl Büyükçekmece’de 2,8 kat, Gaziosmanpaşa’da 2,3 kat, Sarıyer’de 1,9 kat ve 
Eyüp’te 1,7 kat arttığı görülecektir (Şekil 5). 

Anadolu yakasında ise 1990’dan 2000’e, kırsal nüfus her yıl Kartal’da 3,3 kat, Tuzla’da 
3,1 kat, Ümraniye’de 2,6 kat ve Beykoz’da 1,9 kat artmıştır (Şekil 6).
 
1990–2000 döneminde ülke genelinde yıllık kırsal nüfus artış hızı binde 4,2 iken, 
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Şekil 6. Anadolu Yakası Kırsalında Yıllık Nüfus Artış Hızı (1990–2000)
 (Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 1990–2000 Yılları Nüfus Verileri)

Şekil 7. Ülke, Bölge, İl Kırsalında Nüfus Artış Hızı
(Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 1990–2000 Yılları Nüfus Verileri)
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bu oran Marmara bölgesi için binde 21,00, İstanbul için ise binde 81,00 olarak tespit 
edilmiştir (Şekil 7).

Ülke ve bölge genelinde kırsal nüfus atış hızının düşüklüğüne bakılacak olursa, İs-
tanbul’daki bu yüksek kırsal artış hızının tamamen rastlantısal olduğunu söylemek 
pek o kadar kolay olamamaktadır. Bu oranın yüksekliği, ne İstanbullunun doğaya 
olan sevgisinden, ne de tarıma olan ilgisinden kaynaklanmaktadır. Bu artışın, her-
kesçe bilinen başka nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler,  doygun ve sıkışık kent 
merkezlerinden artık daha fazla rant elde edemeyen yatırımcı, mal sahibi ve konut 
üreticileri ile, bu üçlüyü bir arada tutan emlak sektörünün, gözünü havası daha te-
miz, civarı daha yeşil, toprakları daha bakir, merkeze uzaklığı nedeniyle denetimi 
daha zor ve tabii spekülasyona çok açık olan kent çeperlerine yöneltmiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Özellikle su havzaları ve orman alanları, spekülasyon açısın-
dan tercih nedeni olan alanlar olarak bilinmektedir.

2. Fizik-Mekânsal Gelişim Sürecinde İstanbul Kent Çeperleri 
İstanbul’da kent çeperlerinin gelişim süreci incelendiğinde, 1970’li yılların, bu sü-
recin başlangıcı olduğu görülmektedir. Boğaziçi Köprüsü’nün ve buna bağlı çevre 
yollarının kent makroformu üzerinde getirmiş olduğu sosyal ve mekânsal deği-
şimler, İstanbul’da çeper gelişimlerinin başlamasına önayak olmuşlardır. Özellikle, 
kent içinin doygunluğu, maliyetlerin yüksekliği, büyük sanayinin kent çeperine ta-
şınmasında etkili bir faktördür (Özçevik, 1999). Bu eğilim, kent yönetimlerince de 
desteklenmiş ve böylelikle bu dönemde Anadolu yakasında Yakacık-Tuzla-Çayıro-
va- Gebze, Kartal-  Maltepe akslarının, Avrupa yakasında ise Zeytinburnu-Bakırköy, 
Sefaköy-Halkalı-Firuzköy sanayi alanı akslarının oluşturduğu bir çeper kuşağı orta-
ya çıkmıştır. Sanayinin yerleşmek üzere çeperleri tercih etmesi, yüksek bir nüfusun 
da bu akslar etrafında barınma amaçlı yerleşmesine yol açmış ve bu durum, çeper 
belediyelerinin oluşumuna altyapı hazırlamıştır. 1965 yılında özellikle Avrupa ya-
kasında merkezin hemen bitişiğinde yer alan çeper yerleşmelerin, 1975’te Marmara 
Denizi kıyı aksında bir gelişme eğilimi gösterdiği izlenmektedir. 

1975’te henüz kent çeperlerinde az miktarda görünmeye başlayan çeper belediyele-
rinin, 1980’lere gelindiğinde İstanbul kent merkezinin tüm etrafını sarmaladığı gö-
rülmektedir. 1980 sonrasında, merkeze bitişik çeper yerleşmeler, idari açıdan mer-
kez ilçe statüsüne kavuşmuştur. 1987’de bu belediyelerin belde belediyesi statüsüne 
kavuşması ve geçen yıllarla birlikte belde belediyelerinin sayısının giderek artması, 
süreci daha da çıkmaza sokmuştur. Özellikle 1990’lı yıllarda belde belediyesi sayı-
sında bir patlama yaşandığı söylenebilir.

3. İstanbul Kent Çeperlerinde Yer alan Belediyeler Üzerine Bir Araştırma 
İstanbul kent çeperinde yer alan mevcut belediyeler üzerine yapılan bu araştırma ile 
çeperlerde bulunan belediye birimlerinin oluşumu, yerleşmede planlama süreçleri, 
belediyelerin politikaları gibi hususlar saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmaya 25 çe-
per belediyenin 21’i dâhil olmuştur.
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Araştırma çerçevesinde sorulan ilk soru, belediyelerin kuruluş yılıdır. Buna göre, çe-
per yerleşmelerin % 47,7’si 1990 sonrasında, % 33,3’ü 1970–1990 arasında, % 9,5’i 
1950–1970 yıllarında ve % 9,5’i de 1920–1950 yılları arasında belediye statüsüne 
kavuşmuştur (Şekil 8).

Araştırmaya dâhil olan belediyelerin yaklaşık % 48’i’nde 1 plancı, % 4’ünde 2 plancı 
istihdam edilmektedir. Geri kalan % 48’inde ise plancı bulunmamaktadır (Şekil 9).
 
Yapılaşma faaliyetlerini hangi tür planlarla sürdürdükleri incelendiğinde, yaklaşık 
% 95’inin 1/5000 nazım planının bulunduğu, % 48’inin 1/25 000 çevre düzeni pla-
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Şekil 8. Tarihsel Gelişim İçinde Çeper Belediyelerin Ortaya Çıkışı

Şekil 9. Belediyelerde Plancı Oranları
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nının var olduğu, yaklaşık % 81’inde 1/1000 uygulama imar planı bulunduğu, yak-
laşık % 48’inde mevzi imar planı ve ıslah imar planının var olduğu, koruma amaçlı 
imar planı bulunanların oranının ise % 9,5 olduğu görülmektedir (Şekil 10).

Çeper belediyelerde yapılaşmanın niteliği incelendiğinde sanayi alanları ile yasadı-
şı yapılaşmanın yüksek oranda olduğu görülmektedir. Çeper yerleşmelerin yaklaşık 
% 67’sinde sanayi alanları, % 52’sinde ise yasadışı yapılaşmanın var olduğu saptan-
mıştır. 2. konutlara sahip çeper belediye oranı % 48’dir. Söz konusu yerleşmelerin 
yaklaşık % 24’ünde turizm alanları ile üst gelir grubuna yönelik yerleşme alanları 
yer almaktadır (Şekil 11).
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Şekil 10. Çeper Belediyelerde Yürürlükteki Plan Türü Oranları

Şekil 11. Çeper Yerleşmelerde Yapılaşma Türleri
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Bu yapılaşma türlerinin birbirleriyle olan ilişkisi gözden geçirildiğinde, en çarpıcı 
veri olarak, sanayi alanı bulunan çeper yerleşmelerin % 57’sinde yasadışı yapılan-
manın yer aldığı dikkati çekmektedir (Şekil 12)

Çeper belediyelerin tamamına yakını belde belediyesi statüsündedir. Bu belediyele-
re belde belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olmak isteyip istemedikle-
ri sorulduğunda , % 57,9’undan hayır yanıtı alınmıştır. Ancak ilçe belediyesi olmak 
isteyip istemedikleri sorulduğunda, yaklaşık %95’inden evet yanıtı gelmiştir. Bu iki 
yanıtın çelişki gibi görünen ortak noktası, bu belediyelerin, Büyükşehir Belediye-
sinin kaynak, hizmet ve olanaklarından faydalanmak istemelerine karşı, planlama 
faaliyetlerinde bağımsız olmayı istemelerindedir (Şekil 13,14).
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Şekil 12. Sanayi-Yasadışı Yapılaşma İlişkisi

Şekil 13. Büyükşehir Belediyesine Bağımlılık İstemi
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Çeper yerleşimlerin büyük çoğunluğunun su havzası sınırları içinde yer alması, ya-
pılaşmanın denetimi açısından oldukça hassas bir durumu ortaya koymaktadır.  Su 
havzası içinde yeralan çeper belediye oranı yaklaşık % 72’dir (Şekil 15).

Buna karşılık, yeni İSKİ yönetmeliği hakkında görüşleri sorulduğunda, su havzası 
sınırları içinde bulunan çeper belediyelerin % 67’si henüz yönetmeliğin ellerine 
ulaşmadığını, ya da henüz inceleme fırsatı bulamadıklarını belirtmişlerdir. Beledi-
yelerin % 33’ü ise, yeni yönetmeliğin yetkilere fazlaca müdahale ettiğinden, yapılaş-
maya fazla sınırlama getirmesinden, mülkiyet hakkına tecavüz etmesinden, mevcut 
oluşumların dikkate alınmaması, nüfusun hiçe sayılması, özgün kentsel karakteri 
dikkate alan bir niteliği olmamasından şikâyetçidirler (Şekil 16).
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Şekil 14. İlçe Belediyesi Olma İstemi

Şekil 15. Havzaya Yakınlık Durumları
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İstanbul çeper yerleşmelerindeki nüfus hareketlerini doğrudan etkileyen bir faktör 
de depremdir. Örneğin Sarıgazi belediyesi, Erzincan depreminin ardından önemli 
miktarda göç almıştır. 1999 Marmara depremi sonrasında da, belli yerleşmelerde 
nüfus hareketleri yavaşlar ya da dururken, bazı çeper yerleşmeler ise göç almaya 
başlamıştır. 

Son olarak, çeper belediyelere, yerleşmelerindeki kentsel gelişmeyi denetlemeye, 
belli bir politika ve strateji çerçevesinde gelişmesini sağlamaya yönelik bir vizyon-
ları olup olmadığı sorulmuştur. Bu soruya alınan yanıt, tüm belediyeler için, “imar 
planı doğrultusunda ve projeksiyon nüfusa endeksli bir gelişimin sağlanmaya çalı-
şıldığı” şeklindedir. 

Bu araştırmadan çıkan genel sonuçlar şöyle özetlenebilir:
. İstanbul kent çeperinde yer alan belediyelerin oluşumunun 1980 sonrasında hız 
kazandığı, bu sürecin 1990‘larda daha da hızlanarak devam ettiği bilinmektedir.
. Çeper yerleşmelerin yaklaşık yarısında henüz şehir plancı bulunmamaktadır.
. Buna karşılık, bu yerleşmelerin yaklaşık % 80-90’ının 1/5000 ve 1/1000 nazım ve 
uygulama imar planları bulunmaktadır. 1/25000 ölçekli çevre düzeni bulunanların 
oranı, yarıdan azdır.
. Sanayinin yer aldığı yerleşmelerin % 57’sinde yasadışı yapılanma bulunması, bu 
ikisi arasında doğrusal bir ilişki olduğunun işaretlerini vermektedir.
. Çeper yerleşmelerin yaklaşık % 58’i büyükşehir belediyesine bağlı olmayı isteme-
diklerini beyan etmişlerdir. Buna karşılık, aynı yerleşmelerin % 95’i, ilçe belediyesi 
olmayı istediklerini ifade etmektedirler. Bunlardan bir kısmı, ilçe belediyesi olmak 
üzere başvuruda bulunduklarını belirtmişlerdir.
. Çeper belediyelerin yaklaşık % 72’si su havzası sınırları içinde (genelde uzun me-
safe) kalmaktadır. Bununla birlikte, belediye birimlerinin yaklaşık % 67’sinin, yeni 
İSKİ yönetmeliği hakkında fikirleri yoktur. 

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009

Şekil 16. Havza İçi Belediyelerin Yeni İSKİ Yönetmeliği Konusuna Bakışları
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4. Sonuç 
İstanbul metropoliten alanı kent çeperinde yer alan belediyelerin belli bir çeper yö-
netim politikası izlediklerini söylemek için henüz erken olduğu söylenebilir. Bunun 
tek nedeni kuşkusuz ki çeper belediyelerin bilinçsiz oluşu değildir. Bunun teknik ve 
ekonomik nedenlere de bağlı uzantıları bulunmaktadır. Bununla birlikte, çeperler-
de yer alan yerel yönetimlerimizin, yerleşmelerinin sürdürülebilirliğini belli bir de-
netim mekanizması içinde yürütebilmesi, bazı koşulların varlığına bağlıdır. Bunlar 
şöyle sıralanabilir:
. Her şeyden önce kent merkezlerinin denetimli ve planlı bir şekilde gelişmesi sağ-
lanmalıdır. Bunun için çeperdeki belediyelerin, merkez belediyelerle sıkı bir işbirliği 
yapması, projeksiyonlarını, plan ve programlarını hazırlarken hep birlikte koordine 
olarak çalışmaları zorunludur. Böylelikle belli merkezlerin gelişimi, kent çeperleri-
nin gelişimi için bir altyapı hazırlayacak ve çeper yerleşmelerinin doğaçlama büyü-
me seyri, kontrollü bir gelişme seyrine dönüşecektir.
. Bu amaçla, öncelikle kent içindeki çöküntü alanlarının dönüşümü gerçekleştiril-
melidir. Bu alanların yeniden üretimi, belli bir nüfus kesiminin çeperler yerine kent 
merkezlerini tercih etmesini teşvik edecektir. Böylelikle bir yandan kent içinde tü-
ketilmiş alanlar olarak nitelendirilen bu alanların bir anlamda geri dönüşümü sağ-
lanacak ve bu alanlar geri kazanılacaktır; diğer yandan da nüfusun ve dolayısıyla 
yapılaşmanın kontrolsüzce çeperlere sıçraması, yayılması engellenmiş olacaktır. Bu 
noktada merkez ve çeper belediyelerin tek bir senaryonun çatısı altında eşgüdümlü 
hareketinin önemi çok büyüktür.
. Çeper yerleşmelerin her birinin, özgün birer yerleşme birimi olabilmesi amacıyla 
yerel yönetimlerin politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmak ama-
cıyla, yerel yönetimlerin öncelikle yerleşmelerine ilişkin vizyonlarını tanımlaması, 
ardında da bu vizyonu gerçekleştirmek için yerel sosyal ve ekonomik programlarını 
oluşturmaları gerekmektedir. Birbirinin tekrarı olan, yalnızca bir nüfus kümesini 
barındıran, kimliksiz yerleşmeler yaratmamak, yerel yönetimlerin dikkate alması 
gereken en önemli konulardan biridir. Bu bağlamda, çeperin fiziksel görünümü ile 
merkezden ayrılabilir bir karakteri olması sağlanmalıdır. 
. Kent çeperlerinin, yukarıda ifade edilen araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı 
gibi temel sorunlarından biri, yasadışı yapılaşmaya çok açık olmasıdır. Özellikle ya-
sadışı yapılaşmanın yaygın olduğu orman alanları ve su havzalarının milli servet 
olduğu unutulmamalıdır. Bu amaçla, gerek bu alanlarda, gerekse diğer yasadışı yapı-
lanma alanlarında çok sıkı denetim ve yaptırım uygulanmalıdır. Bu denetim, çeper 
yerleşmelerin genellikle alanca fazla büyük olamaması nedeni ile merkeze göre çok 
daha kolaylıkla sağlanabilir. Bu noktada yerel yönetimlerin yasadışı yapılanmaya 
karşı tutumları, bakış açıları büyük rol oynamaktadır. Bu denetim için kararlı ve 
etkin bir yerel yönetime ihtiyaç bulunmaktadır.
. Çeper yerleşmelerden özellikle birbirine mesafece yakın bulunanların genişleye-
rek, yayılarak birleşmesi istenen bir durum değildir. Bu nedenle, birbirine yakın 
mesafede bulunan belediyelerin, eşgüdümlü planlarla bu gelişmeyi kontrol altına 
alması, yeşil kuşaklarla birbirinden ayırarak özgünlüğünü koruması gereklidir.
. Sanayi alanları etrafında yasadışı yapılaşmanın gelişmesi engellenmelidir. Bunun 
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için, sanayide çalışacak mavi yakalı işgücüne yönelik işçi konutlarının belediye ve 
sanayici işbirliği ile gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 
. Yeni yapıları, yolları, ticari yapıları ile düşük yoğunluklu bir yerleşme bile, önemli 
ölçüde trafik karmaşası, tarımsal alanların ve açık alanların yok edilişi gibi sorunlar 
yaratarak doğa üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir (Economic Research Service, 
2000). Bu nedenle, yerel yönetimler plan kararları doğrultusunda üretecekleri yeni 
alanlar için gerekli çevresel tüm tedbirleri almalıdırlar. Özellikle İstanbul için su 
havzalarının korunması temel sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
alanlarda yalnız sağlıksız yapı niteliğinde bir yasadışı gelişim yoktur; aynı zamanda 
üst gelir grubunun yerleştiği yasadışı alanlar da mevcuttur. Bu alanların çevresel 
etkileri yeniden gözden geçirilmek durumundadır.
. Yeni gelişme alanlarının üretilmesi, mevcut çeper alanlarının dönüşümü gibi ko-
nularda mutlaka üniversiteler ve meslek odalarının görüş ve katkılarına başvurul-
malıdır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Yetki Alanı ve Ömerli İçme Suyu 
Havzası Planları
serdar serdaroğlu, timuçin kurt, emin sarıkavak1 

Giriş 
İstanbul kent makro formunun bugüne kadarki gelişim süreci incelendiği zaman, 
üzerinde yer aldığı topografyanın özelliklerine bağlı olarak Marmara Kıyısı boyun-
ca lineer bir şerit halinde geliştiği; 12 milyona yaklaşan nüfusun baskısıyla bu lineer 
şeridin doğu - batı aksı boyunca uzamasının yanı sıra kuzeye doğru da gelişme eğili-
minde olduğu görülmektedir. Kent makro formuna bağlı bu gelişme biçimi pek çok 
soruna neden olmakta, kentin işletme ve yatırım maliyetlerini karşılanamaz dere-
cede artırmakta, bunun yanı sıra kuzeye doğru gelişen yerleşme dokusu kentin ya-
şam kaynakları olan orman alanlarını ve su toplama havzalarını tehdit etmektedir. 
Bu tehlikeli gelişme eğilimini önlemek için İstanbul Metropoliten Alan bütününde 
nazım planların ve uygulama planlarının öncelikle hazırlanarak söz konusu tehdit-
lerin önlenmesi gerekmektedir.

13.08.1984 tarihinde onaylanan Ömerli İçme Suyu Havzası Çevre Düzeni Koruma 
Planı, Ömerli Havzası’nda bulunan doğal yaşam alanlarının korunmasını, Ömerli 
Baraj Gölü’nün su kalitesinin arttırılmasını ve orman alanlarının yerleşime açılma-
sının önlenmesini amaçlamaktadır.

Bu çalışmada, yukarıda belirtilen amaçlardan hareketle İ.B.B. Şehir Planlama 
Müdürlüğü’nün İstanbul’un su ihtiyacının önemli bir kısmını sağlayan Ömerli Su 
Toplama Havzası’nda gerçekleştirilmiş olduğu analitik etüd ve planlama çalışmala-
rı ile planlama sürecinde karşılaşılan sorunlar yer almaktadır.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışma alanına ilişkin tanıtıcı bil-
giler; ikinci bölümde Ömerli Su Toplama Havzası Analitik Etüt Çalışması’nın meto-
dolojisi, süreci ve bu süreçlerde ulaşılan sonuçlar yer almaktadır. Üçüncü bölümde 
ise Ömerli Su Toplama Havzası’nda yapılan planlama çalışmaları hakkında bilgi 
verilmektedir. Bu bölümde ilk olarak planlama çalışmalarında gözetilen amaçlar, il-
keler ve genel yapılaşma koşulları açıklanmakta; daha sonra 1/5000 ölçekli Paşaköy 
N.İ.P.ile 1/5000 ölçekli Emirli, Kurnaköy, Kurtdoğmuş N.İ.P. ‘na ilişkin bilgilere ve 
planlama sürecinde yaşanan sorunlara yer verilmektedir.

1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Planlama Müdürlüğü (2003), İstanbul.
Analitik Etüt ve Planlama Çalışma Grubu; Candan Umut ÖZDEN,  Elif KISAR, Serdar SERDAROĞLU, 
Timuçin KURT, Emin SARIKAVAK, Evren MÜFTÜLER, Filiz ŞENOCAK, Hikmet HASPOLATLI, Murat 
DİL, Serkan BAŞ, Zeynep NEVRUZOĞLU
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1. Çalışma Alanına İlişkin Genel Bilgiler
1.1. Çalışma Alanının Konumu
Çalışma Alanı olan “Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla Belediyeleri Müca-
vir Alanları ve Ömerli Su Toplama Havzası”, Marmara Bölgesi’nde, İstanbul İli’nin 
kuzeyinde yer almaktadır. Yüzölçümü 5.512 km2 olan İstanbul ili, Trakya-Kocaeli 
penepleni üzerinde kurulmuştur. Rumeli yakası Anadolu yakasına nazaran daha en-
gebeli olan İstanbul İli, 410 kuzey enlemi, 290 doğu boylamı üzerindedir.

Çalışma Alanı olan “Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla Belediyeleri Müca-
vir Alanları ve Ömerli Su Toplama Havzası”, Marmara Bölgesi’nde, İstanbul İli’nin 
kuzeyinde yer almaktadır. Yüzölçümü 5.512 km2 olan İstanbul ili, Trakya-Kocaeli 
penepleni üzerinde kurulmuştur. Rumeli yakası Anadolu yakasına nazaran daha en-
gebeli olan İstanbul İli, 410 kuzey enlemi, 290 doğu boylamı üzerindedir. 

Çalışma alanı 26.110 hektarlık büyüklüğüyle, İstanbul topraklarının % 4,73 ünü 
oluşturmaktadır.  Alan sınırları içinde Ümraniye Belediyesi Mücavir Alanı’nda  yer 
alan Sırapınar ve Reşadiye köyleri, Kartal Belediyesi Mücavir Alanı’nda yer alan Pa-
şaköy, Maltepe Belediyesi Mücavir Alanı’nda yer alan Büyükbakkalköy, Kartal Bele-
diyesi Mücavir Alanı’nda yer alan Yakacık, Pendik Belediyesi Mücavir Alanı’nda yer 
alan Kurtdoğmuş, Emirli ve Kurnaköy, Sultanbeyli ilçe Belediyesi, Samandıra, Sarıga-
zi, Yenidoğan, Alemdağ, Sultançiftliği, Ömerli, Çekmeköy, Orhanlı Belde Belediyeleri 
ile Tepeören yer almaktadır. Alan aynı zamanda Ömerli Havza alanının 3030 sınırları 
içindeki kısmının tamamını ve İstanbul’a su temin eden havzalar içerisinde % 31,8 
gibi büyük bir orana sahip olan Ömerli Barajı’nın bir kısmını kapsamaktadır. (Tablo 1)

Yerleşme Adı Bağlı Olduğu Belediye Koruma Kuşağı              Alan(Ha)
Alemdağ Belde Belediyesi  1. Uzun, 2. Uzun                   1.663
B.Bakkalköy Maltepe   2. Uzun                  1.511
Çekmeköy Belde Belediyesi  2.Uzun                  272
Emirli  Pendik   Mutlak+Kısa+Orta+1.Uzun              851
Kurnaköy Pendik   Mutlak+Kısa+Orta+1.Uzun             1.576
Kurtdoğmuş Pendik   Mutlak+Kısa+Orta+1.Uzun             3.341
Paşaköy  Kartal   Mutlak+Kısa+Orta+1.Uzun             2.463
Reşadiye Ümraniye  Havza Dışı                                 2.271
Samandıra Belde Belediyesi  1. Uzun, 2. Uzun                                 2.046
Sarıgazi  Belde Belediyesi  1. Uzun, 2. Uzun                                 574
Sırapınar Ümraniye  Havza Dışı                                 413
Sultanbeyli İlçe Belediyesi  1. Uzun, 2. Uzun                                 2.046
Sultançiftliği Belde Belediyesi  1. Uzun, 2. Uzun                                 905
Tepeören Orhanlı Belde Belediyesi 1. Uzun, 2. Uzun                                 560
Yakacık  Kartal   2.Uzun                                         1.123
Yenidoğan Belde Belediyesi  1.Uzun                                                  575
Orhanlı  Belde Belediyesi  1. Uzun, 2. Uzun               779
Ömerli  Belde Belediyesi  2.Uzun                3.141
TOPLAM                     26.110
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Kuzeyinde Beykoz Mücavir Alanı, güneyinde Pendik ve Kartal yerleşmeleri, doğu-
sunda Ömerli Baraj Gölü, batısında ise Ümraniye İlçesi bulunan çalışma alanının 
büyük bir bölümü, TEM Otoyolu’nun Kurtköy bağlantı yolu çıkışı ve Kartal, Saman-
dıra bağlantı yolu çıkışı arasında kalan kısmının kuzeyinde, geri kalan bölüm ise 
TEM Otoyolu’nun güneyinde kalmaktadır.

1.2.  İdari Yapı
Çalışma Alanındaki yerleşmelerin idari statüleri, ilçe belediyelerine bağlı mahalle-
ler, ilçe belediyelerinin mücavir alanlarında yer alan köyler, belde belediyeleri ve 
Sultanbeyli İlçe Belediyesidir.

Çalışma alanında bulunan yerleşmelerin idari statülerindeki değişiklik Tablo 2’de 
görülmektedir. 

1.3. Ulaşım Ağındaki Yeri
Çalışma alanındaki yerleşmelerin metropol ile ilişkisinin önemli bir kısmını köprü 
bağlantı yolları sağlamaktadır. Çalışma alanı içinden geçen TEM Otoyolu ve Boğazi-
çi Köprüsü’nü Anadolu yakasında TEM Otoyolu’na bağlayan Şile Yolu bölgenin ana 
ulaşım akslarıdır. 
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Ayrıca TEM Otoyolu’nun bağlantı yolları ve Sarıgazi’de Şile Yolu’ndan ayrılıp Sa-
mandıra içerisinden geçerek Sultanbeyli’ye ulaşan Eski Ankara Asfaltı, Samandıra, 
Yakacık, Kartal Yolu, Çekmeköy’den başlayıp Yenidoğan üzerinden Ömerli Baraj 
Gölü’ne ulaşan Ömerli Baraj Yolu çalışma alanındaki 1. derece ulaşım akslarıdır. 

1.4. Nüfus ve Yoğunluk
Çalışma alanının nüfusu, 1980 yılında 20.297 kişi iken; 1985 yılında %64 oranında 
artış göstererek 33.402 kişiye; 1990 yılında ise %359’luk artışla 153.558 kişiye yük-
selmiştir. Bu artış, ulaşım olanaklarının artması, kaçak yapılaşmanın hız kazanması, 
imar afları ve çok sayıda sanayi tesisinin kurularak bölgenin cazip hale gelmesine 
bağlıdır. 1990 – 1997 yıları arasında da nüfus %101’lik oranla artarken, 2000 yılında 
nüfus artış oranında gerileme gerçekleşmek. Çalışma alanındaki nüfus artış oranla-
rı, hızlı bir nüfus artışının olduğu İstanbul Metropoliten Alanı değerlerinin de üze-
rindedir. (Tablo 3)

Çalışma alanında gerçekleştirilen analitik etüt çalışması sonucunda toplam dolu 
hane sayısı 81.661 olarak tespit edilmiş, ortalama hane halkı büyüklüğü ise 4,53 
olarak hesaplanmıştır. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu yerler 
Tepeören ve Ömerli (4 kişi);  en yüksek olduğu yer ise 5,6 kişi ile kırsal bir yerleşim 
olan Kurnaköy yerleşmesidir. (Tablo 4)

Çalışma alanı içerisindeki global nüfus yoğunluğu 14,2 ki/ha olarak hesaplanmıştır. 
Yerleşmeler bazında ise Sarıgazi Beldesi 91,3 ki/ha ve Sultanbeyli İlçesi 78,9 ki/ha ile 
en yüksek yoğunluk değerine sahip yerleşmelerdir. Ömerli Baraj Gölü’nün mutlak 
koruma kuşağı içinde yer alan Emirli ve Kurnaköy yerleşmeleri 0,5 ki/ha altındaki 
yoğunluk değerleri ile çalışma alanı içindeki en düşük yoğunluklu yerleşmelerdir. 
(Tablo 5)
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2. Ömerli Su Toplama Havzası Analitik Etüt Çalışması
2.1. Yöntem ve Süreç
Ömerli Su Toplama Havzası Analitik Etüt Çalışması’nda alanın fiziksel yapısına 
ilişkin bilgiler arazide yapılan tespitlerden, sosyo-ekonomik yapısına ilişkin bilgiler 
hane halkı, işyeri ve sanayi anketlerinden elde edilmiştir. Bu bilgilere ek olarak, ilgili 
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kuruluşların yapılan yazışmalar sonucunda gönderdikleri görüşler de dikkate alın-
mıştır. Elde edilen bilgiler sayısal ortama aktarılmış ve çalışmalar sayısal ortamda 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda genel olarak Netcad, GIS, Micro Station, Autocad, 
Word, Excel, Power Point programları kullanılmıştır.

Ömerli Su Toplama Havzası Analitik Etüt Çalışması; arazi, anket ve büro çalışması 
olarak üç aşamada gerçekleştirilmiştir. 

Arazi çalışmasında alandaki tüm yerleşmelerde birebir bina tespiti yapılmıştır. Bu 
çalışma ile binaların fonksiyonel dağılımı, kat adedi, yapım cinsi, yapı durumu, do-
luluk oranı v.b. bina bilgileri elde edilmiştir. 
Çalışmanın ikinci aşamasında, yerleşmenin sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi 
elde etmek amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Konut anketleri % 3, ticaret ve kü-
çük sanayi anketleri %50 örnekleme ile yapılmıştır. Çalışma alanındaki tüm sanayi 
tesisleri ile anket yapılmıştır.

Çalışmanın üçüncü aşamasında, planlama alanına ilişkin bulgular sayısal ortamda 
birleştirilip, yorumlanarak; analiz paftaları üretilmiş, ardından sentez aşamasına ge-
çilmiştir.

2.2. Analiz Aşamasında Ulaşılan Bulgular
2.2.1. Doğal Yapı
2.2.1.1. Topografya
Dalgalı bir topografyanın hâkim olduğu çalışma alanındaki en yüksek kot, çalış-
ma alanının güneyinde 537 metre ile İstanbul’un da en yüksek tepesi olan Aydos 
Dağı’dır. Çalışma alanının güneyinde 500 metrenin üzerinde olan arazi yüksekliği, 
kuzeyde 150 metreye inmekte, kuzeydoğuda ise 50 metre ile en düşük seviyelere 
ulaşmaktadır. 

Çalışma alanının güneyindeki Aydos dağı etekleri, Teferrüç Tepesi, Türbe Tepesi ve 
Kalebayır Tepesi eteklerinde eğim yüksek değerlerde olup, yer yer %40’ı da aşmak-
tadır. Kuzeyde Sırapınar, doğuda Ömerli ve Emirli, güneyde Tepeören ve Orhanlı 
ile batıda Sarıgazi, Samandıra, Sultançiftliği yerleşmelerinde ise eğim % 5 in altına 
düşmektedir.

2.2.1.2. Bitki Örtüsü Ve Ekolojik Değerler
Ömerli Su Havzasının içinde yer alan doğal bitki örtüsü doğa koruma değerleri 
açısından uluslararası öneme sahiptir ve Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından 
Doğu Avrupa ve Doğu Akdeniz’de görülen fundalıkların en iyi örneği olarak kabul 
edilmektedir. Havza alanı nadir bitkiler ve hayvan türleri açısından olağanüstü bir 
zenginliğe sahip olmasının yanı sıra İstanbul’da artık pek bulamadığımız eşsiz bir 
doğal peyzaj da oluşturmaktadır. 

Havzada meydana gelen hızlı ve plansız kentleşme, doğal çevre şartlarını ve su 
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kaynaklarının koruma kullanma dengesini bozarak bitki örtüsünde aşırı tahribata 
sebep olmuştur. Hâkim doğal bitki örtüsü, orman formasyonları, işletme ormanı ka-
rakterinde baltalık ve bozuk baltalıklar, iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaçlardan 
oluşmaktadır.

2.2.1.3. Toprak Sınıfları
Ömerli Su Toplama Havzası içinde bitki yetiştirmeye uygunluk ve verimlilik dere-
celerine göre 7 toprak kullanma kabiliyeti sınıfı bulunmaktadır.
Çalışma alanının kuzeyinde kahverengi orman toprakları, güneyinde kireçsiz kah-
verengi toprakların ağırlıktadır. Bakkalköy Deresi’nin her iki yanında geniş bir alan 
halinde birinci derece tarım arazilerine rastlanmaktadır. İkinci sınıf tarım arazileri, 
küçük parçalar halinde görülürler. Fundalık, mera, orman olarak kullanıldığı görü-
len bu topraklara Samandıra’nın doğusunda, Bakkalköy’ün batısında ve Sarıgazi’nin 
doğusunda rastlamak mümkündür. 

2.2.1.4. Şehir Estetiği ve İmajı
Çalışma alanının peyzajını oluşturan öğelere bakıldığında; hafif engebeler, kıvrım-
lar ve orta büyüklükte tepelerle, bu tepeleri bölen vadi ve ovalar, dereler, göletler, or-
man alanları ve Ömerli Baraj Gölü’nün yer aldığı görülmektedir.  Bir kısmı çalışma 
alanı içerisinde kalan Ömerli Baraj Gölü, İstanbul için hem bir görsel değer, hem de 
su temini için önemli bir yüzeysel su kaynağıdır. 

Yerleşik alanla içiçe olan göletler, konut alanlarından olumsuz yönde etkilenmek-
te, kirlilik ve bakımsızlık nedeniyle şehir estetiğini bozmaktadırlar. Reşadiye ve 
Samandıra’daki bentler ise orman alanlarıyla bütünleşerek, doğal peyzajı olumlu 
yönde etkilemektedir.

Çalışma alanının kuzeyinde yoğunlaşan orman alanları, estetik niteliğinin yanısıra, 
kentleşmeye bağlı olarak günden güne artan hava kirliliği, gürültü kirliliği ve çevre 
kirliliği gibi faktörleri emici özelliği nedeniyle de önem taşımaktadır.
Çalışma alanı tüm İstanbul Metropoliten Alanı için önem taşıyan doğal ve yapay 
değerlere sahip olmasına rağmen; son yıllarda gözlenen hızlı nüfus artışı ve yasadışı 
yapılaşma bu değerlerin zarar görmesine neden olmaktadır.  
Çalışma alanının doğusunda yer alan ve bir kısmı çalışma alanında kalan Ömerli 
Baraj Gölü İstanbul’un en önemli su kaynağı olmasının yanı sıra; çevresindeki sık 
orman alanları ve bozulmamış doğal yapısıyla tercih edilen bir piknik ve dinlenme 
alanıdır.

2.2.1.5. Çevre Sorunları
Çalışma alanındaki çevre sorunlarını sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ve ko-
nutlardan kaynaklanan çevre sorunları olarak iki grupta sınıflandırabiliriz.
İçme suyu sağlanan bir havzanın ekolojisi üzerinde olumsuzluklara sebep olan katı, 
sıvı ve gaz endüstri atıklarının hiçbir işleme tabi tutulmaksızın havzaya verilmesi-
nin etkileri Ömerli Havzası’nda da kendini hissettirmektedir. İSKİ Yönetmeliğine 
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göre su havzalarında yasaklanan endüstri tesislerine, mutlak ve kısa koruma kuşağı 
içerisinde dahi rastlanmaktadır. Havzada en fazla endüstri kuruluşu Samandıra’da 
görülmektedir. Çalışma alanında 282 adet aktif sanayi tesisi bulunurken, birçok sa-
nayi tesisi de inşaat halindedir. Arıtma tesisi olmayan bu sanayi kuruluşları, özel-
likle barajı besleyen dereler etrafında yer almaktadırlar ve atık sularını doğrudan su 
kaynağına deşarj ederek, kirlilik oluşturmaktadırlar.

Su toplama havzaları içinde konut yerleşmelerinin bulunması, insan yaşamının ka-
çınılmaz gereği olan birçok eylemi de beraberinde getirir. İnsanlar, bu eylemlerine 
bağlı olarak doğal havza yaşantısını bozarak bazı canlılara zarar vermekte ve ekosis-
temdeki fiziksel olayları da etkilemektedirler. 

İçme suyu havzalarında rastlanan önemli problemlerden birisi de, altyapıdan yok-
sun konut alanlarından kaynaklanan zararlı atıkların yarattığı kirliliktir. 
Suda kirliliğe sebep olan diğer evsel atık ise çöplerdir. Evsel katı atıklar, bütün katı 
atıkların üretimi içinde büyük bir paya sahiptirler ve insan sağlığını olumsuz yönde 
etkilerler. 

Çalışma alanı, teknik altyapı bakımından incelendiğinde, içme suyu ve kanalizas-
yon sistemlerinin yetersiz olmasının havzayı olumsuz etkilediği gözlenmektedir. 

2.2.2. Sosyal Yapı
2.2.2.1. Göç Hareketleri
Çalışma alanında yapılan hane halkı anketlerine göre, Karadeniz Bölgesi’nde do-
ğanlar toplam nüfusun içinde  % 43’lük bir oranla en yüksek paya sahiptir. Bunu 
% 32’lik oranla Doğu Anadolu Bölgesi doğumlular ve % 10’luk oranla İç Anadolu 
Bölgesi doğumlular takip etmektedir.

Anketlere göre, nüfusun % 31’i 6 ila 10 yıldır bölgede yaşamaktadır; bunu %26’lık 
değerle 5 yıldan az süredir burada yaşayanlar takip etmektedir. Konutların yapım 
yılları incelendiğinde de nüfusun bölgeye geliş yılları ile doğru orantılı olarak, bina-
ların %50 sinin son 10 yıl içinde yapıldığı tespit edilmiştir. 

2.2.2.2. Eğitim
Çalışma alanında yapılan hane halkı anketleri sonuçları Türkiye’nin eğitim verile-
riyle karşılaştırıldığında, çalışma alanında ortaokul ve lise mezunu oranının ülke 
standartlarının üzerinde; diğer değerlerin ise bu standartlara yakın olduğu saptan-
mıştır. Nüfusun % 52’si ilkokul mezunuyken, sadece % 2’sinin üniversite mezunu 
olduğu; % 20’sinin ise herhangi bir eğitim kurumundan mezun olmadığı tespit edil-
miştir.

2.2.3. Ekonomik Yapı
2.2.3.1. Mesleklere Göre Dağılım
Hane halkı anketlerine göre, çalışma alanında işsizlik problemi yaşanmaktadır. Ça-
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lışma alanındaki nüfusun % 32’sinin iktisaden faal durumda olduğu, % 20’sinin öğ-
renci, % 23’ünün ev hanımı ve % 3’ünün de emekli olduğu tespit edilmiştir.

2.2.3.2. Gelir Dağılımı
Çalışma alanında bulunan hanelerin % 7’sinin ortalama aylık gelirinin 100 milyon 
liranın altında, % 43’ünün aylık gelirinin 100 – 250 milyon lira, %37’sinin aylık 
gelirinin 250 – 500 milyon lira, % 8’inin 500 – 750 milyon lira arasında değiştiği; % 
5’inin ise aylık gelirinin 750 milyon liradan fazla olduğu tespit edilmiştir. 

2.2.4. Kentsel Alan Kullanımı
Ömerli Su Toplama Havzasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ka-
lan kesimini kapsayan araştırma alanında, 2000 yılı Haziran – Temmuz aylarında 
yapılan arazi tespitleri sonucunda 3.082 ha konut alanı, 177 ha ticaret alanı, 352 ha 
sanayi alanı bulunduğu belirlenmiştir. Diğer kentsel alan kullanımları Tablo 6 da 
belirtilmiştir.
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2.2.4.1. Konut Alanları
Çalışma alanında yapılan anket sonuçlarına göre; konutların % 68’ini apartmanlar, 
%’29 unu ise bahçeli evler oluşturmaktadır. Bu dokunun oluşmasındaki en önemli 
etken, kazanç amacıyla çok katlı yapı yapma eğilimidir; önceki dönemlerde barın-
ma amacıyla inşa edilen 1-2 katlı binalar da zamanla ilave katlarla apartmanlara dö-
nüştürülmektedir.

2.2.4.2. Ticaret Alanları
Genellikle günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik küçük ölçekli birimlerden 
oluşan ticaret alanları yerleşme merkezlerinde gelişmiştir. Konfeksiyon, beyaz eşya, 
bankacılık hizmetleri vs ise Sarıgazi – Samandıra, Sarıgazi – Yenidoğan aksında ve 
Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde yoğunlaşmıştır.

2.2.4.3. Küçük Sanayi Alanları
Genellikle ahşap kereste, metal ve metal eşya üretimi yapan mevcut küçük sanayi 
kuruluşları Sarıgazi, Samandıra ve Sultanbeyli’de yoğunlaşmıştır. 

2.2.4.4. Sanayi Alanları
Çalışma alanı Ömerli Su Havzası’nda yer almasına rağmen kısa, orta ve uzun me-
safeli koruma kuşakları içerisinde birçok sanayi tesisi bulunmaktadır. Bu tesisler 
Sultanbeyli, Samandıra, Sarıgazi, Sultançiftliği ve Alemdağ yerleşmelerinde yoğun-
laşmıştır.

2.2.4.5. Donatı Alanları
Çalışma alanındaki donatı alanları toplam 436 ha ile toplam alanın % 2’lik kısmını 
oluşturmaktadır. Donatı alanları nüfusun ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmakta-
dır.

2.2.4.6. Sit Alanları
Yakacık’ ta bulunan ve İstanbul Metropoliten Alanı’nın en yüksek tepesi olan Aydos 
Dağı (537 m) yamaçları T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.06.2000 Tarih ve 5670 sayılı kararı ile 1. Derece 
Doğal Sit Alanı; zirvedeki Bizans Döneminden kalan manastır harabeleri ile su sar-
nıcı ise 1. Derece Arkeolojik Sit alanı ilan edilmiştir.

Samandıra Beldesi Köyiçi Mevkii’nde M.S. 6. yy da Bizanslılar tarafından inşa edilen 
Damatrys Sarayı’na ait kalıntılar T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul 2 Numaralı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.11.1995 gün ve 3929 sayılı kararı ile 1. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.

Kurnaköy’de köy merkezi girişinde bulunan tümülüs T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul 
2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.11.1999 Tarih ve 
658 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.
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2.2.4.7. Teknik Alt Yapı Alanları
Çalışma alanı Ömerli Su Toplama Havzası’nda yer aldığından ve Ömerli Barajı’nın 
bir kısmını içerdiğinden İSKİ’ye ait çeşitli teknik altyapı tesisleri bulunmaktadır. 
Bu tesisler, 50 hektarın üzerinde alan kaplamaktadır. Telefon ve elektrik santralleri, 
İETT ye ait tamir ve bakım istasyonları, su dolum tesisleri de alandaki diğer tesisler-
dir. Toplam alanın % 0,2 sini oluşturan teknik altyapı tesisleri 53,4 ha lık yüzölçü-
müne sahiptir.

2.2.5. Bina Analizleri
Yapılaşma sürecinin devam ettiği çalışma alanında yapılan arazi tespit çalışmaları 
2000 yılı ağustos ayı itibariyle tamamlanmış olup, binaların fonksiyonları, yapım 
cinsleri, nitelikleri ve kat adetleri belirlenmiştir.

2.2.5. Bina Analizleri
2.2.5.1. Bina Fonksiyonları
Çalışma alanında, toplam 69.641 yapı tespit edilmiş, bunlardan 60.960’ının fonk-
siyonları Tablo 7 deki gibi sınıflandırılmış olup; müştemilat ve sanayi tesislerinin 
servis binaları bu değerlendirmeye dâhil edilmemiştir.
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2.2.5.2. Bina Yapım Cinsleri
Çalışma kapsamında tespit edilen tüm binaların % 71’i betonarme, % 25’i ise yığ-
madır. Binaların % 4’ünde ise ahşap ve diğer yapı malzemelerinin kullanıldığı tespit 
edilmiştir.

2.2.5.3. Bina Nitelikleri
Binaların yapısal durumları incelendiğinde, % 47’sinin orta, % 28’inin iyi, % 
13’ünün kötü durumda olduğu tespit edilmiştir. İnşaat halindeki binaların oranı ise 
% 11’dir.

2.2.5.4. Bina Kat Adetleri
Çalışma alanında 1 katlı binalar % 45’lik oranla ilk sırada yer almakta, bunu % 
24’lük oranla 2 katlı binalar ve % 16’lık oranla 3 katlı binalar takip etmektedir.

2.2.6. Mülkiyet Durumu
Çalışma alanının % 0,3’ü vakıf arazisi, % 1’i hisseli arazi, % 1,2’si kamu arazisi, % 
4,6’sı askeri alan, % 6,6’sı hazine arazisi, % 37,9’u özel mülk ve % 48,5’i de orman 
alanıdır.

2.2.7. Üst Plan Kararları
Planlama alanını yönlendiren ve etkileyen üst ölçekli planlar; 13.08.1984 Tasdik 
Tarihli 1/25000 Ölçekli Ömerli İçme Suyu Havzası Çevre Düzeni Koruma Planı, 
04.03.1988 Tasdik Tarihli 1/25000 Ölçekli Beykoz İlçesi ve Çevresi Çevre Düzeni 
Nazım İmar Planı ve 15.02.1994 Tasdik Tarihli 1/25000 Ölçekli Başıbüyük-Büyük-
bakkalköy Arası Çevre Düzeni Nazım İmar Planı’dır. 

2.3. Sentez
2000 yılı, Haziran –Temmuz aylarında yapılan kapsamlı analitik etüt çalışmaları so-
nucunda, çalışma alanındaki karakteristik özelliklerin bir arada gösterildiği sentez 
paftası hazırlanmıştır. Araştırma sürecinin gerekli ve vazgeçilmez bir aşaması olan 
sentez çalışması, koruma amaçlı arazi kullanım ve nüfus kararlarının oluşturulması 
açısından planın en önemli aşamalarından birisidir.

Sentez kapsamında; doğal eşik sentezi, fonksiyonel eşik sentezi üretilmiş, farklı ka-
bullere göre nüfus hesaplamaları yapılmıştır.

2.3.1. Yerleşilebilirlik
Sentez paftası hazırlandıktan sonra, yapay ve doğal eşiklere bağlı olarak yerleşilebi-
lir ve yerleşilemez alanlar belirlenmiştir

Orman alanları, dere taşkın alanları, alüvyon alanları, Ömerli Baraj Gölü’nün mut-
lak koruma kuşağı içinde kalan alan, eğimi % 25 in üzerinde olan alanlar, kuzey, 
kuzeydoğu, kuzeybatıya bakan yamaçlar, askeri alanlar, sit alanları ve Doğal Hayatı 
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Koruma Derneği tarafından doğa koruma değerleri açısından uluslararası öneme sa-
hip olduğu belirlenen bölgeler yerleşilemez alan olarak tanımlanmıştır. 

Büyükbakkalköy yerleşmesinin etrafı, Paşaköy yerleşmesinin kuzeybatısında or-
manla sınırlanan alan, Samandıra’nın kuzeydoğusu, Tepeören, Orhanlı yerleşmele-
rinin mutlak koruma kuşağı dışında kalan alanları ise yerleşilebilir alanlar olarak 
kabul edilmiştir. Buna göre; 26110 hektarlık çalışma alanının % 13 ü yerleşilebilir 
alan, % 66 sı yerleşilemez alan, % 21 i ise yerleşik alandır.

2.3.2. Çalışma Alanının Potansiyelleri
Çalışma alanının potansiyelleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
ı. Ömerli Baraj Gölü,
ıı. Orman Alanları,
ııı. Zengin Bitki Örtüsü ve Biyolojik Çeşitlilik,
ıv. Zeminin ve Topografyanın Yerleşime Uygun Olması,
v. Ulaşımın Kolay Olması,
vı. Arazi Fiyatlarının Düşük, Sanayi Alanlarına Yakın Olması.

2.3.3. Çalışma Alanındaki Sorunlar

Ömerli Su Toplama Havzası İstanbul’daki su havzalarının en büyüğü olup, 
İstanbul’un içme suyunun %31,8’ini karşılamaktadır. Özellikle 1985’ten sonra hav-
za genelinde hızlı bir yapılaşma ve nüfus artışı gerçekleşmiştir. Tüm bu baskılar 
sonucunda, Ömerli Su Toplama Havzası’nda altyapısı olmayan, düzensiz alanlar 
oluşmuştur. Ortaya çıkan bu olumsuz yapılaşma, planlama alanının tüm kent için 
ve hatta uluslar arası alanda önem taşıyan doğal değerlerinin geleceğini tehdit et-
mektedir.  

Çalışma alanında yaşanmakta olan sorunlar şöyle özetlenebilir; 

Doğal Kaynaklar ve Doğal Yaşam Alanlarına Dair Sorunlar 
Yayılmakta olan kentsel alanlar yer altı ve yer üstü su kaynaklarını ve İstanbul’un 
en önemli su kaynaklarından Ömerli Baraj Gölü’nü olumsuz yönde etkilemektedir.
Dere yatağındaki yapılaşma, hem jeolojik açıdan hem de Ömerli Baraj Gölü’nün su 
kalitesi açısından sakıncalar taşımaktadır.

Ormanlarının işgali ve 2-b maddesi ile orman statüsünden çıkarılmış alanların kent-
sel kullanımlarla değerlendirilmesi, ulusal ve uluslar arası önem taşıyan ve kentin 
hazinesi olan doğal yaşam alanlarının tahribatına sebep olmaktadır.

Yapılaşmış Çevreye Dair Sorunlar
Altyapısı eksik konut alanları hem kullanıcılar için sağlıksız ve kalitesiz yaşam 
alanları oluşturmakta, hem de yerleşim içerisinde yer alan su kaynaklarını ve doğal 
yaşam alanlarını tahrip etmektedir.
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Kısa mesafe koruma kuşağı içerisinde yer alan köy merkezinde arttığı gözlenen nü-
fus ve inşaat yoğunluğu yönetmeliklerle ters düşmektedir.

Çok hisseli mülkiyet yapısı ve yasal olmayan parselasyon planları, düzenleme aşa-
masında sorunlar oluşturmaktadır.

Planlama alanı hane halkı anketlerine göre, eksikliği duyulan donatılarda ilk sırada 
%24 ile su, ikinci sırada %17 ile yol-asfalt, üçüncü sırada %10 ile okul, yeşil alan yer 
almaktadır.

Yasal ve Yönetimsel Sorunlar 
Planlama alanını da içine alan üst ölçekli plan (13.08.1984 t.t. 1/25000 Ömerli İçme 
Suyu Havzası Çevre Düzeni Koruma Planı) kararları güncelliğini kaybetmiş durum-
dadır. 

Sınırlarda meydana gelen değişikliklere ve kurumlardan gelen görüşlere bağlı ola-
rak plan yapım süreci aksamaktadır.

3. Ömerli Su Toplama Havzası Plan Çalışmaları: Paşaköy, 
Emirli-Kurnaköy-Kurtdoğmuş Örnekleri
Ömerli Su Toplama Havzası Analitik Etüt Çalışmasının tamamlanmasından son-
ra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisi altındaki Reşadiye, Paşaköy, Büyük-
bakkalköy, Yakacık, Emirli-Kurnaköy-Kurtdoğmuş yerleşmeleri için 1/5000 ölçekli 
nazım imar planları hazırlanmıştır. Emirli-Kurnaköy-Kurtdoğmuş yerleşmeleri 
için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışındaki planlar İ.B.B. Meclisi’nde 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 1/5000 Ölçekli Emirli-Kurnaköy-Kurtdoğmuş Na-
zım İmar Planı ise onay aşamasındadır.

3.1. Planlama İlkeleri
Her iki planda da öngörülen amaç; planlama alanının içerisinde bulunan doğal ya-
şam alanlarını korumak; Ömerli Baraj Gölü’nün su kalitesini arttırmak; planlama 
alanının içerisinde yaşanmakta olan düzensiz yapılaşmanın önüne geçerek az yo-
ğunluklu gelişimi sağlamak ve özellikle orman alanlarının yerleşime açılmasının 
önüne geçmektir.
Bu bağlamda 1/5000 Ölçekli Paşaköy N.İ.P. ile 1/5000 Ölçekli Emirli-Kurnaköy-Kurt-
doğmuş N.İ.P.’ndaki planlama ilkeleri aşağıdaki gibidir;
ı. İstanbul kentinin önemli su kaynaklarından Ömerli Baraj Gölü’nün su kalitesinin 
korunması ve devamının sağlanması.
ıı. Orman alanlarının korunması. 
ııı. Fundalıkların ve doğal yaşam alanlarının korunması.
ıv. Doğal yaşam alanlarının ve su kaynaklarının korunabilmesi amacıyla düşük yo-
ğunluklu, kırsal karakterini kaybetmemiş bir yapılaşma sağlanması.
v. Alanın jeolojik yapısına uygun yapılaşmanın sağlanması.
vı. Nüfusa göre yeterli donatı  alanlarının sağlanması.
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vıı. Havza ekosistemine zarar vermeyecek şekilde, İstanbul Metropoliten Alanı’na 
hizmet edecek fakat yerleşik nüfus çekmeyecek yeni donatı alanlarının (bölge parkı, 
tabiat parkı vs.) oluşturulması.

3.2. Yapılaşma Koşulları
Ömerli Su Toplama Havzalarında hazırlanan planlarda, 1/25 000 ölçekli Ömerli 
İçme Suyu Havzası Çevre Düzeni Nazım İmar Planı hükümleri uyarınca mevcut köy 
yerleşik alanları kaldırılmış; mutlak ve kısa mesafede kalan alanlar için ağaçlandırı-
lacak muhafaza ormanı kararı getirilmiştir. Orta ve uzun mesafede kalan yerleşile-
bilir alanlarda ise ağaçlandırılacak alanlar önerilmiştir. Ağaçlandırılacak alanlarda 
koruma ve kullanma dengesini bozmayacak şekilde düşük yapılaşma koşulları be-
lirlenerek, konut yapımına izin verilmiştir. 

Planda yerleşime izin verilen ağaçlandırılacak alanlarda geçerli olan yapılaşma 
koşulları; İSKİ Yönetmeliği ve 1/25 000 ölçekli Ömerli İçme Suyu Havzası Çevre 
Düzeni Koruma Planı hükümleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda Tablo 8’de yer 
almaktadır;

3.3. 1/5.000 Ölçekli Paşaköy Nazım İmar Planı
Paşaköy yerleşmesi 2125,75 ha’lık bir alanı kapsamaktadır. İdari yapılanma içerisin-
de, Kartal İlçesi Mücavir Alanı sınırları içinde yer alan Paşaköy’ün kuzeyinde Ömer-
li Beldesi, batısında Alemdağ, Samandıra ve Yenidoğan beldeleri, güneyinde Sultan-
beyli İlçesi ile Kurtdoğmuş yerleşmesi ve doğusunda yine Kurtdoğmuş yerleşmesi 
yer almaktadır.

3.3.1. Nüfus
Planlama alanında yapılan analiz ve sentez çalışmalarının ardından, doğal ve fonk-
siyonel eşik sentezleriyle alanın potansiyelleri ve kentsel alanların gelişimini engel-
leyen sınırlayıcılar tespit edilmiş ve Ömerli Baraj Gölü’nün mutlak ve kısa mesafe 
koruma kuşağı, orman alanları, dere taşkın alanları, Doğal Hayatı Koruma Derne-
ği tarafından doğa koruma değerleri açısından uluslararası ve ulusal öneme sahip 
olduğu belirlenen alanlar, mera ve otlaklar askeri alanlar, jeolojik açıdan sakıncalı 
alanlar, İSKİ Kamulaştırma Sahası içerisinde yer alan alanlar olmak üzere, toplam 
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1618 ha’lık bir bölge, yerleşilemez alanlar olarak belirlenmiştir. Yerleşilebilir alanla-
rın toplam miktarı ise 507,75 ha’dır. 2000 yılı arazi tespitleri ve anket çalışmalarında 
7940 kişi olarak tespit edilen nüfus; alınan plan kararlarının uygulanması sonucun-
da 6203 kişi olacaktır.

3.3.2. Arazi Kullanım Kararları
1/5.000 Ölçekli Paşaköy Nazım İmar Planı’nda planlanan alanın büyüklüğü 2125,75 
ha’dır. Yerleşimin doğal yapısının korunabilmesi amacıyla doğal alanlara yönelik 
fonksiyonlara ağırlık verilmiştir. Planda, tarıma elverişli alanlar “tarım alanları” ola-
rak ayrılmıştır. Bu alanlarda belirlenen yapılanma şartlarına göre, sanayi niteliği ta-
şımamak ve çevre kirliliği yaratmamak kaydıyla entegre nitelikte olmayan tarımsal 
amaçlı yapıların yapılmasına izin verilmiştir. 1/5.000 Ölçekli Paşaköy Nazım İmar 
Planı’nda önerilen arazi kullanımın dağılımı ve kişi başına düşen donatı alanları 
aşağıdaki Tablo 9’da verilmiştir.

Konut alanları sadece havza dışında yer almakta ve 16,11 ha büyüklüğünde bir alanı 
kapsamaktadır. Bu alanlarda yoğunluk 35 kişi/ha; max. TAKS:0,10, max. KAKS:0,20, 
Hmax:6,50 m yapılaşma şartları geçerlidir.

Toplam 1,73 ha büyüklüğündeki ticaret alanları,  yerleşimin, köy merkezinde ve 
havza dışındaki konut alanlarında oluşturulmuş olan merkezlerinde yer almakta-
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dır. Orta ve uzun mesafeli koruma kuşakları içinde Max.KAKS:0,20, Hmax.:6,50’dir. 
Bu alanlarda İSKİ görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.  Havza dışında ise 
Max. KAKS:0,20, Hmax:6,50 m’dir.

3.3.3. Plan Onandıktan Sonra Yaşanan Süreç
Nişantepe Mevkii 15.01.2002 tarihinde Alemdağ Belde Belediyesi sınırlarına dâhil 
olmuştur. 391,10 ha. büyüklüğündeki bu alan değişikliği plan aşamasına geçmeden 
önce, analiz aşamasında gerçekleşmiştir. 

Buna karşılık plan onandıktan sonra iki sınır değişikliği daha olmuş; ilk olarak 
09.07.2003 tarihinde 266,75 ha. büyüklüğündeki alan Yenidoğan Belde Belediyesi 
sınırlarına, 15.08.2003 tarihinde de 281,06 ha. büyüklüğündeki alan Sultanbeyli İlçe 
Belediyesi sınırlarına dahil olmuştur.

3.4. 1/5000 Ölçekli Emirli, Kurnaköy, Kurtdoğmuş Nazım İmar Planı
Emirli, Kurnaköy ve Kurtdoğmuş yerleşmelerinden oluşan planlama alanı, 6608,96 
ha’lık bir alanı kapsamaktadır. İdari yapılanma içinde Pendik İlçesi Mücavir 
Alanı’nda yer almakta olup, güneyinde Tepeören ve Orhanlı, güneybatısında Sul-
tanbeyli, batı ve kuzeybatısında Paşaköy, kuzeyinde Ömerli yerleşmesi ve doğusun-
da da Ömerli Baraj Gölü ile Ballıca ve Göçbeyli köyleri yer almaktadır.

3.4.1. Nüfus
1/5000 Ölçekli Emirli, Kurnaköy, Kurtdoğmuş Nazım İmar Planı’nda planlanan 
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alanın büyüklüğü 6608,96 ha’dır. 2000 yılı arazi tespitleri ve anket çalışmalarında 
2503 kişi olarak tespit edilen nüfus; alınan plan kararlarının uygulanması sonucun-
da 1266 kişi olacaktır.  Plana göre, alanda yaşaması öngörülen 1266 kişinin 593’ü 
Emirli’de, 161’i Kurnaköy’de ve 512’si ise Kurtdoğmuş’ta yaşayacaktır. (Tablo 10)

3.4.2. Arazi Kullanım Kararları

Emirli’de 593, Kurnaköy’de 161 ve Kurtdoğmuş’ta 512 kişi olmak üzere toplamda 
1266 kişinin yaşaması öngörülen planlama alanında, nüfusun yaşayacağı alanların 
toplamı 111,87 ha ve oranı yüzde 2’dir. 

Planda, bölgenin doğal yapısının korunabilmesi amacıyla bölge parkı, tabiat parkı, 
park ve dinlenme alanı, ağaçlandırılacak günübirlik kullanım alanları gibi aktif ye-
şil alan fonksiyonlarına ağırlık verilmiştir. Bu alanlar dere koruma bantları, ağaçla-
nacak muhafaza ormanları ve orman alanları ile bütünleşmektedir

Planlama alanında nüfusun birbirinden ayrı dört farklı bölgede yaşayacak olmasın-
dan dolayı; donatı alanları tek bir merkezde toplanamamış, ulaşılabilirlik dikkate 
alınarak bölgelere dağıtılmıştır.

Planda, Kurnaköy yerleşmesinin güneyinde yer alan, tarıma elverişli alanlar “tarım 
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alanları” olarak ayrılmıştır. Bu alanlarda belirlenen yapılanma şartlarına göre, sana-
yi niteliği taşımamak ve çevre kirliliği yaratmamak kaydıyla entegre nitelikte olma-
yan tarımsal amaçlı yapıların yapılmasına izin verilmiştir.

Sonuç
Bu çalışmada İ.B.B. Şehir Planlama Müdürlüğü’nün Ömerli Su Toplama Havzası’nda 
yapmış olduğu analitik etüt çalışmasının sonuçları ile çalışma alanı içinde 1/5000 
ölçekli nazım imar planı yapma yetkisi olan yerlerde hazırlanmış olan planlardan 
örnekler yer almaktadır. Örnek olarak verilen Paşaköy N.İ.P. ve Emirli-Kurnaköy-
Kurtdoğmuş N.İ.P. Ömerli Su Toplama Havzası sınırları içerisinde kalmaktadır.

2000 yılında gerçekleştirilmiş olan kapsamlı analitik etüt çalışması sonucunda ha-
zırlanmış olan bu planlardaki temel amaç, İstanbul için son derece önemli bir yere 
sahip olan ve özellikle 17 Ağustos 1999 depreminden sonra yoğun bir yapılaşma 
baskısına maruz kalan Ömerli Su Toplama Havzası’nı korumayı ve var olan tehdit-
leri engellemektir. Her iki planda da planlama alanının içerisinde bulunan doğal 
yaşam alanlarını korumak; Ömerli Baraj Gölü’nün su kalitesini arttırmak; planlama 
alanının içerisinde yaşanmakta olan düzensiz yapılaşmanın önüne geçerek az yo-
ğunluklu gelişimi sağlamak ve özellikle orman alanlarının yerleşime açılmasının 
önüne geçmek hedeflenmektedir.

3030 sayılı yasa gereği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın sadece Belediye 
sınırları içerisini planlama yetkisi bulunmaktadır. Bu sınırın dışında kalan kısımlar 
planlanan alanın yaklaşık iki katı olup, Valilik ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
yetki alanında kalmaktadır. Bununla birlikte 3030 sayılı İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye sınırları içerisinde kalan belde belediye sınırları içerisinde de İ.B.B.’nin planlama 
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yetkisi bulunmamaktadır.

Bunun sonucu olarak Ömerli Su Toplama Havzası Analitik Etüt Çalışması sonrasın-
da sadece belde belediye sınırları dışında kalan alanlarda plan yapılabilmiştir.

Ayrıca; İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde nazım plan kapsamında 
bulunan alanlarda, merkezi idarenin özel yasalarla (turizm alanları, sanayi alanları, 
özelleştirme yasası ile getirilen alanlar vs.) planlama yetkisi vardır. 

Bayındırlık Bakanlığı’nın Emirli sınırları içinde kalan bir alanda Golf ve Dinlenme 
Tesisi’ne ilişkin hazırlamış olduğu plan yukarıdaki duruma örnek oluşturmaktadır. 
Bu durum, nazım planlarda İstanbul bütünü için belirlenen amaç ve hedeflerin ger-
çekleşmesini engellemekte olup, plan bütünlüğüne ve çağdaş kentleşme ilkelerine 
aykırı olduğu gibi demokratik devlet ve yerinden yönetim ilkelerine de ters düşmek-
tedir. 

Kaynakça
İ.B.B Şehir Planlama Müdürlüğü, (2000). Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla Belediyeleri  
Mücavir Alanları Ve Ömerli Su Toplama Havzası 1.Etap Analitik Etüt Raporu. 
İ.B.B Şehir Planlama Müdürlüğü, (2002). 1/5.000 Ölçekli Paşaköy Nazım İmar Planı 
Raporu.  
İ.B.B Şehir Planlama Müdürlüğü, (2003). 1/5.000 Ölçekli Emirli, Kurnaköy, Kurtdoğmuş Nazım 
İmar Planı Raporu.
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Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 
Görev Yetki ve Sorunları
özgün bekar1 

İstanbul İli, yüzölçümü 5220 km2, nüfusu 10 milyon kişi ile Türkiye’nin en büyük 
kentidir. İstanbul’da 5220 km2 lik alanda imar ve planlama açısından yetkili olan 
birimler şunlardır.
. Büyükşehir Belediyesi,
. İlçe Belediyeleri,
. Belde Belediyeleri,
. İstanbul Valiliği (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

İlimizde, Büyükşehir Belediyesinin dışında 32 İlçe Belediyesi ve 41 adet belde bele-
diyesi bulunmaktadır. 32 İlçenin 27 tanesi 3030 sayılı Yasa kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içinde kalmakta olup 5 tanesi ise Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dışındadır. 41 Adet Belde Belediyesi sınırları içinde ise yetki ve sorumluluk Büyükşe-
hir Belediyesi sınırları içi veya dışı olsun Belde Belediyelerindedir.  Büyükşehir Bele-
diyesinin yetki alanı 1500 km2, 3030 sayılı yasa kapsamı dışında kalan belediyelerin 
yetki alanı ise 1070 Km2. dir. Geriye kalan 2650 km2.lik alanda ise imar ve planlama 
açısından yetki ve sorumluluk Valiliğimize yani Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne 
aittir. Görüldüğü üzere İstanbul’un toplam alanının yarısı Müdürlüğümüz yetki ve 
sorumluluk alanında kalmaktadır. 

İstanbul İlinde toplam 173 adet köy bulunmakta olup bunun 53 adedi belediye ve 
mücavir alanlarında 120 adedi ise Müdürlüğümüz yetki ve sorumluluk alanında 
kalmaktadır. Müdürlüğümüz alanlarında Gaziosmanpaşa İlçesine bağlı 2 köy, Ça-
talca İlçesine bağlı 36 köy, Silivri İlçesine bağlı 18 köy, Beykoz İlçesine bağlı 5 köy, 
Pendik İlçesine bağlı 3 köy, Ümraniye İlçesine bağlı 3 köy, Şile İlçesine bağlı ise 53 
adet köy bulunmaktadır. 120 Adet Köy ve 2650 km2 lik alandaki:
. Halihazır harita yapma, yaptırma ve onama işleri, 
. İmar planı yapma, yaptırma ve onama işleri,
. İfraz-tevhit, 18. madde uygulamaları,
. Proje tasdiki ve ruhsat işleri,
. Yapı kullanma izinleri,
. Kaçak yapı ve denetim işleri,
. Köy yerleşik alan tespit işleri,
. Kıyı kenar tespit işlemleri, Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

1 İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, İmar ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü, Şube Müdür Yardımcısı 
(2003), İstanbul.
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Bu saymış olduğum işlemlerin temel dayanağı, mevcut yasa ve yönetmeliklerin dı-
şında Bakanlığımızca 29.07.1980 tarihinde onaylanan 1/50.000 ölçekli Büyük İstan-
bul Metropoliten Alan Nazım İmar Planıdır. Bu plan ile yetki ve sorumluluk alanla-
rımız 4 ana fonksiyona ayrılmıştır.
. Tarımsal Karakteri Korunacak Alanlar
. Orman Alanları
. Köy Yerleşme Alanları
. Özel Yapılanma Koşullu Alanlar

Tarımsal Karakteri Korunacak Alanlarda; alanı 5000 m2 yi geçen parsellerde büyük-
lüğü ne kadar olursa olsun toplam inşaat alanı 250 m2 yi geçmeyen, 5000 m2 ye 
kadar olan parsellerde ise emsal % 5 yapılaşma koşullarında tek bağımsız bölüm-
den oluşan bir konut yapılabilir. Ayrıca bu alanlarda taban alanı % 40 a kadar, ilgi-
li kamu kuruluşlarının (Tarım İl Müdürlüğü, İSKİ gibi) olumlu görüşlerini almak 
koşulu ile tek katlı hububat deposu, besihane, at çiftliği, tavuk çiftliği gibi tesisler 
yapılabilir.

Orman Alanlarında, özel mülkiyete konu 5000 m2 yi geçen parsellerde büyüklüğü 
ne kadar olursa olsun toplam inşaat alanı 250 m2 geçmeyen, 5000 m2.ye kadar olan 
parsellerde ise emsal % 5 yapılaşma koşullarında tek bağımsız bölümden oluşan bir 
konut yapılabilir.

Özel Yapılanma Koşullu Alanlarda ise konutun yanında turizm tesisleri de yapıla-
bilir. Ancak bu alanlarda ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine göre TAKS: 0,15 
ve KAKS: 0,30 yapılaşma koşullarında 1/1000 ölçekli mevzii imar planının onaylan-
ması gerekmektedir.

Köy yerleşme alanlarında yapılan uygulamadan önce köy yerleşik alanlarının nasıl 
tespit edildiğini aktarmak gerekirse;
Köy yerleşik alanları; köy çevresinde köyde dışa doğru en son evden itibaren 100 m 
lik bir alan, kurulan komisyon tarafından belirlenmekte ve İl İdare Kurulu kararı ile 
onaylanmaktadır. Bu alanlarda 2 türlü uygulama yapılmaktadır.

Birincisi; 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesine göre köy nüfusuna kayıtlı ve 
köyde sürekli oturanlar, köy muhtarlığından ve Müdürlüğümüzden izin almak su-
retiyle inşaat ruhsatı almadan yapı yapabilmektedirler.

İkincisi; Köy nüfusuna kayıtlı olmayanlar, köy yerleşik alan sınırı içinde eğer bir 
konut yapacaklarsa % 50 emsal ve h: 6.50 m. yapılaşma koşullarında yapı yapmak, 
eğer toplu bir yerleşme yapılacaksa 1/1000 ölçekli mevzii imar planı onaylatmak 
zorundadırlar.

Yukarıda bahsetmiş olduğum fonksiyonların dışında 1/50 000 ölçekli plan kararları-
na uygun olarak bazı köylerimizin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmış-
tır. Bu köyler Çatalca İlçesinde Kestanelik, Karaburun, Yalıköy ve Kabakça Köyleri, 
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Gaziosmanpaşa İlçesinde Yeniköy, Beykoz İlçesinde Riva, Şile İlçesinde ise İmrenli, 
Domalı, Doğancılı, Alacalı ve Karacaköy Köyleridir. Bu köylerde uygulama onaylan-
mış olan uygulama imar planına göre yapılmaktadır.

1/50.000 ölçekli Büyük İstanbul Metropoliten Alan Nazım İmar Planında değişik-
lik veya revizyon yapma, yaptırma ve onama yetkisi Bakanlığımızdadır. 1/50.000 
ölçekli plan kararlarına göre 1/1000 ölçekli mevzii imar planları onama yetkisi ise 
Valiliktedir. 1/1000 ölçekli mevzii imar planları İl İdare Kurulunda kabul edildikten 
sonra Valilik Makamının onayı ile yürürlüğe girmektedir.

Yetki ve sorumluluk alanımızda bizi en çok meşgul eden sorun, kaçak yapılaşma 
ile mücadeledir. Özellikle 1999 yılında meydana gelen deprem felaketinden sonra, 
kırsal alanlar yoğun bir yapılaşma baskısı altında kalmıştır. Bu alanlarda yapılan ka-
çak yapıların çoğu şahısların kendi mülkiyetinde yaptıkları yapılardır. Son beş yılda 
işlem yapılan 1126 adet kaçak yapıdan 1055 adedi şahısların kendi mülkiyetinde, 71 
adedi ise devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda yapılmıştır.

Kaçak yapı yapanlar kendi ifadelerine göre kaçak yapıyı:
1. Belediye sınırları dışında ruhsat alınmasının yasal bir zorunluluk olduğunu bil-
medikleri için,
2. Yanlış yönlendirildikleri için,
3. İmar durumu ile kendilerine verilen yapılaşma hakkını yeterli bulmadıkları için, 
(Örneğin 2 adet bina yapmak üzere 9 dönüm yer almış biri, imar durumuna göre 
sadece 1 adet bağımsız bölümden oluşan 250 m2 toplam inşaat alanlı bir yapı ya-
pabilir ama kişi ya iki binayı da kaçak yapmakta ya da bir ruhsat alarak iki bina 
yapmaktadır.)
4. Kaçak olduğunu bilerek yapmaktadır (Burada düşünce, ‘her yer kaçak, bana mı bir 
şey olacak’ mantığıdır.)

Kaçak yapıların tespiti halinde tutanak tutulup inşaatlar mühürlenmektedir. 3194 
Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre para cezası Valilik Oluru ile verilmekte, 
32. maddesine göre de yıkım kararı İl İdare Kurulu kararı ile verilmektedir. Yıkım 
kararları Valiliğimiz genelgelerine göre gereği için ilgili Kaymakamlıklara gönde-
rilmektedir.

Müdürlüğün yetki alanlarındaki kaçak yapılaşma ile mücadeleye son 5 yıldaki tes-
pitlere göre örnek verilebilir. 
3194 sayılı İmar Kanunu’na göre işlem yapılan özel mülkiyete konu parsellerde:
Para cezası kesilen bina sayısı :1055
Kesilen ceza miktarı  :2.961.999.510.573 T.L.
Yıkım kararı alınan bina sayısı :943
Yıktırılan bina sayısı  :33

775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na göre Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerlerde:
Yıkım yazısı yazılan bina sayısı :71
Yıktırılan bina sayısı  :4
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Görüleceği üzere tespiti yapılan bina sayısı ile yıkımı gerçekleştirilen bina sayısı 
arasında inanılmaz bir fark vardır. Bunun nedeni yıkım için gerekli organizasyonun 
yapılıp, araç ve gerecin temin edilemeyişi, ayrıca iskân edilen kaçak binaların yıkı-
mında karşılaşılan hukuki boşluklardır.

6785 Sayılı Eski İmar Kanunu’nun yıkım ile ilgili maddesinde; iskân edilen kaçak 
yapıların tahliyesi için Sulh Hukuk Mahkemelerinin 15 gün içinde tahliye kararı 
alacağı hükmü bulunurken, 3194 sayılı İmar Kanununda böyle bir hüküm bulun-
mamaktadır. Mahkemeler tahliye taleplerinde görevsizlik kararı vermektedir.

Kaçak yapılaşma alanlarımızdaki en büyük sorunumuzdur. Bunun nedeni maalesef 
yasalarımızın tam olarak uygulanamayışı, insanlardaki ‘bir şey olmaz, nasıl olsa af 
çıkar, hangi kaçağı yıkmışlar ki benimkini yıksınlar’ düşüncelerinin ortadan kaldı-
rılamayışıdır.

Kanunlar tam olarak uygulanabilse, yıkım kararı alınan kaçak yapılar hemen yıkı-
labilse, devletin arazisine, ormanına kaçak yapı yapanlara, yapının yıkımının dışın-
da hapis cezası da verilse, kaçak olan veya iskân belgesi almayan yapıların tapudan 
satışı yapılmasa, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi alt ve üst yapı hizmetlerinden 
faydalandırılmasa emin olun ki kaçak yapı ile mücadelede başarılı olunur. 

Bunu yaparken hızla artan nüfus ve gelişen ekonomi de göze alınarak ülkesel ve 
bölgesel ölçekten başlayarak özellikle, 1. ve 2. sınıf tarım arazilerini, orman alanla-
rını, su toplama havzalarını ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda 
koruyarak, artan nüfusa ve gelişen ekonomiye yeni gelişme alanları planlamak ge-
rekmektedir.

Yani olayı tersine çevirmek gerekmektedir. Önce kaçak yapılaşma olsun, sonra af çı-
karalım, mevcut yapılaşmaya göre plan yaparız düşüncesi yerine, önce gelişme alan-
larını planlayalım, sonra insanlar plana göre yapılarını yapsınlar, daha doğrudur.

Son olarak söylemek istediğim; Müdürlüğün yukarıda sayılan görevlerinin yanın-
da Mülkiye Müfettişlerine bilirkişilik yapmak, Valilik adına 73 belediyede şikâyet 
konuları hakkında inceleme yapıp rapor hazırlamak, afet halinde hasar tespitleri 
yapmak, Gecekondu Önleme Bölgelerindeki yazışmalar gibi görevleri de bulunmak-
tadır.

2650 km2 lik alan ve 120 adet köy ile 73 adet belediyedeki incelemeleri sadece
5 Mimar
3 İnşaat Mühendisi
6 Şehir Plancısı
6 Harita Mühendisi
2 Jeofizik Mühendisi ve
2 Jeoloji Mühendisi tarafından gerçekleştirilmeye çalışmaktadır. Bu personelden 5 
mimardan 5 inin, 3 inşaat mühendisinden 2 sinin, 2 jeoloji mühendisinden 1 inin 
emeklilik süreleri dolmuştur. Büyük bir sorun da budur. 
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İstanbul’daki Su Toplama 
Havzalarında Yaşanan Sorunlar,  
Nedenleri ve Öngörülen Politikalar
adem şanlısoy1  
mesture aysan2

1. Giriş

İstanbul’un temel yaşam kaynakları olan su toplama havzaları, ormanlar ve tarım 
alanları, kenti kuzeyden saran yeşil kuşakta yer almaktadır. İstanbul’da kentleşme-
nin temel handikaplarından biri, kentin kuzeye doğru büyümesidir. Ve bu büyü-
me, önemli yaşam kaynaklarını giderek artan bir hız ve acımasızlıkla tahrip ederek, 
devam etmektedir. Bu alanlarda; temel bileşenlerini, ekonomi, mevzuat, yönetim, 
teknik ve sosyal sorunların oluşturduğu plansız ve düzensiz yapılaşma ve illegal 
kentleşme süreci yaşanmaktadır. Bu da yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının açıkça 
yok edilmesi ile giderilmesi, ekonomik limitleri alt üst eden çevre sorunlarının doğ-
masına ve sularda miktar ve kalite bozulmalarına neden olmaktadır. Uzak olmayan 
bir gelecekte yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyecek olan bu sorunların ivedi-
likle ele alınması ve çözüm yollarının aranması gerekmektedir.

2. İstanbul’daki Su Toplama Havzaları

İstanbul’a su sağlayan temel içmesuyu kaynakları;  Asya yakasında Ömerli, Darlık, 
Elmalı, Avrupa yakasında, Terkos, Büyükçekmece, Alibeyköy, Sazlıdere baraj göl-
leridir. Ayrıca Istranca Dereleri Projesi kapsamında Düzdere, Kuzuludere, Büyük-
dere (Çilingoz), Yıldız Dereleri Projesi kapsamında da Sultanbahçedere, Kazandere, 
Papuçdere, Elmalıdere Regülatörü ile Yeşilvadi Çevirme ve Şile Keson Kuyuları 
İstanbul’a su sağlayan kaynaklardır. 
İleride su sağlanmak üzere planlanan su kaynakları ise Yeşilçay Regülatörü, Istranca 
3. ve 4. Kademe, Küçükçekmece, Büyükmelen 1, 2 ve 3, Göksu-İznik, Yeşilçay Barajı, 
Yeşilçay-Sakarya arası derelerdir. 

İstanbul’un, toplam alansal büyüklüğü 248.378 ha. olan su toplama havzalarında 
(Şekil 1) orman alanlarının çok önemli bir yer tuttuğu görülmektedir (Tablo 1 ve 
Tablo 2).  Alansal olarak toplam büyüklüğü 161.323 ha. olan Avrupa yakasındaki 
havzaların 75.785 ha.’lık bir kısmını orman alanları oluşturmaktadır. Asya yakasın-
daki toplam büyüklüğü 87.055 ha. olan havzaların, 53.027 ha.’lık bir kısmı orman 
alanlarından oluşmaktadır. 

1 Yüksek  Şehir Plancısı
2 Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul.
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Şekil 1.  İstanbul’un Su Toplama Havzalarının Alansal Büyüklükleri

Tablo 1.  Su Toplama Havzalarının Koruma Kuşakları Büyüklükleri 
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Toplam olarak hesaplandığında, 248.378 ha. olan havza alanlarının 128.812 ha.’ı orman 
ile kaplıdır. Yani havzaların % 52’lik bir bölümü ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Bu 
da, havzaların, taşıdıkları orman ekosistemi özellikleri ile kent ekosistemi ve su kalitesine 
etkileri açısından ne denli önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Önemli diğer bir nokta; 
orman alanlarının büyük bir kısmının havzaların uzak mesafeli koruma kuşaklarında yer 
alıyor olmasıdır. En fazla yapılaşma olanağı ve emsali havzaların uzak mesafeli koruma 
alanlarında verilmektedir. Bu durum da mesafeye bağlı koruma anlayışının yeniden değer-
lendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

3. İstanbul’daki Su Toplama Havzalarında Yaşanan Sorunlara Neden Olan 
Etkenler

İstanbul’daki su toplama havzalarında oluşan ve yaşanan sorunların ana bileşenle-
rini yasal, idari, mali, teknik, sosyal ve çevresel konular oluşturmaktadır. Sorunlar 
birer birer ortaya çıktıkça bu konularda yapılan ve yapılmakta olan düzenlemelerle 
çözümler üretilmeye çalışılmakta, ancak bir türlü istenilen sonuçlara ulaşılama-
maktadır. Çözüm olarak ortaya konan yeni düzenlemelerin, aynı zamanda yeni 
sorunlara kaynak oluşturduğu görülmekte ve bu kısır döngüden çıkılamamaktadır 
(Öztaş, T.,1997).
Su toplama havzalarında önlenemeyen illegal kentleşme süreci farklı faktörlerin 
etkisiyle başlamakta ve devam etmektedir. 
. Psikolojik ve sosyolojik önemi olan ve ileriye dönük cesaretlendirici etki yapan 
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“imar afları”,”kaçak yerleşmelere belediye statüsü verilmesi” vb. uygulanan popülist po-
litikalar,
. “Mevzuat karmaşası”, 
. Ulaşılabilirliği artıran, oluşturduğu cazip koşullar ile sanayi ve konut amaçlı yapı-
laşmaları körükleyen “Ulaşım aksları (otoyollar)”
. İçmesuyu havzalarında “kaçak yapılaşma ve faaliyetler” için ideal zemin oluştur-
makta, 
Sonuç olarak da  “nüfus artışı” meydana gelmektedir.
Birbirlerinin nedeni, aynı zamanda da sonucu olan bu faktörler;
. Yanlış arazi kullanımı, 
. Kentin ihtiyacı olan suyun kalitesinin bozulması ve miktar bakımından azalması, 
. Bitki örtüsü ve ormanların yok olması, 
. Kent ekosisteminin olumsuz etkilenmesi, 
. Artan oranlarda sağlık, mühendislik sorunları oluşması, 
yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının açıkça yok edilmesine ve çevre sorunları doğma-
sına neden olmaktadır.

3.1. Uygulanan Popülist Politikalar (İmar Afları, Kaçak Yerleşmelere 
Belediye Statüsü Verilmesi)
Kente karşı işlenen suçun en güçlü yasal dayanaklarını oluşturan ve 1950’lerin ba-
şından itibaren süregelen imar afları, İstanbul’da yaşanan sağlıksız ve kontrolsüz 
kentsel gelişmenin baş sorumlusudur. 

İstanbul’un içme suyu havzalarındaki kaçak yerleşmelerin merkezi yönetimlerce 
yasallaştırılması girişimlerinin ilk adımı, havzaların orta ve uzak mesafeli koruma 
alanlarının da 2981 sayılı İmar Affı Yasası kapsamına sokulması ile atılmıştır. 2981 
sayılı yasa havzalardaki kaçak yapılaşmayı affetmekle kalmamış, boş alanların da 
“Islah İmar Planları” ile imara açılmasına olanak tanımış, 10.11.1985 tarihinden 
önce yapılmış olan kaçak yapılar affedilmiştir. Bu tarihten sonra yapılan kaçak yapı-
lar ve yerleşmeler ise bu illegal yerleşmelerin belediye ilan edilmesi ile bir anlamda 
yasallaştırılmıştır (Uysal, Y.,1997).  

Sıklıkla tekrarlanan tapu dağıtma törenleri, gecekondu yapımını teşvik edici bir etki 
yapmaktadır. Islah imar planları ve mevzii imar planları ile yasal çerçevesi giydi-
rilen gecekondu alanlarının gelişmesi sıkışık, sağlıksız, uyumsuz, esnek olmayan 
kalıcı dokular yaratarak, kentler ve özellikle de havzalar için çözümü zor sorunlar 
ortaya koymaktadır (Aksoylu, S.,1998).    

1985’de, havzalarda Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilçe belediyeleri ve çok eski bir 
yerleşme ve belediye olan ilçe merkezi Çatalca (Çekmece havzasında) dışında bele-
diye yok iken, 1985-1990 yılları arasındaki dönemde;
Ömerli havzasında Sultanbeyli, Alibeyköy ve Sazlıdere havzalarında Amavutköy, 
Terkos havzasında Durusu ve Binkılıç, B.Çekmece havzasında da Tepecik belediye 
ilan edilmişlerdir. 
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Bu eğilim 1990’dan sonra daha artmış; o tarihten bugüne dek, 
Ömerli havzasında Yenidoğan. Alemdar, Sarıgazi, Samandıra ve Sultançiftliği, El-
malı havzasında Çekmeköy, Alibeyköy havzasında İmrahor, Bolluca, Boğazköy, 
Sazlıdere havzasında Haraçcı, Çilingir, Taşoluk, Terkos havzasında ise Çiftlikköy ve 
Karacaköy belediye statüsüne kavuşturulmuşlardır. 

Sonuçta, bugün Ömerli havzasında 8, Elmalı havzasında 1, Alibeyköy havzasında 4, 
Sazlıdere havzasında 4, Terkos havzasında 4 ve B.Çekmece havzasında da 2 bağımsız 
belediye bulunmaktadır. 

Havza koruma alanlarında gelişen toplu yerleşim alanlarının “Belde” ilan edilmesi 
kaçak yapıları meşrulaştırdığı gibi, yenilerinin gelişmesine olanak hazırlamaktadır. 
Belde Belediyeleri planlarını kendileri yapmaktadır. Bu nedenle Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapılan nazım planlar, belediye tarafından kontrol edilemeyen bu 
alanlarda geçersiz kalmaktadır (Erbaş, E.,1997).  

İstanbul’daki su toplama havzalarında yerleşmelerin belediye ilan edilmeleri ile nü-
fus ve yapılaşma artışı arasında çok yakın ve paralel bir ilişki gözlenmektedir Yerle-
şimlerin belediye ilan edileceği söylentilerinin ortaya çıkması ile birlikte nüfus ve 
yapılaşma hızla artmaya başlamakta ve bu artış, belediye ilanından sonra da devam 
etmektedir. Belde ilan edilmesi, yerleşmelerde kaçak yapılaşma ve faaliyetler ile nü-
fus artışı için yeni bir itici güç olmaktadır. Belde ilan edilen yerleşmeler, belli bir 
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nüfusa erince de çözüm olarak Sultanbeyli örneğindeki gibi ‘ilçe’ ilan edilmektedir 
Ancak, çözüm olarak ortaya konan bu uygulamalar, gerçekte yeni sorunlar için yeni 
kaynaklar anlamına gelmektedir. Kısacası; sorunların kaynağı, sorunlara çözüm ol-
ması beklenen uygulamalardır. (Şekil 2) 

Ömerli havzasında Sultanbeyli’de 1980’den 1985 gelinceye kadar nüfus, % 53 ora-
nında artmış iken, belediye ilan edildiği tarihi de (1987) içine alan zaman diliminde 
(1985-1990) nüfus 3741’den 82.298’e çıkarak, % 2100 oranında artış göstermiştir.

Alibey havzasında Arnavutköy’de 1980’den 1985 gelinceye kadar nüfus, % 88.3 ora-
nında artmış iken, belediye ilan edildiği tarihi de (1987) içine alan zaman diliminde 
(1985-1990) nüfus 4182’den 21143’e çıkarak, % 406 oranında artış göstermiştir.

Büyükçekmece havzasında Tepecik’te 1980-1985 yılları arasında nüfus, % 53,6 ora-
nında artmış iken, belediye ilan edildiği tarihi de (1988) içine alan zaman diliminde 
(1985-1990) nüfus 7.382’den 12.440’a çıkarak, yaklaşık % 70 oranında artış göster-
miştir.

Terkos havzasında Durusu’da 1980-1985 yılları arasında nüfus, % 11 oranında art-
mış iken, belediye ilan edildiği tarihi de (1989) içine alan zaman diliminde (1985-
1990) nüfus 2213’ten 3018’e çıkarak,  % 36 oranında artış göstermiştir.

Terkos havzasında Binkılıç’ta 1980-1985 yılları arasında nüfus, % 7 oranında azal-
mış iken, belediye ilan edildiği tarihi de (1990) içine alan zaman diliminde (1985-
1990) nüfus 2801’den 2907’ye çıkarak,  % 4 oranında artış göstermiştir.
 
3.2. Mevzuat Karmaşası

1994 yılında yapılan bir saptamaya göre, Türkiye’de çevre konusunu ilgilendiren; 
81 kanun, 6 kanun hükmünde kararname, 32 uluslararası sözleşme, 37 tüzük ve 28 
yönetmelik olmak üzere toplam, 184 hukuki düzenleme bulunmaktadır. 

Çevre koruma ve geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşların sayısı ise 36’dır. 
Bu konu ile ilgili mevzuatın çok dağınık olması ve çeşitli kanun, tüzük ve yönet-
meliklerde içerilmesi, aynı çevre konularında birbirini çelişen hükümlerin ortaya 
çıkmasına, ilgili kurum ve kuruluşların sayısının fazlalığı da büyük bir yetki kar-
maşasına neden olmaktadır. Bugün, çevre koruma ve iyileştirme, çevre sorunlarının 
çözümü ve çevre planlama konuları ile ilgili tüm kamu kuruluşları arasında eşgü-
düm, planlama sistemi içinde bütünleşme ve tek elden yönlendirmeyi sağlayan bir 
organizasyon henüz oluşturulamamıştır (Levent, T.,1999).   

Orman Bölge Müdürlüğü, ağaçlandırma çalışmalarını, içmesuyu havzalarının özel-
liklerine göre yürütmemektedir. Ayrıca Orman Tahdit Komisyonları içmesuyu 
havzalarındaki yönetmelikleri ve planları gözönünde bulundurmadan orman alan-
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larının sınırlarını değiştirmişlerdir. Özellikle Elmalı Baraj havzasındaki muhafaza 
ormanını bu statüden çıkarmışlardır.

Karayolları, içme suyu havzalarında yaptıkları yol projelerini İSKİ ve Su Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliği hükümlerini dikkate almadan yatırım programlarını uygula-
maya koymuşlardır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İl Özel İdare tarafından içmesuyu havzaların-
da taş ve maden ocaklarının ruhsatları, baraja ve havzaya vereceği kirlilik düşünül-
meden verilmektedir.

Büyükçekmece havzasında Çatalca’da, havzanın kısa ve orta mesafeli koruma alan-
larında Bakanlar Kurulu’nca ilan edilmiş olan Serbest Bölge kararı mahkemece iptal 
edilmiş olmasına rağmen, bugün inşaat sürecini tamamlamış ve fiilen çalışmaya 
başlamıştır.   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayı ile su toplama havza-
larında açılan taş Kömür ve maden ocakları, önemli çevre bozulmalarına neden ol-
muşlardır (İleri, A.).

Bu durumda; her bir kurum, kendi mevzuatları açısından değerlendirme yapmaktadır. Ve 
tek tek ele alındığında her birinin işlemlerinin son derece yasal olduğu, havzalardaki kaçak 
yapılaşma sürecinde etkilerinin bulunmadığı iddia edilse ve bu konuda haklılık sahibi olsalar 
da, sonuçta yaptırım ve denetim konusunda yetkili tek bir makamın bulunmaması nedeniyle 
havzalarda bu gün gelinen durumun ve kaçak yapılaşma sürecinin önüne geçilememiştir.

İçme suyu havzalarında bir tarafta İSKİ yasasına dayanılarak çıkarılan İSKİ Havza 
Koruma Yönetmelikleri, bir tarafta da Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan Su Kir-
liliği Kontrol Yönetmeliği mevcuttur. Ve bunlar arasında uyum yoktur. Birinin özel 
kanun (2560), diğerinin (2872) ise genel kanun olması ve hangisinin uygulanacağı 
konusundaki belirsizlikler, kaçak yapılaşma için uygun zemin oluşturmaktadır. 

Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan ÇED Yönetmeliği yanında, İSKİ tarafından 
hazırlanan ÇED Yönetmeliği uzun müddet yürürlükte kalmış ise de, mahkeme ka-
rarı ile iptal edilmesi sonrasında İSKİ’nin yeni bir ÇED Yönetmeliği hazırlamayıp, 
Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan ÇED Yönetmeliğini kullanması, var olan 
mevzuat karmaşasının giderilmesi yönünde önemli bir adım sayılabilir. 

Yukarıdan beri anlatılanlar çok açık ve net olarak göstermektedir ki;  Havzaların ko-
runması konusunda tam bir “mevzuat kirliliği” yaşanmaktadır. Bu nedenle koruma 
konusunda ciddi önlemlerin zamanında alınması gecikmektedir. Bu şekilde yasal 
olmayan pek çok durum, özellikle kaçak inşaat, ruhsatsız yapıları zamanla ortadan 
kaldırılamayacak fiili durum ve bir hak haline gelmekte ve sorun daha da kilitlen-
mektedir.
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3.3. Mevzuat Karmaşasının Havzalardaki Planlara Yansıması

Metropoliten alan planlaması konusunda net görev tanımı yapılmaması ve yetki-
li yönetim merkezinin olmaması, metropoliten alanda yetkilerin paylaşımında ve 
kullanımında mevzuatla çatışabilen önemli sorunların yaşanmasına neden olmak-
tadır.

İstanbul için hazırlanmış olan Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım Planı, havzalar 
bakımından aşağıdaki nedenlerle sakıncalı sonuçlar doğuracak niteliktedir.
1. Plan sınırının yasal olarak 3030 sınırı olması, havzaların bir kısmının plan dışında 
kalmasına neden olmakta ve plan bütünlüğü açısından sakıncalı sonuçlar doğur-
maktadır. 
2. Havzaya yakın kesimlerde yer alan sanayi alanlarında çalışacak nüfusun, barın-
ma gereksinimi için yeterli konut alanının ayrılmaması nedeniyle, sanayide çalışan 
kesim, kolay ulaşabileceği uzaklıkta, uygun fiyata, bürokratik engeli bulunmayan, 
yeşil ve su ile bütünleşmiş havza ve orman bölgelerine doğru yerleşim baskısı oluş-
turacaktır.
3. Nazım Planda, havza alanlarında kalan yerleşmeler için karar üretilmemiş, konu 
Havza Yönetmeliğine bırakılmıştır. Böylece plan içinde veya dışında kalıyor olmak 
arasında pratikte ve uygulamada herhangi bir fark kalmamıştır. Havza gibi yaşamsal 
önemi bulunan kaynaklardaki plan kararları planda belirlenmeli, yönetmeliğe bıra-
kılmamalıdır. Metropoliten Planda herhangi bir çözüm önerilmemişken, alt ölçekli 
planlardaki önerilerin sorunları çözümleyici olması beklenemez (Suri, L., 1998,172).     

Üst ölçekli, havza bütününü kapsayan planların bulunmaması ve var olan planın havzayı 
kapsayan kısımlarında karar üretilmemesi nedeniyle, havzadaki her belediye kendi planı-
nı hazırlamak durumunda kalmakta ve bu arada ciddi bir planlama sorunu ile karşılaşıl-
maktadır. Planı olmayan alanlarda planların havza mevzuatı çerçevesinde hazırlanması 
mümkün olamamaktadır. Planı olan alanlarda ise uygulanmakta olan planlar, 3194 sayılı 
yasaya göre ‘yasal’, ancak 2560 sayılı yasaya göre ‘yasal olmayan’ bir statüdedir. Bu plan-
ların da havza mevzuatına göre revize edilmesi gerekmektedir. 

Planlama aşamasında, havzada olmaları nedeniyle, İSKİ’nin Havza Koruma Yönet-
meliği çerçevesinde vereceği görüş, bu belediyeler için en belirleyici unsurların 
başında gelmektedir. Ancak, ilgili diğer mevzuat bakımından hiçbir sorunlarının 
olmadığı kabul edilse bile, yönetmelik gereği İSKİ’den olumlu görüş alamamakta-
dırlar. Zira İSKİ yönetmelikleri, oluşmuş yerleşmelerin bir kısmını “yerleşik alan” 
statüsü ile tanımakta ise de, büyük bir kısmını bu statünün dışında tutmakta ve 
görüş verememektedir. Bu durumda belde belediyeleri, bir yandan plan yapma zo-
runluluğu içerisindeyken, diğer yandan da İSKİ’den görüş alamamanın çaresizliğini 
yaşamaktadırlar. Dolayısıyla plansız devam ede gelen yapılaşma süreci, ya aynen de-
vam etme, ya da mevcut mevzuatın dışında kabul edilmiş 3194 sayılı kanuna göre 
“yasal”, ancak 2560 sayılı İSKİ Kanunu ve yönetmeliğine göre de “yasadışı ” olan imar 
planları çerçevesinde yapılaşma durumu ile karşı karşıya kalmaktadır.  (Şekil 3) 
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3.4. Ulaşım Aksları (Otoyollar) 

İstanbul’da yapılan otoyollar, su toplama havzalarında tahribata neden olmuş, 
kentsel gelişmeyi su havzalarına doğru çekmiştir. Öncelikle İstanbul’da 1970’lerde 
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1.Boğaz Köprüsü’nün yapılması ile başlayan ve 2.Boğaz Köprüsü’nün yapılması ile 
devam eden karayolu ağırlıklı bir politika izlenmektedir. Özellikle 2. Boğaz Köprüsü 
su havzaları ve orman alanlarındaki kaçak yapılaşmayı arttıran en önemli etkenler-
den biri olmuştur. Yerleşme deseni bu yatırımlarla kuzeye kaymaktadır. Kent için 
daha sürdürülebilir olan demiryolu ve denizyolu ulaşımının geliştirilmesi yerine, 
karayolu ağırlıklı politikaların izleniyor olması, su havzaları ve orman alanlarını 
tümüyle kaçak yapılaşma tehdidi ile yüz yüze bırakmıştır (Erbaş, E.,1997). 

Su toplama havzaları içerisinde bulunan sanayilerde çalışan nüfus genellikle aynı 
bölgede arazi ve konut edinerek bölgede yerleşmeyi tercih etmektedir. Havza içeri-
sinde çok sayıda dere yatağının bulunması ve sanayinin bu dereleri hem su kaynağı 
ve hem de alıcı ortam olarak kullanabilmeleri nedeniyle, bu alanlar sanayi kuru-
luşları için cazip olmuş ve bu nedenle sanayi kuruluşlarının hızla çoğalmasına yol 
açmıştır. Ayrıca yolların planlaması sırasında çevresel etki değerlendirmesinin ya-
pılmamış olması ve kolay erişebilirliğin etkisiyle İstanbul’un diğer gecekondu böl-
gelerinden havzalardaki yerleşim bölgelerine ilgi artmıştır. Bundan dolayı, bu alan-
larda, plansız konut alanları ve küçük endüstri kuruluşları gelişmeye başlamıştır.

3.5. Kaçak Yapılaşma ve Faaliyetler (Sanayi, Konut, Ziraat vb.) 

Su kaynaklarının kirlenme nedenlerinin başında gelen kaçak yapılaşmanın oluş-
turduğu evsel kirlenme, endüstri tesislerinin oluşturduğu endüstriyel atıklar ve hiç 
bir etkili kontrol uygulanmaksızın kullanılan tarım ilaçları nedeniyle, havzadaki 
kirlenmenin önüne geçilememekte ve önemli kirlenme sorunları ile karşı karşıya 
kalınmaktadır.

İstanbul’daki su kaynaklarının kalitesini korumakla görevli İSKİ’ nin mevcut yasa 
ve yönetmeliklerle yeterli yaptırım gücüne sahip olmaması, Belediyelerin kendile-
rine bildirilen kaçak inşaatlar karşısında duyarsızlığı, bilerek ya da bilmeyerek gör-
mezden gelmeleri, iş sahası yaratılacağı gerekçesiyle su toplama havzalarında kuru-
lan endüstri tesislerine göz yumulması, mevcut mevzuat içindeki yetki karmaşası, 
imar planları hazırlanırken çevre kirlenmesi yönünde inceleme yapılmaması gibi 
sebeplerle su toplama havzalarında nüfus sanayi ve kirlilik artmaya devam etmek-
tedir (Sever, H., 1997).  

Havzalarda, ruhsatlı yapılar 3194 sayılı yasaya göre yasal iken, çoğunlukla 2560 sa-
yılı İSKİ yasasına aykırı olması nedeniyle yasal değildir. Belediyelerin farklı beklen-
tilerle verdikleri bu ruhsatlara dayanılarak yapılan yapıların, İSKİ tarafından yasal 
duruma getirilmesi (kısmen ya da tamamen yıkılması) talepleri karşısında beledi-
yeler yeni bir sorun ile karşı karşıya kalmaktadır. Zira belediyeler, bir tarafta verdikleri 
ruhsata dayanılarak yapılan yapılar, diğer tarafta da bu yapılara kaçak oldukları gerek-
çesiyle verilen yıkım kararları arasında bocalamakta ve ‘verdikleri ruhsatların kanunsuz 
olmasını ilan etme’ anlamına geleceğinden çoğunlukla yıkım kararlarını askıda bırakmakta, 
bir işlem yapmamaktadırlar. 
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Ekonomik olanaksızlık, bu konuda belediyelerin yetersizliği, kamuoyunun (belde halkı) muh-
temel tepkisi, siyasi beklenti (oy kaygısı), benzer belediyelere karşı denetim ve yaptırım eksik-
liğinin verdiği cesaret gibi hususlar, belediyelerin yıkım konusunda duyarsız kalmalarında 
etkili olan unsurlardır.
Bugün içme suyu havzalarında, pratikte kaçak yapılaşmayla aynı sonuçları yaratan ama 
adı “kaçak” olmayan bir başka yapılaşma süreci yaşanmaktadır. Kaçak yapılaşma kadar 
“yasadışı”, ama “kaçak” olmayan, “yasa ve yönetmeliklere aykırı planlar ve yatırım karar-
ları” ile oluşan bir yapılaşma süreci yaşanmaktadır.

İçmesuyu havzalarında kaçak yapıların yıkılması konusunda hiçbir kurum tarafın-
dan ciddi bir performans gösterilememektedir. Bu kurumlar içerisinde özellikle son 
yıllarda İSKİ’nin faaliyetleri dikkat çekmekte ise de yetersiz kalmaktadır.

3.6. Kontrol Edilemeyen Nüfus Artışı

Yukarıda açıklanan faktörlerle birlikte, ülke genelinde yaşanan göç faktörünün de 
kontrol edilemez nüfus artışı içinde önemli bir payı vardır. İstanbul’da kendine yer 
arayan yeni nüfus, önce kentin çeperlerinde, sanayi bölgelerine yakın alanlarda yer 
seçmiştir. Bu nedenle orman alanları ve su havzaları günümüzde, gecekondulaşma 
ve kaçak yapılaşmanın en fazla olduğu yerlerdir (Aksoylu, S.,1998).  İstanbul’daki 
havzalarda gözlenen göç olgusu içinde özellikle 1985-1990 yılları arasında ülkenin 
doğusunda ağırlıkla yaşanan terör faktörünün özel bir yeri vardır. 19 Ağustos 1999 
depremi sonrasında jeolojik yapı, arazinin depreme dayanıklılığı gibi konularda du-
yarlılığın artması, yapılan zemin araştırmaları sonucunda kentin kuzey kısımları-
nın risksiz veya daha az riskli bölgeler olarak ortaya konması, bu bölgelerde yer alan 
su toplama havzalarına karşı yeni bir ilgi uyandırmıştır.

İstanbul’a içme suyu sağlayan yedi su toplama havzasında toplam nüfus, 1980 yı-
lında 125.000 iken 1985 yılında 174.000’e yükselmiştir. Bu 5 yıl içindeki nüfus artışı 
% 38’dir. 

1990 yılında havzaların nüfusu toplam 406.000’e ulaşmıştır. 1985-1990 yılları ara-
sında nüfus artış oranı % 143’yi bulmuştur. Bu oran havzalarda karşılaşılan en yük-
sek artış oranıdır.  1997 yılı havza nüfusu 658.000 olarak gerçekleşmiştir. 1990-1997 
yılları arasında ise nüfus % 58 artmıştır. 

Nüfus artış oranları açısından incelendiğinde, en dikkat çekici durum 1985-1990 yıl-
ları arasındaki nüfus artışlarıdır. Bu zaman diliminde özellikle Ömerli havzasındaki 
nüfus 36.000’den %322’lik bir artışla 156.000’e çıkmıştır. 

Alibey havzası nüfusu 9.000’den %280’lik bir artışla 33.000’e ulaşmıştır. 
Ömerli’den sonra en yüksek nüfusa sahip havza; Elmalı havzasıdır. Elmalı’daki en 
büyük nüfus artışı, Ömerli ve Alibey havzalarındaki gibi özellikle 1985-1990 yılları 
arasında meydana gelmiştir. Bu zaman diliminde Elmalı nüfusu 45.000’den %136’lık 
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bir artış oranıyla 105.000’e ulaşmıştır. 1997 nüfusu 166.000’dir. (Şekil 4 ve Şekil 5)
Ömerli Alibey ve Elmalı havzaları nüfus hareketlerinden en fazla etkilenen su havzalarıdır.
1985-1990 arası Ömerli havzasında Yenidoğan % 475, Sarıgazi % 155, Samandıra % 
236 , Sultançiftliği % 158 ve Sultanbeyli % 2100, 
Elmalı havzasında Çekmeköy % 257; 
Alibeyköy havzasında İmrahor % 95, Bolluca % 164, Arnavutköy (bir kısmı Sazlıde-
re havzasında kalıyor) % 406, Boğazköy % 260; 
Sazlıdere havzasında ise Haraççı % 198, Taşoluk % 239 nüfus artışı göstermişlerdir. 

Havzalarda yaşanan böylesi bir büyüme karşısında, bunun içme suyu kaynakları 
için bir tehlike sinyali olarak algılanması ve acilen önlem alınması gerekirken, poli-
tik tercihler bu doğrultuda değil, kaçağı meşrulaştırmak ve yağmayı kolaylaştıracak 
yeni yetkilerle donatmak doğrultusunda kullanılmış ve bu yerleşimler belde ilan 
edilmişlerdir. 
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Bu konuda en çarpıcı örnek, birkaç senede ortaya çıkan Sultanbeylidir. Ömerli içme 
suyu havzasında yer alan Sultanbeyli, l980’lerin ortalarına kadar Kartal ilçesinin Sa-
mandıra bucağına bağlı küçük bir köy iken, 1985’den sonra, organize bir yapılaşma 
ve nüfus patlaması yaşamış ve bir “kaçak kent” olarak ortaya çıkmıştır. 1980 nüfusu 
2.431, 1985 nüfusu 3.741 ve 1990 nüfusu ise 82.298 kişidir. Sultanbeyli’nin nüfusu 
1985-90 arası tam % 2.100 artmıştır. Yapılaşma patlaması ise bu nüfus patlamasın-
dan da yüksektir. Bu süreçte her zaman nüfusun bir kaç misli bir ek yapı potansiyeli 
varolmuştur ve Sultanbeyli bugün de hala bir şantiye kent görünümündedir. 
(Uysal, Y., 1995).     

Görülüyor ki, bu havzalardaki nüfus artışları İstanbul’un nüfus artışının çok üstün-
dedir. İstanbul nüfusu 1980-85 arası % 23, 1985-90 arası ise % 25, 1990-1997 arasın-
da % 35 oranında artmıştır.

1950 yılında Türkiye nüfusunun % 5,5’i İstanbul’da yaşamakta iken, 1960 yılında, 
% 6,7’si, 1970 yılında % 8,3’ü, 1980 yılında % 10,6’sı, 1990 yılında % 12,9’u, 1997 
yılında % 14,6’sı İstanbul’da yaşar hale gelmiştir.

Yukarıda açıklanan değerler açıkça göstermektedir ki; “İstanbul, içmesuyu havzalarında 
büyümektedir.”

4. Çevre ve Planlama Politikalarının Üretilmesine Yönelik Çözüm Önerileri

1. Konuya sistem bütünlüğü içerisinde bakıldığında, çözüm önerileri, sistemin tü-
münü kapsamıyorsa,  sistemin bütünlüğü bozulur. Zaman ve mekan olarak siste-
min tümünü içermeyen palyatif çözümler, uzun dönemde sorunu daha çözümsüz 
hale getirebilir (Cüceloğlu, D., 2001, 54). Sorunlar ele alınırken, olaya salt havza ko-
ruma perspektifinden bakmak eksik bir değerlendirmedir. Bu konu, kentsel gelişme, 
ülke-bölge ve metropoliten alan kavramları içinde ele alınmalıdır.
2. Planlamanın amacı, doğa ile uyumlu yerleşimlerin planlanması olmayıp, “ekosis-
temin tümüyle sürdürebilirliğini sağlamak için planlanması” olarak ele alınmalıdır.
3. Planlamaya “ekoloji” kavramının entegre edilmesi ile oluşan ekolojik planlama 
anlayışı, temelde; önceleri kısıtlı bir çerçevede ele alınan “çevre” kavramını sürdü-
rebilirlik perspektifi içinde ele almayı gerektirmektedir. Ekolojik planlamada farklı 
disiplinler ve kurumların kendi içleri ve birbirleri arasında bilgi alışverişi büyük 
ölçüde önem taşımaktadır. Böylece edinilen bilgi birikiminin karar alma sürecin-
de yol gösterici bir nitelik kazanması ve farklı disiplinlerin katılımının sağlanma-
sını esas alan bir sistem oluşturulacaktır. Karar verme sürecinde, sistem dinamiğini 
kavrayan, alternatif çözüm önerileriyle karşılaştırma olanağı sağlayan bir yöntem 
izlenmelidir.
4. Planlamada ekonomik boyut yadsınamaz. Planlama politikaları üretilirken, eko-
nomik boyut ihmal edilmemelidir. Ancak, doğa tahribinin, ekosistemin dengesini 
bozmanın ekonomik anlamda karşılığı yoktur. Günümüzde artarak devam eden 
çevre sorunları, ele alınan her konunun “sürdürülebilirlik” çerçevesinde değerlen-
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dirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Yaşanabilir bir çevre için; doğal kaynakları tü-
ketmeyen, gelecek kuşakların gereksinimlerini de karşılayabilme olanaklarını elle-
rinden almayan, ekonomi ile ekosistem arasındaki dengeyi koruyan bir kalkınma 
esas alınmalıdır.
5. Ekolojik olarak etkili, ekonomik olarak uygun ve sosyal olarak kabul edilebilir 
kentsel yeniden yapılanmanın bütünleşik stratejileri ve kavramları oluşturulmalı-
dır.
6. Çağımızda kentler hızla büyümektedir. Demokratik toplumlarda büyüme, top-
lumsal koşullara bağlı olarak, koşulları yansıtan bir biçimde yasal ya da yasadışı bir 
çerçevede gelişir. Kentsel büyüme ve havzalarda yerleşmeler ele alınırken, üst ölçek-
te sorunun ana nedenlerinin çözümü yönünde politikalar üretilmelidir.
7. Salt yasak koyan korumacı anlayış, beklendiği ölçüde olumlu sonuçlar vereme-
mektedir. Bu nedenle uygulama araçlarının doğru kullanılması ile planların uygu-
lanabilirliğini sağlamak, planlama sürecindeki yaklaşım kadar önemlidir.
8. Planlamada sektörel ve parçacı yaklaşımlar yerine geniş kapsamlı ve bütüncül bir 
yaklaşım benimsenmeli, plan kademeleri arasındaki eksiklikler giderilmeli, bölge/
havza planlama yaklaşımı benimsenmelidir.
9. İmar planlarının yapımı ile ilgili tüm yasal kaynaklar gözden geçirilmeli ve çevre-
ye duyarlı plan yapımı için gerekli hükümler mevzuata konulmalıdır.
10. Planlama ve Çevre ile ilgili sorunların çözüm önerilerinin gündeme gelmesi ile 
birlikte ortaya konan bir öneri de, “halkın katılımı”dır. Bilinçlendirilmemiş, çevre 
kültüründen yoksun ve ekonomik sıkıntı içindeki halk için önemli olan “başını so-
kacak kadar küçük bir ev”e sahip olmaktır. Bu durumda, elindeki arazinin kamu-
laştırılmaksızın, çevre ve su adına korunması ve bu amaçla yapı yasağı getirilmesi 
eylemlerinde halkın oyu, çevreyi koruma yönünde değil, tahribi yönünde olmakta-
dır. Bu açıdan halkın çevre planlamaya katılımının beklenmesi yerine, çevre ve plan 
konusunda bilinçlendirilmesi bu konuda yeni politikaların üretilmesi gerekir.
11. Merkezi idarenin elinde var olan sınırlı kaynaklar, düşük gelirlilerin konut şart-
larını iyileştirmek yönünde en büyük etkiyi sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu 
konuda şu öneriler sunulabilir;
. Konut yapımı için gerekli altyapısı hazır arazi ve diğer kaynakları sağlamak.
. Kentin fiziksel genişlemesini planlamak, buna rehberlik etmek, yeni konutlar,   ta-
rım alanları, parklar, oyun sahaları için gerekecek araziyi sağlamak.
. Konut finansman sistemini değiştirip düşük gelirli gruplara ucuz kredi sağlamak. 
- Kentin yakınındaki su toplama havzalarında mevcut kaynaklar genellikle tam ola-
rak kullanılmaz. Birçok toprak sahibi, iyi yerlerdeki arazilerini boş durumda tutar, 
kent yayıldıkça arsanın artacak değerinden yararlanmayı bekler. Arsa spekülasyonu 
dediğimiz bu olgu, kentsel gelişmenin kontrolü için en can alıcı noktalardan birisi-
dir. Yine birçok devlet kuruluşunun elinde şu anki durumundan daha iyi bir şekil-
de yararlanabilecek olan araziler vardır. Bu tür toprakların geliştirilmesi amacıyla 
kamu ve özel sektör işbirliğini teşvik eden programlar başlatılmalıdır. Buralardan 
elde edilecek gelirle, kent dışından araziler salın alınıp, gelecek için stok yapılma-
lıdır. 
12. Su havzalarının korunmasında, bu alanların askeri bölge statüsü içine alınarak 
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korunması çoğu kez önerilmektedir. Ancak kent planlama, sürdürülebilir planlama, 
çevre duyarlı planlama anlayışlarının sivil planlama tutumları olması nedeniyle, 
korunması gerekli alanların sadece yasaların güvencesinde olması gereklidir. Aksi 
halde her türlü kentsel, doğal, arkeolojik vb. koruma işlemlerinin de geliştirilemeye-
ceği düşünülebilir. (Süher, H., 1997).
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İstanbul Çeper Alanlarında 
Risk Faktörleri ve 
Yapılaşma Özellikleri
mesture aysan1 
özlem özçevik2

Giriş 
Kentlerin planlanmasında, geçirdikleri sürecin ve bu süreçte meydana gelen dö-
nüşümün incelenmesi planlama disiplinin temelini oluşturmaktadır. 20.YY. ikinci 
yarısından sonra kentleşmenin etkisiyle tüm dünyada kentlerin sosyo-demografik, 
ekonomik ve mekânsal yapılarında önemli değişimler meydana gelmiştir. Bu deği-
şim ve dönüşüm yalnız kentlerin içinde değil, aynı zamanda kentlerin çeperlerinde 
/ saçaklanma alanlarında da etkili olmuştur.

Metropoliten kentlerin çeperlerinde/saçaklanma alanlarında görülen bu değişim 
ve dönüşüm süreci çok yönlüdür. Metropoliten kent çeperinde bulunan ve yıllardır 
‘kırsal’ özellik taşıyan köy yerleşmelerinin, metropoliten kentin etkisiyle sosyo-de-
mografik, ekonomik, yönetimsel ve fiziksel yapıları değişmektedir. Bu kırsal yerleş-
melerin birçoğu kentin gelecekteki gelişme alanında yer alacak ve önemli kentsel 
fonksiyonlar üstlenecektir. Bu açıdan metropoliten kent çevresindeki kırsal yerleş-
melerin kentin büyüme sürecinde ne gibi etkileşim ve dönüşüm geçirdiklerinin bi-
linmesi ve metropoliten alan sınırları içindeki konum ve niteliklerinin belirlenmesi 
metropoliten yönetim ve planlama sınırlarının tayini açısından önem taşımaktadır.

Metropoliten kent merkezi ile çeper arasındaki bu etkileşim ve bütünleşme ülke-
mizdeki planlama pratiğinde de yerini bulmuş ve metropoliten nitelik taşıyan pek 
çok kentimizin, kentin çeper bölgelerini de içine alan metropoliten alan nazım plan-
ları yapılmıştır. Ancak nazım plan sınırlarının çeperdeki  dönüşüm ve dinamizme 
bağlı olarak değerlendirilmediği, planlamanın da kırsal ve yarı kırsal yerleşmelerin 
nitelikleri göz önüne alınmadan gerçekleştirildiği gözlenmektedir. 

2600 yılı aşkın tarihi ile dünya uygarlığında önemli yeri olan İstanbul, Kuzey Ana-
dolu fay hattının etki alanında yer almaktadır. Kentin büyük bir bölümü oldukça 
sağlam bir zemin üstünde kurulmuşsa da,  bazı yerleşim bölgeleri özellikle kont-
rolsüz gelişmenin olduğu çeper bölgeleri dolgu ve gevşek topraklar üstünde bulun-
maktadır.  17 Ağustos 1999 İstanbul depremi yeni fiziksel çevrelerin oluşumunda

1 Prof. Dr. M. AYSAN,  İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul 
2 Doç. Dr. Ö. ÖZÇEVİK,  İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul



istanbul çeper alanlarında risk faktörleri ve yapılaşma özellikleri  

 deprem faktörünün göz önünde tutulması gerekliliği ağırlıklı bir biçimde kendisini 
göstermiştir. Boğaz’ın Asya ve Avrupa kıyılarına yayılmış olan İstanbul metropolü 
Türkiye’nin toplam nüfusunun altıda birini ve sanayi potansiyelinin önemli bir ora-
nını barındırır. Kuzey Anadolu fay hattının 20 km. uzağında olan kentte depremden 
zarar görme riski, 1990’dan beri yaşanan aşırı nüfus artışı, yanlış yer seçimleri ve 
planlamaları, gerektiği gibi denetlenemeyen yapılaşma, yetersiz altyapı ve belediye 
hizmetleri ile dramatik bir şekilde artmıştır. Doğal ve kültürel zenginlikler yönün-
den eşsiz olan İstanbul metropolü yaklaşık elli yıldır dengesiz ekonomik yapılanma-
lara bağlı olarak büyük bir iç göçün odak noktası olmuş ve nüfusu hızlı bir biçimde 
artmıştır. Kısa sürede konut gereksinimi artmış, kentte yasadışı eğilimler hakim 
olmuştur.  Kentin çeperlerindeki bu gelişim sağlıksız ve kentsel donatımlar açsın-
dan yetersiz bir biçimde gerçekleşmiştir.   Her türlü denetimden uzak olan bu yeni 
yapılaşma türü deprem açısından değerlendirildiğinde, bugüne kadar yapılmış ze-
min etütlerine göre ‘yerleşime sakıncalı alan’ lar olarak belirtilen alanlar üzerindedir. 
Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos depreminin İstanbul metropolü 
için yaşamsal ipuçları verdiği bir gerçektir.

Yanlış arazi kullanımı kararları, kaçak ve denetimsiz yapılaşmalar ile bu metropo-
lün depremden zarar görme riski giderek büyümektedir.  Halen sürmekte olan bir 
deprem senaryosu çalışmasına göre doğu ve batı yakasında yer alan orta yükseklikte 
betonarme binalardan yüzde ellisinin oturulmayacak düzeyde hasar göreceği veya 
yıkılacağı tahmin edilmektedir.  İstanbul metropolünün deprem riskinin azaltılma-
sı için mikro bölgeleme haritalarının tüm planlama çalışmalarına altlık teşkil etme-
sini sağlanmalıdır. Deprem senaryolarının doğruya en yakın bir şekilde geliştirebil-
mesi için mikro bölgelemeden sonra yapılması gereken, deprem risk elemanlarının 
belirlenmesidir.  Kentsel alanlarda nüfus, yapılar, kamu hizmetleri, sistemler ve 
sosyo-ekonomik faaliyetler ‘risk elemanları’ nı oluştururlar. Risk elemanlara ilişkin 
doğru bilgilerin bulunmaması yapılan çalışmaların güvenilirliliğini azaltacaktır.  
İstanbul’un depreme duyarlılığının saptanabilmesi gerek kentin sınırları ve gerekse 
risk elemanlarına ilişkin verilerin elde edilmesindeki güçlük, hatta bu verilerin bazı 
kesimlerde hiç mevcut olmaması önemli sorunlar yaratmaktadır.  Kaçak yapılaşma 
sonucunda kentteki yerleşmelerin coğrafi konumları yapıların özellikleri ve içinde 
yaşayan nüfus hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır.  Bu durumda öncelikle çe-
per bölgedeki yerleşmelerin sosyal ve ekonomik yapısı ile bu yapının oluşturduğu 
sosyal ve ekonomik mekanların sınırlarının saptanması ve  zemin mikro bölgeleme  
çalışmalarıyla süperpoze edilmesi ve buradan çıkan sonuçların gerek deprem senar-
yolarında gerekse  İstanbul metropoliten alanı fiziki planlama kararlarına aktarıl-
ması gerekmektedir.  Gelişme alanlarının saptanmasında risk faktörü olarak kabul 
edilen ‘çeper bölgesi fiziksel yapı’sı ,   ‘Metropoliten Kent Çeperindeki Yerleşimlerde Yapısal 
Dinamikler-İstanbul Metropoliten Kent Çeperi Örneği’ başlıklı çalışmadan elde edilen 
sonuçlar kapsamında irdelenecektir (Özçevik, 2000).
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İstanbul Kent Çeperinde Makroform, Zemin ve Planlama İle İlgili Risk 
Faktörleri 
1. Kent Çeperi Makroform Gelişimi
İstanbul metropoliten çeperinde sosyo-demografik, ekonomik ve yönetimsel ve 
planlama sürecinin kent makroformuyla ilişkilendirilmesi sonucunda; yerleşme-
nin kimi zaman plan kararları ile kimi zaman plan kararları dışında ‘yerleşilmemesi 
gereken ‘ alanlara doğru saçaklanarak yayıldığı görülmektedir. Yerleşilmemesi gere-
ken bu alanların başında içme suyu havzaları ve orman alanları ile jeolojik bakım-
dan sakıncalı alanlar gelmektedir. 1950’den beri günümüze gelen süreç sonunda 
oluşan mekânsal örüntünün; kuzeyde içme suyu havza alanları ile orman alanlarına 
doğru saçaklanarak devam etmekte olduğu saptanmıştır (Özçevik, 2000).

1965 -1997 yılları arasında kentin merkez ve çeper belediye gelişimi incelendiğinde: 
kentin kuzey batı ve kuzey doğu yönlerinde İstanbul metropoliten Alanı için kent-
sel önem arzeden içme suyu havzaları ve orman alanlarını kapsadığı görülmektedir 
(Özçevik, 2000).  1950’lerde mekansal konsept oluşumunda sanayi alanları belirle-
yici iken 1990’larda lüks konut grupları ve orta sınıf toplu konut alanları belirleyici 
olmaktadır.  Kentin gelişmesinde; içten dışa doğru sanayi alanlarıyla eklemlenerek 
büyüme konsepti yerine; bir yandan kentin yerleşik alanının yeniden yapılanma-
sı, diğer yandan da lüks ve orta sınıf gelir grubunun konut alanları ve fonksiyon 
alanları (özel üniversiteler, alışveriş merkezleri, v.b) belirleyici olmuştur. Kentin üst 
gelir grubu konut alanları çeper alanlarına çıkarak; kentten soyutlanan, yeni bir ya-
şam anlayışına uygun, lüks, donatı standartları yüksek olan, bağımsız kent modeli 
benimsenmiştir.  Sonuç olarak kentsel mekan giderek heterojenleşmekte; yaşayanı, 
kullananı, altyapı olanakları ve mekan organizasyonu açısından birbirinden tama-
men farklılaşan, adeta soyutlanan mekanları yan yana ya da çakışık olarak barındır-
maktadır. 

2. Çeperin Yayıldığı Zemin Yapısı
Depremin neden olabileceği hasarın büyüklüğünü etkileyen en önemli özellik ola-
rak, zeminin tepkisi gösteriliyor. Jeolojik çalışmalar, İstanbul metropoliten alanında 
bazı zeminlerin, su muhtevası ile plastik davranışlar gösteren zeminler ve gevşek 
çakıl-kum-kilden oluşan alüvyon alanları olduğunu göstermektedir. Bu tür zemin-
ler de, olası bir depremde hasarı büyütebilecek özellikte sayılıyor. Örneğin Çatalca 
Grubu’nun son birimi olan Ceylan Formasyonu, Terkos Grubu’nun ikinci birimi 
olan Gürpınar Formasyonu ve Halkalı Grubu’nun Güngören ve Bakırköy Formas-
yonları gibi alanlar, bu tür zeminlere giriyor. İstanbul’un jeolojik haritası çeşitli 
gruplardan oluşmaktadır.

Halkalı grubu 
. Bakırköy formasyonu: İyi zemin olarak kabul ediliyor. Yapılaşmaya müsait ama ze-
minde lokal sorunlar olabiliyor. Bina sorunlu bölgeye denk gelmişse depreme daya-
nıklılığı çok azalıyor. 
. Güngören formasyonu: Depreme karşı zayıf. Yapılaşma için kötü bir zemin. Zemin, 
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14-15 derecelik bir eğim kazandığında heyelan meydana gelebiliyor. 
. Çukurçeşme formasyonu: Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri arasında görülü-
yor. Taşıma kapasitesi iyi. Bina yapılabilir. Buna karşın yamaç olan bölgelerde su 
tutuyor ve bu yüzden heyelan yapıyor. Eğimli bölgeler de tehlikeli. 

Terkos grubu 
. Gürpınar ve Karaburun formasyonları: İkisi de aynı özellikleri gösteriyor. Depreme 
dayanıklı değiller. Avrupa yakasının büyük bir bölümünde bu iki zemin türü var. İki 
zemin de binaların depremde daha çok hasar görmesine neden oluyor. 

Çatalca grubu 
. Ceylan formasyonu: Gürpınar ve Karaburun formasyonlarıyla aynı özellikleri taşı-
yor. Binaların depremde daha çok hasar görmesine yol açan bir zemin. 
. Soğucak formasyonu: Sağlam zemin olarak nitelendiriliyor. Taşıma kapasitesi yük-
sek. Depreme dayanıklı. En önemli sakıncası suyun asitik özelliğinden etkilenerek 
erimesi ve yeraltında mağaralar oluşması. Mağara yüzeye yakınsa tehlikeli oluyor. 
Küçükçekmece ve kuzeyi ile Sazlıbosna civarında görülüyor. 
. Hamamdere formasyonu: Genel olarak Soğucak formasyonuyla aynı özellikleri gös-
teriyor,  ancak  taşıma kapasitesi daha az. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan mikro bölgeleme çalışmaları 
sonuçlarına göre eğim stabilitesinin riskli olduğu alanlar arasında Çatalca ve Silivri 
çeper ilçeleri , zemin sıvılaşmasının  olduğu bölgeler içinde de Küçükçekmece, Eyüp  
ve Avcılar çeper ilçeleri yer almaktadır (http://www.ibb.gov.tr).
 
İstanbul’un çeper bölgelerini kapsayan alanın jeolojik özellikleri, İstanbul’un çepe-
re doğru büyüme senaryoları açısından önemli verileri içermekte olduğu görülmek-
tedir.

3. Çeperde Planlama ve Gelişme Senaryoları 
Planlamanın vazgeçilmezlerinden biri de ekonomik ve sosyal veriler kadar doğal 
çevreyi de planlamaya yön veren girdiler arasında kabul etmektir. Kendi coğraf-
yasında görülmüş en yıkıcı depremi yaşayan ülkemiz ne yazık ki yıllardır göz ardı 
edilen bir gerçekle daha yüz yüze gelmiştir: Toplumu birinci derecede ilgilendiren 
kentlerin yer seçim kararlarında, üst düzey ulusal planlar ve politikalar yerine, kâr 
maksimizasyonu belirleyici olmuştur. Yaşanan yıkımın büyüklüğü depremin dere-
cesinden çok, niteliğini tarihsel süreç içerisinde planlamayı reddeden sistemin be-
lirlediği bölgedeki yerleşim dokusu ile ilintilidir. Bu bağlamda çeper yerleşme doku-
sunun ortaya çıkartılması büyük önem taşımaktadır.  Çeperde planlama ve gelişme 
senaryoları doğrultusunda yapılan saptamalar aşağıda sıralanmaktadır:
. Metropoliten Alan Stratejik Planlama eksikliği: Metropoliten Alan Stratejik Planlama 
anlayışının gerçek anlamda uygulanmadığı son otuz yıllık dönemde ise ne pahasına 
olursa olsun sanayileşme ilkesizliği,  toplumsal öncelikler yerine sermayenin belir-
leyiciliğindeki kontrolsüz gelişim esas alınmıştır. Küreselleşme rüzgârının etkisi ile 
geniş yetkilere sahip belediyeler yarışan kentler anlayışı ile kentlerinin nesnel ko-
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şullarını göz ardı ederek,  büyük sanayiyi çekici parçacıl planların altına imza koy-
muşlardır. Sonuç ise sosyal altyapı yetersizliği içinde, kentin taşıyabileceği kapasite 
ötesinde aşırı nüfus yığılımı ve yoğunluk kararlarıdır.
. Üretilen planların çeşitliliği: Bölgede süreç içinde kendini gösteren yanlış yatırım-ge-
lişim kararları incelendiğinde sorunun sistemden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 
Bölgedeki onlarca irili ufaklı belediye hiçbir eşgüdüm olmaksızın birbirinden ba-
ğımsız imar planları üretmektedir. İstanbul çeper alanında irili ufaklı hemen hemen 
tüm yerleşim biriminin belde belediyesine dönüştürülmesi, imar ve yapılaşmada 
bütünüyle ranta dayalı bir yerleşim dokusuna neden olmuştur.
. Plan hedeflerinin projeksiyon eksikliği: Bölgedeki gelişmiş ulaşım altyapısı, mesafenin 
caydırıcı etkisini büyük oranda ortadan kaldırdığından bir belde belediyesinin ver-
diği sanayi ya da altyapı yatırım kararı başka bir yerleşim biriminde kendisini artan 
konut gereksinimi olarak gösterebilmektedir. Bunun sonucu önceden kestirileme-
yen demografik hareketler mevcut parçalı planları da geçersiz kılmaktadır. 
. Zemin etüt eksikliği: Deprem öncesi verilen yer seçimi kararlarında yerbilim açısın-
dan yapılması gereken kapsamlı etüt çalışmaları arka plana atılmış, asıl olan bilim 
değil, rant ve arazi mülkiyeti olmuştur. Büyük arazilere gereksinim duyan yatırım-
ların hemen hemen tamamı zemin yeteneği sorgulanmadan meralar, ormanlar, 
hazine arazileri ve tarım alanları gibi kamu mülkiyetindeki araziler üzerinde yer 
almıştır. 
. Denetimsiz sanayi ve konut yatırımı: Yıldan yıla bölgede büyüyen sanayiye bitişik 
alanlarda ucuz işgücü deposu, derme çatma, yap-satçı sistem ürünü konut bölgeleri; 
bizlere kentleşmenin itici gücü olan sanayinin ne denli kent planlaması dışında tu-
tulduğunu göstergesidir. 
. Ulaşım yatırımları: Bölgedeki kentlerde sınırsız gelişim tercihi, yağ lekesi olarak 
tanımlanan ve azgelişmiş ülke kentlerinde görülen gelişim modeline neden olmak-
tadır. Bu gelişim modeline göre ana ulaşım akslarına asılan, sınırsız genişleme ne-
deniyle sanayi birimlerinin ve buna bağlı konut alanlarının ova toprakları da dâhil 
olmak üzere zemin kalitesi düşük her türlü alanda kendine yer seçen bir kentsel 
doku ortaya çıkmıştır. Yıkımın bu derece büyük olmasının en önemli nedeni ise 
ilk yerleşimlerin su kaynaklarına yakın ya da su havzaları üzerinde yer almalarıdır. 
Daha sonra gelen büyük çaplı ulaşım yatırımları ise bu noktalardaki kentsel gelişi-
mi desteklemiş ve nüfus artışına hız vermiştir. 
. Gelişme senaryoları: Deprem nedeniyle genel anlamda kentin kuzey kesiminin sağ-
lam zemin olduğuna ilişkin yaygın görüşün de,  çeperde denetimsiz gelişmeye ne-
den olduğu’dur.
. Hazine arazilerinin satışı: Ülkedeki ekonomik koşulların özellikle orman özelliğini 
yitirmiş ve diğer kamu arazilerinin acele ile satışı ve bunun getireceği sonuçların 
tahmin edilememesi çeperdeki tehlikeyi artırıcı bir risk faktörü haline gelmektedir.

İstanbul Kent Çeperinde Yapılaşma İle İlgili Risk Faktörleri İle İlgili 
Araştırma Sonuçları 
Bu bildiri kapsamında 1997 yılında İstanbul Metropoliten Alanı’nda çeperle ilgili 
risk faktörleri olarak değerlendirilebilecek çalışmanın bazı önemli sonuçları üzerin-
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de durulmaktadır.  İstanbul metropoliteni çeperindeki sosyo-demografik, ekonomik 
ve fiziksel yapı analizi için kullanılacak veriler, yerleşmelerde yaşayan hane halkına 
yöneltilen anket çalışması ile elde edilmiştir. Araştırmanın ilk aşaması, hane halkı 
düzeyi için ayrı ayrı hazırlanan anket formlarının seçilen kırsal yerleşmelerde uy-
gulanması aşamasıdır. Hane halkı anketi örnek seçiminde Raslantısal Küme Örnek-
lemesi Yöntem’i kullanılmıştır. Anket çalışması sonucunda 40 adet yerleşimden 
sağlıklı sonuçların alınabildiği tespit edilmiştir. Araştırmanın diğer aşamaları bu 
elenen 40 yerleşim biriminin verileri ile sürdürülmüştür. Anket soruşturmasından 
elde edilen verilerin analizi SPSS/PC (Statistical Package for Social Sciences) istatis-
tik programı kullanılarak iki aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada  Tek Değiş-
kenli Analizlerde; metropoliten kent çeperinde yaşayan ailelerin  genel özellikleri ile 
çevresel özelikleri belirlemek amacıyla frekans dağılımları elde edilmiştir. İkinci 
aşamada; İki Değişkenli Analizler de ise değişkenler arasında çapraz tablolar düzenle-
nerek değişkenler arası ilişkiler analiz edilmiştir.

1. Çeper Yerleşmeleri ile İlgili Özellikler
Çalışmada çeper yerleşmelerinin sosyal fiziksel ve ekonomik yapısı açıklanarak 
bu yerleşmelerin İstanbul çeper bölgesinde ne şekilde gruplandığının analizi ya-
pılmıştır. İstanbul Metropoliten Alanı sınırları içinde kırsal, yarı kırsal/kentsel ni-
telikteki yerleşmeler araştırma kapsamına alınmıştır.  Araştırmada İstanbul kenti 
çeperinde Doğu yakasında Beykoz, Şile, Ümraniye, Kartal, Pendik, Şile, Tuzla; Batı 
yakasında Sarıyer, Eyüp, Alibeyköy, Çatalca, Gazi Osman Paşa ve B.Çekmece ilçele-
rindeki köy ve belde belediyesi statüsünde seçilen yerleşmelerden elde edilen 1997 
yılına ait verilere dayanmaktadır.  Anket çalışması gerçekleştirilen yerleşmelere 
ait genel özellikler; Bu grupta anket çalışması gerçekleştirilen yerleşmelere ait fre-
kans dağılımları yorumlanmaktadır. Anket çalışması gerçekleştirilen yerleşmelerin 
%53,2’si İstanbul merkez’e 20-40 km.uzaklıkta, %42,5’i 40-60 km. uzaklıkta, %4,3’ü 
ise 60 km.den fazla uzaklıkta yer almaktadır. Yerleşmelerin %42,9’u Doğu yakasın-
da, %57,1’i Batı yakasındadır. Örnek kütleye giren yerleşmelerin %24,3’ü Ömerli, 
%16,1’i Alibeyköy, %11,4’ü Büyük Çekmece, %9,6’sı Sazlıdere, %5,4’ü Terkos içme 
suyu havza alanı içinde, %33,2’si içme suyu havza alanı dışındadır. Yine örnek küt-
leye giren yerleşmelerin %60’ı köy statüsünde, %40’ı belde belediyesi statüsünde 
yerleşmelerdir. Anket gerçekleştirilen yerleşmelerin nüfus büyüklükleri incelendi-
ğinde; %31,4’ü 0-2000 kişi, %24,3’ü 2001-5000 kişi, % 19,3’ü 5001-10000 kişi, %25’i 
ise 10 000’den fazla nüfusa sahiptir.

2. Çeperde Yapılaşma ve Yerleşme Dokusu Özellikleri
Örnek kütleye dâhil olan konutların %52’si tek ev, %42’si ayrık apartman ve % 6’sı 
bitişik nizam apartmandır. Konutların %55,7’si betonarme, %42,5’i kâgir, %52’si 
1-2 katlı, %37’si 3-5 katlı, %11’i ise 5 kattan fazladır. Konut özellikleri yerleşme-
ler özelinde incelendiğinde; henüz tarımsal niteliğini kaybetmemiş yerleşmelerde 
bina tipleri hemen hemen %100 oranında 1-2 katlı tek ev’dir. Hızla göç alan yerleş-
melerde 3-5 katlı ayrık apartman tipi evler yaygındır. Örneğin; Tepecik’te (%100), 
Yenidoğan’da (%81.8), Yakuplu’da (%60)’dır. 
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Örnek kütleye dâhil olan konutların; % 54,3’ü 61-100 m2’lik, %43,6’sı 101-150 
m2’lik, %1,4’ü 60 m2’den küçük konutlarıdır. Konutların bulunduğu parsel alanı; 
%49,3’ünde 251-500 m2, % 43,9’unda 101-250 m2, % 6,8’inde ise 500 m2’den büyük-
tür. Konutların % 51,4’ü 3 odalı, %37,1’i 4 odalı ,%8,6’sı ise 4 odadan fazla konut-
lardır. Konutların %91,1’inde fosseptik, %8,9’unda kanalizasyon sistemi mevcuttur. 
Konutların %75,4’ünde içme suyu şebekesi var ve yeterli değil,  %24,6’sında içme 
suyu şebekesi var ve yeterlidir. 

Yukarıdaki sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; İstanbul metropoliteni kenti 
çeperinde örnek kütleye dâhil olan konutların büyük çoğunluğu, tek ev ve ayrık 
nizam apartman (%52, %42), betonarme (%55,7), 1-2 ve 3-5 katlı (%52, %37), 61-
100 m2 büyüklüğünde (%54,3), 3 odalı (%51,4), kanalizasyon sistemleri mevcut 
olmayan (%91,1) ve içme suyu şebekeleri mevcut ancak yeterli olmayan (%75,4) 
konutlardan oluşmaktadır. 

Sonuçlar, İstanbul çeperinde yaşanan en belirgin mekânsal dönüşümün ‘konutların 
biçimsel boyutlarının ve özelliklerinin’ değişmesi olduğu görüşünü desteklemektedir. 
1950’lerde tüm üçüncü dünya ülkeleri için geçerli olan gecekondu tanımında kulla-
nılan ‘yasadışı ve standart altı yapı tipi’ betimlemesi, bugünkü İstanbul metropoli-
ten kent çeperin formasyonunda geçerliliğini kaybetmiştir. Tanım ‘yasalaştırma’ ve 
‘standart yükseltme’ sürecine girmiştir. Ülkemizdeki af yasaları ile ‘yasadışı’ özelliği 
değişirken, çok katlı apartmanlaşma dokusu ile ‘standart yükseltme’ sürecine giril-
miştir (Görgülü, 1993).  Anket sonuçlarından da izlendiği gibi konutların %54,3’ü 
61-100 m2’lik % 43,6’sı 101-150 m2’lik ve %51,4’inin oda sayısının en az 3 oluşu 
çeperde konut standartlarının yükseltilme sürecine girildiğini göstermektedir. 

Bunun burada yaşayan bireyler için anlamı, gerek ‘barınak’larına gerekse yaşadıkla-
rı yere ‘sahip olma’ ve kendi konumlarını yasallaştırma çabalarıdır. Bir anlamda bu 
süreç ‘yerel’ olma çabası olarak yorumlanabilir (Erder, 1996).

Konut standartlarının iyi durunda olmasına karşın konutlar alt yapı yönünden ye-
tersiz durumdadır. Konutların %90’ından fazlasında kanalizasyon sisteminin mev-
cut olmayışı, çeperde meydana gelen dönüşüm ve gelişimin teknik alt yapı gelişimi 
ile eş zamanlı olamadığını ve sonuçta  alt yapısız  alt şehirler oluştuğuna işaret et-
mektedir (Özçevik, Ö., Aysan, M., 2001).

3. Konutların Yapılaşma ve Altyapı Durumları ile Yerleşmenin Özellikleri Arasındaki 
İlişkiler 
. Yapının Tipi, Cinsi ve Kat Yüksekliği ile yerleşmenin havza alanı içindeki konumu, 
idari statüsü ile yapılan karşılıklı ilişki analizinde anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. 
Analiz sonuçlarına göre; İstanbul merkezine yaklaştıkça, içme suyu havzası içinde 
özelikle ‘belde belediyesi’ konumunda ve nüfusu 2000’in üzerindeki yerleşmelerde 
apartmanlaşma eğilimi (betonarme, 3-5 veya 5’den fazla katlı apartman tipi) artış 
göstermektedir.
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istanbul çeper alanlarında risk faktörleri ve yapılaşma özellikleri  

. Konutun altyapı özelliği ile değişkenler arasında yapılan analizde; köyün idari sta-
tüsü ve nüfusu ile anlamı ilişkiye rastlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; belde bele-
diyesi statüsünde ve nüfusu 5000’ in üzerindeki yerleşmelerde fosseptik kullanımı 
artış göstermektedir. Geleneksel köy tipine yakın yerleşmelerin bir kısmında halen 
imece sisteminin yaygın olmasına bağlı olarak, kanalizasyon sistemlerinin var ol-
ması dikkat çekicidir.
İçme Suyu Şebekesi Yeterliliği ile değişkenler arasında yapılan analizde;  belde bele-
diyesi statüsünde ve nüfusu 5000 ‘in üzerindeki yerleşmelerde içme suyu şebekesi-
nin yetersizliği artış göstermektedir.

4. Çeperde Planlama ve Arazi Kullanım 
Yapılan araştırmanın ikinci bölümünde çeper yerleşmeleri yerel yönetimleri ile ya-
pılan anket çalışmasına dayalı olarak çeperde planlama ve arazi kullanım ilişkisi 
üzerinde durulmuştur. Buna göre, çeper yerleşmelerinin %80’inde imar planı bu-
lunmadığı halde yerleşmelerin birçoğunda lüks konut, 2. konut, toplu konut ve ge-
cekondu bölgeleri mevcuttur. 

Değerlendirme ve Öneriler 
Kent çeperi birbirinden farklı karakterler sergileyen fonksiyonların yer seçtiği he-
terojen bir yapıdır. Sosyal, ekonomik ve yönetimsel açıdan farklı kullanışlar kent 
çeperinde kentsel çatışma mekânı yaratmaktadır. Konunun diğer iki önemli boyu-
tu da çeperdeki büyümenin kentin orman ve su kaynaklarına doğru devam etmesi 
ile gelişmenin deprem riski taşıyan bölgede gerçekleşmesidir. Böylesi bir devinim 
sonucunda her düzeyde çatışmalara karşı karşıya olan kent çeperi ciddi planlama 
sorunları içermektedir. Planlamanın üstlenmesi gereken rol; yaşayanı, fonksiyon 
alanları ve altyapı koşullarıyla ayrışan bu ‘mekân grupları’ ile diğer mekânlar ara-
sında denge kurabilecek kararları oluşturmaktır. Çeperin dinamiklerinin ortaya 
konduğu bu çalışma ile İstanbul metropoliten alanı doğal afet risk planlamasında 
ve metropoliten alan fiziki planlaması, içme suyu havza alanları planlaması, gibi 
metropoliten alanın tümünü ilgilendiren stratejik planlama çalışmalarına veri altlı-
ğı oluşturması hedeflenmektedir.

Küreselleşmenin bugün içinde bulunduğu süreçten etkilenmekte olan İstanbul 
metropoliteni; ulusal ekonomi koşulları içinde sanayi kentinden, hizmetler kentine 
dönüşmektedir. Metropoliten kent merkezi dış dinamiklerin yarattığı bu ikili ya-
pının özelliklerini taşırken, kent çeperi de sanayi ve onun yatakhane alt kentleri 
özelliğini taşıyan köy-kent ayrışmasından doğan ikili yapı özeliklerini taşımaktadır. 
Araştırma sonuçları, çeperdeki ekonominin merkeze bağımlılığının olmadığı, kendi 
içinde bir dinamizmi olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu durum bilişim devrini 
yaşamakta olan dünya kentleri açısından değerlendirildiğinde, İstanbul’un küresel 
ekonomiyle bütünleşmesi için metropoliten kent çeperindeki yerel kapasitenin bü-
yük önem taşıdığı bir gerçektir. Zira 1950’lerde kent çeperi diye adlandırılan böl-
gede yer alan gecekondu alanları bugün metropolitenin önemli yerleşik ilçelerini 
oluşturmaktadır. Bu durum; şu anki çeper yerleşmelerini İstanbul Metropoliteni ge-
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lişim kararlarında sadece ‘gelişme alanı’ lejantı ile sembolik bir gösterim yapmanın 
sakıncalarını göstermektedir. 

Deprem zararlarını azaltma sorunlarıyla uzun dönemde baş edebilmenin yollarının 
bulunması ve bu yönde kararlıkların doğması için 1999 depremleri yeterli zemin 
oluşturmuştur.  Bu bağlamda deprem zararlarını azaltmak ve önlemek üzere, kent-
sel risk belirleme ve risk yönetimi konularında teknik yöntemlerin geliştirilmesi, 
bunların imar sistemi ile bütünleştirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca yakın dönemde Meclis’ten geçirilmesi öngörülen imar yasasında, çeper alan-
larında yıllardır süregelen sağlıksız gelişimin metropoliten ölçekte stratejik planla-
ma anlayışı çerçevesinde ele alınması gerekmektedir.
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Çeperin Makro Ölçekte ve Üretim 
İlişkileri Bağlamında Tartışılması 
yiğit evren1 

Giriş 
20. yüzyılın ikinci yarısında kentler hızlı büyüme ve çok yönlü bir mekânsal dönü-
şüm süreci içine girmişlerdir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin metropolleri, ge-
rek kırsalda mülksüzleşme ve kırdan kente göç sürecinin bir ürünü olarak, gerekse 
de sanayi sektörünün yer seçim eğilimleri etkisinde çok kısa sürede ve çoğu zaman 
plansız olarak büyümüş ve bu durum sağlıksız kentsel alanlar yaratmıştır.

Ülkemizde de tipik örneklerini gözlemlediğimiz ve metropoliten saçaklanma ola-
rak da adlandırılan bu sürecin doğurduğu problemler, ölçekleri ve yapıları gereği, 
metropoliten planlamanın olduğu kadar bölge planlamanın da ilgi alanlarından 
biridir. Bu bağlamda, özellikle ‘çeper’ ve ‘çeperde gelişme’ kavramları şehirciliğin 
farklı uzmanlık dalları tarafından, farklı dönemlerde ve farklı açılardan sürekli tartı-
şılmıştır. Bu noktada, Türk planlama literatürünün çeper kavramını ağırlıklı olarak 
fizik mekân bağlamında ve metropoliten ölçekte yorumlamak eğiliminde olduğunu 
söyleyebiliriz (Göçer, 1990; Özçevik, 1999; Doğru, 2002). Ancak bu eğilimin tersine 
bu yazıda çeper olgusuna makro ölçekte yaklaşılmakta ve çeper, üretim ilişkileri 
bağlamında tartışılmaktadır. Bu doğrultuda makale üç ana bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde çeperin kuramsal olarak incelemesi yapılmaktadır; buna göre ön-
celikle çeperi kavramsallaştırmak için geliştirilmiş modeller kısaca aktarılmış, daha 
sonra çeperin bileşenleri tanımlanmıştır. İkinci bölümde çeper kavramı sırasıyla, 
küresel, kıtasal ve ülkesel/bölgesel ölçekte ele alınmış ve otomotiv üretimi bağla-
mında örneklendirilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise makro ölçekte yapılan tar-
tışmalar ile metropoliten ölçek bağlanarak planlamaya ilişkin ipuçları üretilmiştir. 

Çeper Nedir? 
Sözcük olarak çeper “bir şeyi çevreleyen çizgi” olarak tanımlanmaktadır (TDK sözlüğü)  
Planlama literatüründe ise çeper kavramı merkez kavramı ile birlikte anılmakta ve 
özetle “merkezle karşılaştırıldığında daha az önemli kesim” şeklinde tanımlanmaktadır.

Şehircilik literatüründe çeperi tanımlamak için çeşitli modeller geliştirilmiştir. Bu 
modellerin temelinde, özellikle Alman kent bilimciler tarafından 1960’lı yıllarda or-
taya atılan şehirsel bölge kavramı etrafında gelişen tartışmalar yatmaktadır.  

1 Yrd. Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 
İstanbul. 
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Örneğin Lenort, 1961 yılında kurguladığı modelinde bir şehirsel bölgenin sınırla-
rının salt fiziksel özellikler gözetilerek yapılamayacağını belirtmiştir. Fiziksel açı-
dan genellikle heterojen olarak algılanan şehirsel bölge, Lenort’a göre gerçekte hem 
sosyal hem de ekonomik bir mekânı tanımlar. Kentler büyüklük kriterine bakıl-
maksızın, şehirsel bölgeleri içindeki yerleşmeler ile sosyal ve ekonomik anlamda 
etkileşim halindedirler; bu nedenle tutarlı bir şehirsel bölge tanımı yapılması için 
‘yerleşme şekillerindeki benzerlik’, ‘ortak sosyal doku’ ve ‘ekonomik yönden bağımlılık’ gibi 
temel kriterlerin göz önünde bulunması gerekmektedir (Lenort, 1961,75). 

Aynı yıllarda şehirsel bölgeyi tanımlamaya yönelik bir diğer model Ibold tarafından 
geliştirilmiştir. Bu modelde şehirsel bölgenin büyüklüğünün saptanmasında işyeri-
konut ilişkisinin önem kazandığı vurgulanmakta ve şehirsel bölge, ‘şehirleşmiş kısım’, 
‘yakın etki alanı’ ve ‘uzak etki alanı’ olarak sıralanan üç farklı bölgenin oluşturduğu bir 
bütün şeklinde tanımlanmaktadır (Ibold, 1962, 3). 

Bu tanımlamaya benzer bir yaklaşım geliştiren Boustedt ise sırasıyla, merkez bölge, 
şehirleşmiş bölge ve kenar bölge kavramlarını ortaya atmış ve böylelikle kent çepe-
ri bağlamında ilk somut tanımlamalardan birini yapmıştır. Boustedt’e göre, çeper 
sınırlarının belirlenmesinde ‘yoğunluk’, ‘ekonomik yapı’, ‘merkezde çalışmaya gelenlerin 
toplam çalışan nüfusa oranı’ ve ‘tarım dışı sektörlerde çalışanların toplam çalışan nüfusa 
oranı’ gibi dört kriterin bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir (Boustedt, 1970). 

Yukarıda sözü edilen modellere ek olarak, planlama literatüründe çeperi kavramsal-
laştırma yönünde üç temel yaklaşımın oluşturulduğunu görüyoruz. Bu yaklaşım-
lardan ilki coğrafi yaklaşımdır. Yaklaşımın çıkış noktası Neoklasik yer seçim teorisi 
ve bu bağlamda yerleşmeler arasındaki nüfus ve uzaklığın belirlediği çekim katsayı-
sını ölçmek amacıyla geliştirilen çekim modelidir. Bu çerçevede coğrafi yaklaşımın 
izlediği temel çizgiyi, çepere doğrudan merkeze odaklanarak ve çekim modelinin 
sunduğu coğrafi teknikleri kullanarak mekânsal bir tanım getirmek olarak özetle-
yebiliriz.

İkinci yaklaşım, yerelliğin (ve bölgenin) ekonomik gelişmenin anahtarı olarak ye-
niden keşfedildiği bir anlayışın etkisinde gelişen ekonomik yaklaşımdır. İlk yaklaşıma 
kıyasla bu yaklaşımda çeperin mekânsal boyutu daha az vurgulanmakta ve çepere, 
yarışmacılık ve göreceli üstünlük gibi kavramlar çerçevesinde ekonomik bir tanım 
getirilmektedir. Bu kapsamda çeper, ekonomik açıdan gelişmemiş ya da geri kalmış 
ülke ve/veya bölgeler olarak tanımlanmaktadır. 
 
Üçüncü yaklaşım sosyolojik yaklaşımdır. Ağırlıklı olarak 1960’lar ve 70’lerin modern-
leşme ve bağımlılık teorileri çerçevesindeki tartışmalardan beslenen bu yaklaşımda 
merkez ve çeper, sırasıyla gelişmiş kapitalist ülkeler ve onlar tarafından işgücü, do-
ğal kaynaklar ve pazar açılarından sömürülen bağımlı ülkeler olarak tanımlanmış 
ve bu iki kavram arasındaki gerilim ve dualist betimleme bağlamında çeper kavram-
sallaştırılmaya çalışılmıştır. 
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çeperin makro ölçekte ve üretim ilişkileri bağlamında tartışılması

Yukarıda söz edilen üç farklı yaklaşıma ek olarak, son yıllarda çeper kavramına yeni 
bir bakış açısının oluşmaya başladığına tanık olmaktayız. Bu yaklaşım/kavramsal-
laştırma çabası günümüzün popüler söylemi sürdürülebilirlik teması bağlamında ge-
lişmektedir. Özetle, ekonomik gelişme ve çevre ikilemini gidermeye yönelik tartış-
malar, çeperin sürdürülebilirliği için vazgeçilmez ilke ve kriterlerin belirlenmesini 
hedeflemektedir.

Çeperin Bileşenleri Nelerdir? 
Çeperde bulunmanın bir takım avantaj ve dezavantajları vardır ve bunlar çeperin 
bileşenlerini oluşturur. En basit tanımıyla bir kentin çeperinde bulunmak bir şey-
lere erişememeyi veya bir şeylerden soyutlanmayı ifade eder. Bu çerçevede çeperde 
yaşamak, 
 
. Ana ulaşım arterlerinden soyutlanmak
. Ana kent merkezlerinden soyutlanmak
. Politik kararlardan soyutlanmak
. Ekonomik fırsatlardan soyutlanmak
. Sosyal fırsatlardan soyutlanmak anlamına gelmektedir

Bu bağlamda çeper bölgelerin dezavantajları, düşük nüfus yoğunluğu ve parçalı/
yaygın yerleşme deseninin yarattığı hizmetlere erişilebilirlikte güçlükler, yüksek 
ulaşım maliyeti, işsizlik ve dışa göç, yetersiz sanayi altyapısı, beraberinde getirdiği 
zayıf girişimci ruh ve ekonomik, sosyal ve politik dışlanmışlık olarak göze çarpmak-
tadır. Çeper bölgelerin avantajları olarak ise (her çeperde olmamakla birlikte) doğal 
kaynaklar, yüksek çevre kalitesi, turizm olanakları, özgün kültürel kimlik ve bilgi 
teknolojilerinin kullanımında potansiyel olarak sıralanabilir (DETR, 2000).

Çepere Makro Ölçekte ve Üretim İlişkileri Bağlamında Nasıl Yaklaşabiliriz? 
Çeperi salt fizik mekân anlamında değerlendirmek ve dahası yalnızca metropoliten 
ölçekte tartışmak konuya son derece dar ve oldukça statik bir bakış açısı ile bak-
mak tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Bu noktada, yukarıda değinilen farklı 
yaklaşımlar ışığında, çeper kavramı aşağıda makro ölçekte ele alınmış ve sırasıyla, 
küresel, kıtasal ve bölgesel ölçekte tartışılmaktadır.  

Çeperin, küresel ekonominin bir bileşeni olarak, bilinen ilk tanımı 1957 yılında Me-
ier ve Baldwin tarafından yapılmıştır. Meier ve Badwin’e göre küresel ekonomik coğ-
rafyada ülkeler ya merkezde, ya da çeperde yer alırlar. Merkezde bulunan ülkeler, 
sanayi üretimi öncülüğünde işleyen pazar ekonomilerine sahip, dünya ticaretinde 
aktif rol oynayan zengin ülkelerdir. Çeperde yer alan ülkeler ise ithalat ihracat den-
gesi bakımından dışa bağımlı ve dünya ticaretinde ikincil ya da pasif rol alan ülkeler 
olarak tanımlanır (Meier ve Baldwin, 1957: 147).

Ülkeler arasındaki bu farklılaşmanın nedenini sorgulayan tartışmaların ağırlıklı 
olarak 1960’larda ortaya atılan bağımlılık kuramı çerçevesinde geliştiğini ve çeper 
kavramının ekonomik coğrafya yazınında özellikle uluslar arası eşitsizlik, az ge-
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lişmişlik ve bağımlılık anahtar sözcükleri ile birlikte anıldığını söyleyebiliriz. Bu 
kapsamda yapılmış en önemli söylemlerden birisi, az gelişmişliğin kapitalist üre-
tim sisteminin bir ürünü olduğuna ilişkindir. Örneğin André Gunder Frank’a göre 
yoksulluğun belirli bölgelerde yığılmasının temel nedeni, tarihsel süreç içinde geri 
kalmışlık, coğrafi izolasyon ve dışlanmışlıktan çok, doğrudan kapitalist gelişmişlik 
ile ilgilidir. Bir yerdeki gelişme, o yerin başka bir yeri sömürmesine dayanır (Frank, 
1967). Bu bağlamda, Avrupa ve Kuzey Amerika’da gelişmişliğinin kaynağı, ekono-
mik açıdan geri kalmış ülkelerin az gelişmişliğidir.

Gelinen bu noktada küresel ölçekte çepere ilişkin belki de en popüler yaklaşımlar-
dan birisi Independent Commision on International Development Issues tarafından ilk 
kez 1980 yılında yayınlanan Brandt raporudur. Bu rapora göre, dünya ekonomisin-
deki merkez-çeper ayrımı, yerküre üzerinde kuzey-güney ayrımı olarak ortaya ko-
nulmaktadır. Gelişmişliğin sembolü, Kuzey Amerika’nın sanayileşmiş ülkelerini, 
Avrupa’yı, eski Sovyetler Birliği’ni, Japonya’yı, Avustralya’yı ve Yeni Zelanda’yı içi-
ne alan ve raporun yayınlandığı yıllarda dünya toplam sanayi üretiminin %90’nını 
gerçekleştiren ‘Kuzeydir’. Az gelişmişlik ise Çin, tüm Latin Amerika ülkeleri, Afrika, 
Ortadoğu, Güney Asya ve Güneydoğu Asya’dan oluşan ‘Güney’, yani çeper ile özdeş-
leşir ve merkez ile çeper Şekil 1’de de gösterildiği gibi birbirinden Brandt çizgisi ile 
ayrılır.

Brandt raporu, son yirmi yıllık süre içinde bu konuda yapılmış pek çok çalışmaya 
ışık tutmuştur. Örneğin, Immanuel Wallerstein’in (1994) geliştirdiği dünya sis-
temi yaklaşımı küresel ekonomide ülkelerin gelişmişlik düzeyleri baz alınarak, 
merkez, çeper ve yarı çeper olmak üzere üç kademenin varlığına işaret etmektedir 
(Şekil 1). Benzer bir başka çalışma ise Birleşmiş Milletler tarafından ilki 1994 yılın-
da yapılan insani gelişmişlik indeksidir. Bu indekse göre ülkeler sağlık durumu (or-
talama ömür), eğitim durumu (okuryazarlık ve ortalama eğitim süresi) ve yaşam 
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standardı (kişi başına ulusal gelir) gözetilerek değerlendirilmiş ve genel hatları ile 
Wallerstein’in bulguları ile örtüşen sonuçlara varılmıştır (Knox ve Agnew, 2002).

Çeperin küresel ölçekte olduğu kadar, kıtasal ölçekte de tanımı yapılabilir. Örne-
ğin Avrupa Birliği’nde bölgelerin kişi başına ürettikleri mal ve hizmetlerin toplam 
değerine göre bir üçlü kademe göze çarpmaktadır (Raw, 2000)2. Bu anlamda, Lond-
ra-Hamburg-Milano üçgeni üretimde Avrupa Topluluğu’nun merkezini temsil 
etmektedir. Kuzey İngiltere, Galler ve Güney Fransa üretimde yarı çeper bölgeleri 
oluşturmaktadır. Çeper ise Akdeniz’de İspanya, Güney İtalya ve Yunanistan, batıda 
İskoçya, İrlanda ve Galler, doğuda Doğu Almanya ve İskandinavya’dan oluşan geniş 
bölge olarak tanımlanmaktadır (Raw, 2000, 111-112). Raw’a göre Avrupa Birliği’nin 
aldığı en önemli kararlardan birisi 2006 yılına kadar bu farklılığı en aza indirmek 
ve ekonomik açıdan homojenliği sağlamaktır. Bu amaçla topluluk içinde yer alan 
çeper bölgeler Avrupa Birliği’nin yapısal fonlarından en yüksek payı almaktadırlar. 

Raw’ın Avrupa birliği için tanımladığı merkez-çeper kademelenmesi, Şekil 2’de 
bölgesel ölçeğe indirgenerek ana kent merkezleri ile birlikte gösterilmektedir. Dun-
ford ve Kafkalas’ın (1992) çalışmasından esinlenilerek Dicken (1998) tarafından 

2 Bu değerlendirme, yeni üye ülkelerin 2003 yılında Birliğe kabul edilmesinden önce yapılmıştır.
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oluşturulan bu şemada, Londra, Paris, Rotterdam üçgeni Avrupa’nın İngiliz Kana-
lı ve Kuzey denizi odaklı merkez bölgesini temsil etmektedir. Bu bölge, Londra’nın 
kuzeyinden başlayıp, Brüksel, Düsseldorf, Stuttgart, Zürich ve Milan’ı içine alarak 
Genova’ya kadar muz biçiminde uzanan (ve bu nedenle de literatürde ‘Banane Ble-
ue’ olarak bilinen) Avrupa’nın en önemli gelişme koridorunun kuzeyinde yer al-
maktadır. Dicken’in tanımıyla, geleceğin ikinci derece önem taşıyan gelişme aksla-
rı, Banane Bleue’yu güneyde Roma ve Naples’a, batıda Lyon, Marsilya, Barselona ve 
Madrid’e, doğuda ise Münih ve Viyana’ya bağlamaktadır. Bu çerçevede, Avrupa’nın 
yeni gelişme bölgeleri sözü geçen bu kentlerin etrafında öngörülürken, kalan bölge-
ler çeper olarak tanımlanmaktadır.  

Avrupa otomotiv sanayisinin yapısını incelediğimizde, Dicken’in geliştirdiği şe-
manın bu sektördeki üretim ilişkileri için de geçerli olduğunu görüyoruz. Yapılan 
araştırmalar otomotiv sanayisinde merkez ile çeper arasında hem niteliksel, hem de 
coğrafi açıdan bir iş bölümünün var olduğuna dikkat çekmektedir (Bordenave ve 
Lung, 1996).  Çoğunlukla lüks ve yukarı sınıf otomobillerin tasarım ve üretimi, li-
teratürde Avrupa otomobil sanayisinin kalbi olarak nitelendirilen Banane Bleue’da 
gerçekleşmektedir. Buna karşılık, ticari araçlar, aşağı sınıftaki otomobiller ve yedek 
parça üretimi genellikle İspanya, Polonya, İskandinavya ve Türkiye’nin oluşturdu-
ğu çeperde yapılmaktadır. Bu bölgelerde gerçekleşen tasarım ve ARGE faaliyetleri 
merkez ile karşılaştırıldığında son derece sınırlı kalmaktadır.

Bu çerçevede Türk otomotiv sanayisinin uluslar arası rolü, küresel sermayeye ucuz 
ve kısmen nitelikli işgücü sağlamak ve bölgesine hizmet eden kaliteli bir üretim 
üssü olmak şeklinde tanımlanmaktadır. Ülke içinde sektörün merkezi Marmara 
Bölgesi’dir. Bu bölge içinde Bursa diğer illere göre belirgin bir biçimde sivrilirken, di-
ğer pek çok sektör için ülke ölçeğinde merkez konumunda olan İstanbul yarı çeper 
olarak nitelendirilmektedir (Evren, 2002). Özellikle son yıllarda yüksek teknoloji 
kullanan yerli ve yabancı ortaklı yan sanayi firmalarının Bursa’da yer seçmesinin 
de etkisiyle Bursa’da yer alan ana firmaların üretim ilişkileri ve fasonculuk ağları 
açısından bu durum çarpıcı bir biçimde belirginleşmeye başlamıştır.

Sonuç: planlamaya yönelik ipuçları 
Bu makalede çeper kavramı metropoliten ölçeğin belirlediği kanıksanmış kalıpların 
dışında ele alınarak tartışılmıştır. Yazıdan çıkartılabilecek üç temel sonuç vardır:

1. Birinci sonuç, çeperin planlamada taşıdığı anlama ilişkindir. Çeper, mekân ile 
ilişkilendirilmiş ekonomik bir kavramdır; ve bir takım aktivitelerden soyutlanmış 
olmayı ifade ederek, bu durumun fizik mekandaki yerini gösterir. Bu çerçevede, her-
hangi bir ekonomik aktivitenin bir yerde var olması, en az olmaması kadar önem-
lidir ve bu önem çeper ile kavramsallaşır. Bu nedenle, çeperi tanımlamak ve varlık 
nedenini sorgulamak, planlama açısından merkezi tanımlamak kadar gerekli bir 
uğraştır. 

2. İkinci olarak, çeper göreceli bir kavramdır. Özellikle ülkesel ölçekte farklı amaçla-
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ra yönelik farklı çeper tanımları getirilebilmektedir. Türk otomotiv sanayii örneğin-
de de görüldüğü gibi, bazı sektörler ve/veya firmalar için merkez konumunda olan 
bölge ve yerleşmeler, başka sektörler için çeper veya yarı çeper olarak tanımlanabil-
mektedir. Bu nedenle çepere ilişkin statik ve dar tanımlardan kesinlikle kaçınılması 
gerekmektedir.

3. Üçüncü sonuç, çeperin ölçeği ile ilişkilidir. Özetle, ekonomik aktivitenin var ol-
duğu her ölçekte çeperi tanımlamak mümkündür. Diğer bir deyişle çeper, sadece 
kentsel veya metropoliten ölçeğin konusu değildir. Bölgesel, kıtasal ve özellikle de 
küresel ölçekte çeperin iyi tanımlanması, plancılar açısından doğru analizler yapa-
rak doğru kararlar üretmek için hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda yapılan 
değerlendirmeler, kentsel ölçekli planlama çalışmalarında küresel sermayenin ya-
tırım eğilimlerini anlamak, ülke/bölge/kent özelinde rakipleri belirlemek ve strateji 
geliştirmek açısından kuşkusuz yararlı olacaktır.

Bu noktadan hareketle, planlamanın metropoliten ölçekte çeper olgusunu ele alır-
ken çeperi merkezden soyutlayan parçacıl yaklaşımlar yerine, merkez ile çeperin 
bir arada düşünüldüğü, daha açık bir anlatımla büyük şehir belediye sınırlarının 
mücavir alanlar ve ilgili belde belediyelerinin sınırlarını kapsayacak şekilde yeni-
den ele alındığı bütüncül bir yaklaşımı benimsemesi gerekmektedir. Sözü geçen bu 
yaklaşım, Şengezer ve ekibinin de belirttiği gibi, nüfusu hızla artan metropollerin 
çeperlerinde merkezden kopuk gelişen ve kent makroformu ile bütünleşemeyen 
alanların fiziksel olarak kentle bütünleşmelerini sağlamakla kalmayacak, sırf kent 
çeperinde ikamet ettiği için büyük şehir belediye başkanı ve meclis üye seçiminde 
oy hakkına sahip olmayan bir kesimin de politik anlamda kent ile bütünleşmesini 
kolaylaştıracaktır (Şengezer, B. vd., 2003). 

Metropoliten alanlarda kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sağlıklı ve sürdü-
rülebilir bir kentsel gelişmenin sağlanması için ise çeperde yer alacak kullanımların 
çok iyi tanımlanması; bu kapsamda çeperdeki kaynakların ‘kullanımı-tüketilmesi’ 
ikileminin daha planlamanın başında aşılması gerekmektedir. Bu noktada, tek tip 
çeper kullanımı yerine karma kullanımlar ve esnek gelişme stratejileri bu sorunun 
giderilmesi yönünde önemli katkılar sağlayabilir. 

Son olarak, çeper bölgelerde bazı kamu hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan dar-
boğazlar bilgi teknolojilerinin yaygın kullanımı ile bir ölçüde aşılabilir. Ancak bu 
noktada planlamanın çeperde sosyal izolasyon tehlikesini göz ardı etmemesi, üze-
rinde önemle durulması gereken bir diğer konudur.
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Sıçramalı Gelişmede Arsanın Rant ve 
Fiyatını Biçimlendiren Faktörler
şaduman sazak1 

Giriş 
Pek çok Türk kentine özgü yayılma –sıçramalı gelişme- yapısının temel belirleyi-
cilerden olan; kentin değişik bölgelerindeki arsa gelişmişlik düzeyleri arasındaki 
farkın ve arsaların kent merkezine uzaklığın rantı, diğer yandan  kendi beklentileri 
doğrultusunda hareket eden aktif arsa sahipleri davranışının ise arsanın fiyat yapısı-
nı etkilemekte olduğu kabul edilmiştir. 

Bu çalışmada İstanbul metropoliten kenti etki alanında kalan,  sıçramalı bir gelişme  
ve hızlı kentleşme gösteren Çorlu kentinde  rant ve fiyatı belirleyen faktörler  ince-
lenmiştir.

Araştırmada incelenen Türk kentinde rant ve fiyatı belirleyen faktörler, Neo-klasik 
kentsel arsa pazarı modelleri ve Türk kentlerinin büyüme yapısı üzerinde bir araş-
tırmanın (Gülöksüz, 1998) varsayımlar kullanılarak Türkiye’de sıçramalı büyüme 
gösteren bir kent olan Çorlu örneğinde arsaların rant ve fiyatını biçimlendiren fak-
törler incelenmiştir (Sazak, 2002). 

1. Arsaların Rant Yapısını Biçimlendiren Faktör Olarak Arsaların Gelişme 
Düzeyi 
Bir kentsel toprağın değerini belirleyen başlıca üç temel nitelik sayılabilir; a)Top-
rağın kendi varlığı – yani toprağın belli bir yerde olması (Toprağın kentin çeşitli 
bölgelerine göre konumu). b) Toprak üzerinde yatırımın varlığı; altyapı ( yol, su, 
elektrik, ulaşım ) ve üst yapı ( binalar, vb.) yatırımları. c) O arazi parçasına  “İmar 
hakkının” getirilmesi (Tekeli, 1991).

Kır-kent çeperi arsa değerlerinin oluşması üzerine hazırlanan modellerin birçoğu, 
hiçbir özelliği olmayan arsa varsayımını geçersiz kılar ve değerlerin belirlenme-
sinde arsanın mekânsal özelliklerini modele dâhil eder. Bu modellerin bir çoğu tek 
merkez varsayımını da benimsemez ve arsanın mevkisi ile ilgili; ikincil kent mer-
kezlerine, demiryollarına, otobanlara, alışveriş merkezlerine olan uzaklığı veya kent 
merkezi ya da ikincil kent merkezine göre konumu ve anakent merkezine uzaklığı 
gibi özellikleri de arsa değerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurur (Barnard, 
1981; Chicoine, 1981; Clonts, 1970; Dunford, Marti ve Mittelhammer, 1985;, Hushak, 
1975;, Hushak ve Sadr 1979; Reynolds ve Tower, 1978; Shi, Phipps ve Colyer, 1997; 

1 Prof. Dr., Trakya Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Edirne 
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Schonkwiler ve Reynolds, 1986). Bu modellerin birçoğu arazi kullanımı ve parsel 
büyüklüğü gibi arsa özelliklerini (Barnard, 1981; Chicoine, 1981; Hushak, 1975; Hus-
hak ve Sadr, 1979; Schonkwiler ve Reynolds, 1986); gerçek vergi değeri, kuşaklama 
kuralları gibi idari düzenlemeleri (Hushak, 1975; Hushak ve Sadr, 1979); kanalizas-
yon ve kullanma suyu servislerinin uygunluğu, yol durumu gibi altyapı özellikle-
rini (Barnard, 1981; Clonts, 1970; Dunford, Marti ve Mittelhammer, 1985); toprağın 
üretkenliği, toprağın fosseptik çukuru yapımına uygunluğu gibi fiziksel özellikleri-
ni (Barnard, 1981; Chicoine 1981); vs. arsa değerinin açıklayıcı değişkenleri olarak 
modele dâhil eder. Neo-klasik arsa piyasası modellerinde (Alonso,1964; Muth, 1969;  
Mills, 1969) arsa rantının belirlenmesinde ise kent merkezine olan uzaklık tek para-
metre olarak kabul edilmiştir.

Bu çalışmada arsanın gelişme düzeyi kavramı, arsa rantının belirlenmesinde bir baş-
ka parametre olarak konacaktır. Zira, kentin değişik bölgelerindeki arsa gelişmişlik 
düzeyleri arasında bulunan bir farkın bir sonucu olan rant farklılıkları pek çok Türk 
kentine özgü yayılma yapısının temel belirleyicilerinden biridir (Gülöksüz, 1998).

Arsa gelişim rantının aktörlerin mekansal seçime yönelik davranışları üzerinde 
önemli etkileri vardır. Pek çok aktör, değişik gelişim düzeylerindeki arsaların rant 
farklılıkları ve bu arsaların sunduğu değişik gelir olasılıkları doğrultusunda hareket 
ederler. Arsanın “gelişmişlik düzeyi” çeşitli kriterler tarafında belirlenir. En genel 
anlamda, arsanın “tarımsal” ya da “kentsel” arsa olmasını belirleyen plan durumu, 
altyapı servislerinin seviyesi, yapılaşmış bir alan olup olmaması ve arsayı etkileyen 
diğer dışsallıklar gelişmişlik düzeyini belirler.
 
Bu çalışmada genelleme amacıyla üç gelişme seviyesi ele alınacaktır. Bunlar plan-
lanmış kentsel arsa, planlanmamış tarım arsası ve bölümlenmiş ancak planlanma-
mış geçiş arsasıdır (bazı altyapı servislerine; ana ulaşım arteri, su, elektrik, vb.- sahip 
olup da kentsel kullanımlar tarafından talep gören arsa). 

Bu üç tip arsa, rant fonksiyonlarındaki görece dikliklerine göre mekanda yer alırlar. 
Kentsel arsanın rantı en yüksektir ve rant fonksiyonu da en diktir. Tarımsal arsanın 
rantı en düşüktür ve sabittir, geçiş arsasının rantı ise tarımsal arsadan yüksek fa-
kat kentsel arsadan düşüktür. Bu nedenle, arsanın gelişmişlik düzeyi mesafenin bir 
fonksiyonu olarak düşünülebilir. Yani rant, mesafenin ve kendisi de mesafenin bir 
fonksiyonu olan arsanın gelişmişlik düzeyinin bir fonksiyonudur. Değişik gelişmiş-
lik düzeyindeki arsalar arasında rant farkı kabul edildiğinde, daha düşük gelişmişlik 
düzeyindeki bir arsanın rantı mesafenin yaratacağı etkiden daha düşük olmaktadır. 
Bu fark arsa gelişme rantı olup;  bu çalışmada, rant yapısını açıklamak için, Neo- kla-
sik kentsel modellerde oluşturulan; sadece kent merkezine olan uzaklıkla şekille-
nen arsa rant yapısına dahil edilmiştir. 

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009



sıçramalı gelişmede arsanın rant ve fiyatını biçimlendiren faktörler

2. Arsaların Rant ve Fiyat Yapısını Biçimlendiren Faktör Olarak Kendi 
Beklentileri Doğrultusunda Hareket Eden Aktif Arsa Sahiplerinin Davranışı  
Arsa pazarı aktörlerinin mekansal seçime yönelik davranışları üzerinde yukarıda 
ele alınan arsa gelişim rantının önemli etkileri vardır. Pek çok aktör değişik gelişim 
düzeylerindeki arsaların rant farklılıkları ve bu arsaların sunduğu değişik gelir ola-
sılıkları doğrultusunda hareket eder.

Aktörlerden; tüketiciler ve geliştiriciler; mevkisel kararları ile yararlarını veya karla-
rını maksimum etmeye çalışırken, arsa sahipleri iki şeyi maksimize etmeye çalışır-
lar. Arsanın mevcut rantını ve arsayı alıp sattıkları tarihler arasındaki fiyat artışını. 
Bu amaçlardan ilkini, ya kamu veya özel yatırımları arsalarına çekerek yada  kendi-
leri yatırım yaparak arsanın özelliklerini geliştirmek suretiyle gerçekleştirirler. İkin-
cisini ise nerede ve ne zaman arsa alıp satılacağı konusunda uygun kararlar vererek 
yaparlar. Kararlarını verirken de gelecekteki arsa rantı değişiklikleri ile ilgili beklen-
tiler tarafından yönlendirilirler (Gülöksüz, 1998). Manchester Üniversitesinde ele 
alınan bir araştırmada, aktif ve pasif arazi sahipliği karakteristikleri hakkında bazı 
olayların yerel planlama aşamalarında etkisinin olduğu belirlenmiştir (Adams and 
May, 1991).
 
Bu çalışmadaki aktif arsa sahibi varsayımı arsa rantının ve fiyatının maksimize edil-
mesi faktörüne dayanmaktadır. 
Rant;  Belirli bir zaman dilimi içinde arsayı kullanabilme hakkı için arsa sahibine 
ödenen miktardır (Alanso, 1964). 
Fiyat; Arsa sahibine, sahipliğini transfer etmesi için ödenen miktardır. Arsa sahipleri 
arsalarını kiraya verdiklerinde, belirli bir zaman dilimi için arsayı kullanma hakkını 
başka bir bireye transfer ederler ve bu transfer karşılığında “kira” alırlar. Aldıkları 
kiranın miktarı arsanın kullanım değerince - arsanın görece konumu, altyapı dona-
nımı gibi bir takım arsa özellikleri - belirlenir.

Arsa sahipleri arsalarını sattıklarında, arsanın sahipliğini başka bir kişiye devreder-
ler ve bu transfer için bir “fiyat” alırlar. “Fiyat” doğrudan rant tarafından belirlen-
mektedir. Gelecekte oluşması beklenen rantların (gelecek kullanım değeri) iskonto 
edilmiş halidir (Barnard, 1981; Clonts, 1970; Dunford, Marti ve Mittelhammer, 1985; 
Hushak ve Sadr, 1979; Reinsel ve Reinsel, 1979; Reynolds ve Tower, 1986; Shi, Phipps 
ve Colyer, 1997). Arsanın “fiyatı” gelecekte oluşması beklenen rantları içerdiğinden 
nesnel olarak oluşur. İki tip fiyat tanımlanabilir; bunlar aktörlerin arsa rantına yö-
nelik nesnel beklentileri doğrultusunda oluşan arsa sahiplerinin rezervasyon fiyatla-
rı ve alıcıların öneri fiyatları olmak üzere.    

Yeni kentsel gelişimlerin yer seçiminin altında yatan temel faktör arsa sahiplerinin 
rezervasyon fiyatları ile alıcıların (developers ve tüketiciler) öneri-fiyatları arasın-
daki bağlantıdır. Barnard’a (1981) referansla temel prensip: eğer arsa sahibinin re-
zervasyon fiyatı, mevcut en yüksek öneri fiyattan (piyasa fiyatı) daha yüksekse arsa 
sahibi, öneri fiyatlar rezervasyon fiyatı seviyesine ulaşıncaya veya kendi beklentisi 
daha makul bir seviyeye ininceye kadar parselini piyasanın dışında tutacaktır. 
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Eğer öneri fiyat rezervasyon fiyatından daha yüksekse, arsa sahibi arsasını satacak 
ve arsa gelişim için uygun duruma gelecektir. Bu prensip hem Mills’in yayılma mo-
delinde hem de Barnard’ın kent çeperi arsa piyasası modelinde yer almaktadır. Bu 
tarz bir “fiyat” kavramı bir çok kır-kent çeperi arsa piyasası modelinde de vardır (Gü-
loksüz, 1998). 

Barnard sürekli olmayan kentsel gelişmeyi, arsa sahiplerinin rezervasyon fiyatları 
ile öneri fiyatlar arasındaki farkın bir sonucu olan spekülatif amaçlı arsa tutma ola-
yına bağlamaktadır. Buna ek olarak spekülatif amaçlı arsa tutma faaliyetini yatırım-
cılar ve geliştiriciler (developers) ile de birleştirmektedir.

Arsa sahipleri gelecekte arsalarında oluşacak rant beklentisini arsalarının mevcut 
fiyatına yansıtırlar. Arsa sahiplerinin beklentileri, kendi kazançlarının seviyesini de 
belirleyecek olan arsalarının gelecekte sahip olacağı özelliklere dair umutlar doğrul-
tusunda şekillenir. Ancak, bu umutlar; arsaların kent içindeki gelişmişlik seviyesi 
ve konumu ile yakından ilgilidir. Kente yakın alanlarda bulunan arsa sahiplerinin 
beklentileri yüksektir. Bunun nedeni, arsanın gelecekte dönüşme ihtimalinin yük-
sek olması ve arsanın kent içindeki görece konumu, imar hakları gibi özelliklerinin 
henüz kesinleşmemiş olmasıdır. Dolayısıyla arsa her türlü ihtimale açıktır. Burada 
ortaya çıkan rant beklentileri - ilerideki dönemde oluşacak fiyat seviyelerini bile 
aşar. Bu beklenti gelecekte gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de.

Diğer yanda kentin yerleşmiş alanında gelişmiş bir arsanın veya çeperdeki bir tarım-
sal arsanın sahibinin beklentileri düşüktür. Çünkü arsa sahipleri, gelecekte arsanın 
özelliklerinde bir gelişme olup olmayacağı konusunda daha az umutludur (veya ke-
sindir). Bu nedenle, kent içinde yer alan arsa, gelişme rantını zaten kapsadığından 
yüksek rant artışlarına eğilimli değildir. Çeperdeki tarımsal arsanın dönüşme olası-
lığı ise düşüktür.  Aktif arsa sahibi varsayımı (kabullenimi), fiyat yapısını gelecekte-
ki beklentiler doğrultusunda biçimlendirir.

Araştırma Bölgesi 
Bu çalışmada Türkiye’de Çorlu kenti örneğinde, sıçramalı büyüme yapısında rant 
ve fiyatı biçimlendiren faktörler incelenmiştir (Sazak, 2002). Çorlu, Marmara Böl-
gesinde, İstanbul metropoliteni etki alanında kalan ve hızlı kentleşme gösteren bir 
kenttir. İstanbul metropolü batıda Çorlu, doğuda Adapazarı’na kadar uzanmaktadır 
(Aysan,vd., 1997). Çorlu’da birbirini dik kesen 4 doğrultuda (kuzey-güney, doğu- 
batı) gelişim koridoru vardır. Bunlardan her biri yukarıda anlatılan büyüme formu-
nun iyi örneği olup, çalışmada bunlardan batıdaki koridor (Çorlu- Büyükkarıştıran) 
seçilmiştir.  Bu koridorun gelişme süreci; 1970-1980 den sonra, İstanbul sanayiinin 
desantralizasyonu (Aysun, 1997) sonucu bu bölgeye gelen sanayiinin kent merkezi-
ne göre sıçramalı olarak yerleşmesi ile başlamıştır. Çorlu – Büyükkarıştıran araştır-
ma koridoru 32 Km uzunluğunda ve toplam 3455 Ha. alanı kapsamaktadır. 

Bu koridor üzerinde seçilen örnek bölgede; kent merkezine göre çevre ve çeperde 
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yer alan 7 kırsal yerleşim alanı bulunmaktadır. Çorlu merkeze göre; Sağlık ve Mar-
maracık beldeleri çevrede, Ulaş ve Kırkgöz beldeleri yakın çeperde, Vakıflar, Misinli 
ve Büyükkarıştıran beldeleri ise çeperde yer almaktadır. Çalışmada kent merkezine 
yakın ve uzak bölgeler gelişme süreçlerindeki farklılıklarından dolayı ayrı ayrı ve 
karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma bölgesinde toplam 1819 parsel de-
ğerlendirmeye alınmıştır.

Araştırma 1970-1999 periyodunu kapsamaktadır. Araştırmada bölgelere göre arazi-
lerin kadastro gördüğü tarih, araştırmada tescil tarihi / başlangıç tarihi kabul edil-
miştir. Örnek alanda analiz iki periyotlu büyüme yapısına göre yürütülmüştür.  iki 
dönemin kronolojisini ve dönemleri ayıran olayları göstermektedir.

To;  araştırma bölgesindeki arazilerin tescil edildiği dönem,  T1; sıçramalı olarak ge-
lişmenin olduğu dönem, T2;  sıçramalı gelişim ile merkez kent arasındaki arsalar-
da gelişmenin başlangıç dönemi, T3; sıçramalı gelişim ile merkez kent arasındaki 
arsalarda gelişimin tamamlandığı dönemdir. Arsa Pazarı Kuramı modelindeki var-
sayıma göre gelişme süreci iki dönem;   T1 -T2,  T2 -T3 olarak gerçekleşmektedir 
(Gülöksüz, 1998). Ancak araştırma bölgesindeki arsalar henüz tüm gelişme sürecini 
tamamlamamışlardır. Bölge T1 -T2, sürecinden geçip T2 -T3 sürecini yaşamaktadır. 

1970-1999 Yılları için yürütülen araştırma boyunca 5 Tip veri toplanmıştır (Sazak, 
2002). Bunlar; 1) Arazi sahipliliğinin transfer edilmesi süreci, 2) Arsa satışının yapıl-
dığı yer, 3) Arsa sahibi ve geliştirici (developers) davranışı 4) Bölgelerin planlama 
süreci ve bu süreçteki satışlar, 5) Arsa fiyatlarının değerlendirilmesi süreci ile ilgili 
olarak.

Materyal ve Metoti 
Veriler, 1999 Nisan- Ağustos ayları arasında toplanmıştır. Örnek alanda söz konusu 
kuramın test edilmesi için arazilerin tescilinden itibaren mal sahipliğine dönüşüm 
sürecinin tespiti gerekmektedir. (Arazi sahiplerinin araziyi elde tutmaları, rant bek-
lentisi, bölgenin endüstriyel kullanımlar tarafından seçilmesi, hangi arsaların geli-
şime açıldığı gibi). Bu bilgilerin tespiti için araştırma bölgesinde, arsaların satış yo-
luyla el değiştirmesi, satışın yapıldığı yer (satış malikleri), satış şekli ve satış tarihleri 
Tapu müdürlüklerindeki tapu kayıtlarından tespit edilmiştir. 
 
Arazilerin tescilinden itibaren mal sahipliğine dönüşüm süreci  (arsaların elde tutulması, 
rant beklentisi, endüstriyel firmaların yer seçimi, arsaların gelişime açılması) ile ilgili bilgi-
ler, Nisan- Ağustos 1999 tarihlerinde toplanmıştır. Arsa satış şekli, arsa satış tarihi, alıcılar 
(yatırımcı, arsa sahibi, endüstriyel firmalar), alıcıların adresi; resmi (Tapu) kayıtlardan 
tespit edilmiştir. Yıllara göre tek satış ve bunda da ilk satış tarihi dikkate alınmıştır. 

Arsa fiyatları ile ilgili verilerin toplanmasında izlenen metot; arsa sahipleri, yaşlı 
köylüler ve muhtarlar ile yapılan görüşmelerdir. Resmi dokümanlar ve doğrulanan 
bilgiler değerlendirmeye alınmıştır. Arsa fiyatları iki şekilde belirlenmiştir. Birinci-
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si, 1970-1999 yılı arsa cari fiyatları, ikincisi toptan eşya fiyat endeksine (TEFE) (DİE, 
1994) göre aşağıdaki formül kullanılarak arsaların reel değerleri tespit edilmiştir. 
P / P0 x 100
P: Cari fiyat
P0: Sabit fiyat (m2)

Arazi Sahipliliğinin Transfer Edilmesi Süreci  
Arazilerin tescilinden itibaren mal sahipliğine dönüşüm süreci iki dönemde; 1970-
1985 ve 1986-1999 değerlendirilmiştir. Bu dönemlerde kendi içerisinde 5’er yıllık 
alt dönemlere ayrılmıştır. Araştırmada önce, yıllar ve dönemlere göre bölgelerdeki 
ortalama arsa satışlarının birbirinden farklı olup olmadığı varyans analizi2 yönte-
miyle test edilmiştir. Yapılan test sonucunda, bütün yerleşimlerdeki ortalama arsa 
satışlarının istatistikî olarak birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 
kapsamında daha sonra bölgeler ve dönemler itibariyle arsa satış miktarlarının 
oransal karşılaştırması yapılmıştır. Araştırma 1970-99 dönemi içerisinde yıllara ve 
5’er yıllık dönemlere göre yapılmış ve her yıl için tek satış tarihi; bunda da ilk satış 
tarihi değerlendirilmeye alınmıştır 

Arsa satışı ile ilgili dönemlere göre yapılan değerlendirmelerde özellikle kent mer-
kezine göre, çeperde daha uzakta bulunan arazi satışlarının daha erken dönemde 
gerçekleştiği,  I. Periyotta sanayi tesislerinin  kent çeperinde yer seçtikleri ve böylece 
kent çeperindeki (Büyükkarıştıran ve – Vakıflar) geniş arazilerin öncelikle gelişime 
açıldığı ve araştırma bölgesinde sıçramalı bir gelişimin yaşandığı tespit edilmiştir. 
II. Periyotta ise sanayileşme ve kentleşmede yaşanan hızlı gelişme ile, kent yakın 
çevresinde yer alan (Sağlık Mahallesi ile Marmaracık beldesindeki) tarımsal arazi-
ler, özellikle kırdan kente göç ile gelen alt gelir gruplarının konut talebini karşıla-
mak üzere parselasyon görerek (250-500 m2 ), tarımsal alt bölümlere ayrılarak ve/ya  
kentsel planlama yoluyla gelişime açılmıştır. Sanayi tesislerinin ise başta çeperdeki 
bölgeler olmak üzere merkez ve çeper arasında diğer bölgelerde de  yer seçimleri ile 
bu bölgelerdeki arazilerinde gelişime açıldığı tespit edilmiştir.

Böylece I. Periyotta sıçramalı gelişim ile boş bırakılan arazilerde II. Periyotta gelişim 
başlamıştır. Araştırmada ikinci periyodu kapsayan dönem, bölgelerde en fazla satış 
yapılan dönem olmuştur. Bu dönemde araştırma bölgesinde yer alan tüm bölgeler-
deki arsaların gelişimi ile sıçramalı gelişimin arasında kalan boş alanlarda gelişme 
başlamış ve bu alanlar dolmaya başlamıştır. Keza, Çorlu Master Planında (1993), 
2010 nüfus projeksiyonuna göre, desantralize yerleşimlerin kentle bütünleşeceği 
öngörülmektedir (Canbolat, 1993). 

Bölgedeki toplam parsel satışının %84’ü plan dönemi öncesinde gerçekleşmiştir. 
Modeldeki aktif arsa sahipliliği kabulü çerçevesinde;  arsa sahiplerinin arsalarını, 
belli bir döneme kadar;  fiyatlar kendi beklenti seviyesine yükselinceye kadar elde 

2 Varyans analizi: İkiden fazla ortalamanın hipotez testi ile ilgili analizler varyans analizi olarak bilinir. 
Bu analiz bir çok ana kitle ortalamasının eşitliğini test eden bir yöntemdir (Çakıcı vd.., 2000).
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tutmaları nedeniyle, kentsel yerleşmelerde sıçramalı bir gelişimin olduğu kabulü-
nün değerlendirilebilmesi için; araştırma bölgesinde arsaların tescil tarihinden gü-
nümüze kadar arsa sahipliliği davranışı incelenmiştir. 

Arsa sahipliliği davranışı açısından değerlendirilen, arsa sahipleri tarafından elde 
tutulan arsanın, bölgelere göre parsel sayısı ve alanı olarak karşılaştırmasında; 

merkezden uzaklığa göre,  çevreden çepere doğru, sayı ve alan olarak elde tutulan 
parsel oranının düştüğü görülmektedir. Bu durum kendi bölgesine göre yapılan de-
ğerlendirme dışında, tüm bölgeye göre yapılan değerlendirmede de gözlenmektedir. 
Bu durum bölgedeki sıçramalı gelişimi açıklamaktadır. Özetle seçilen örnek bölge 
için; gelişimin önce çeperde başladığı, sıçramalı bir gelişimin ardından, aradaki boş-
lukların daha geç bir tarihte gelişime açıldığı söylenebilir. Bu değerlendirmeler böl-
gedeki aktif arsa sahipliliği davranışını geçerli kılmaktadır. 

Örnek Çalışma Alanında Arsa Fiyatlarının Gelişimi 
Merkezden uzaklıklarına göre tespit edilen arsa fiyat serisinin değerlendirilmesi so-
nucu, arsa fiyatları çok yakın olan bölgeler birleştirilmiş ve buna göre bölgede arsa 
fiyatları iki grupta değerlendirilmiştir;
I. grup; kent çevresi ve yakın çeperinde yer alan 
II. grup; kent çeperinde yer alan bölgeler olarak.

Bölgelerde yıllara göre arsaların ortalama cari fiyatları ile toptan eşya fiyat endeksi-
ne (TEFE /94) (DİE, 1994)  göre reel değerleri tespit edilmiştir. Merkeze yakın olan 
bölgeler ile uzak olan bölgeler karşılaştırılmıştır. Arsa fiyatı serisinden; başlangıç 
döneminde çeperdeki arsa fiyatlarının daha ucuz, kente yaklaştıkça daha pahalı ol-
ması, ilerleyen yıllarda ise çeperden çevreye ve merkeze doğru giderek dengelendiği 
hatta 1985 sonrasında bu dengenin az bir farkla da olsa çeper lehine değiştiği görül-
mektedir.

Öte yandan ilerleyen yıllarda cari fiyatlar yükselirken, gerçek değerler (enflasyon-
dan arınmış) düşüş göstermiştir. Bunda tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesi ve 
bu nedenle arazi sahiplerinin arazilerini işlemeyerek elden çıkarmak üzere beklet-
meleri temel etkendir. Bugün E-5 Karayolu üzerinde büyük çoğunluğu işlenmeden 
boş bırakılan ve üzerinde “Satılık tarla- Satılık arsa” ilanı yazılı tarlalar bunun en 
somut kanıtıdır.

Araştırma Bölgesinde Model Çerçevesinde Arsa Rant ve Fiyat Yapısının 
Değerlendirilmesimi 
Şekil 6 ’da araştırma bölgesinde (Çorlu E-5 Koridorunda ) uzaklığın bir fonksiyonu 
olarak To, T1, T2 ve T3 ’de arsaların gelişme düzeyi kent mekânı üzerinde belirlen-
miştir. 

Şekil ( 7 )’de  2 periyotlu (T1 -T2 ) ve (T2 -T3) büyüme yapısına göre yürütülen analiz 
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çerçevesinde; örnek alanda To, T1, T2 ve T3 dönemlerinde merkezi kentte, çevrede 
ve çeperde gerçekleşen toprak rant ve fiyat yapısını göstermektedir. Şekil arsa sahibi 
beklentileri çerçevesinde kent içi boş alanların özelliğini vurgulamakta olup,  at-
lamalı gelişim durumunda “rant”ve”fiyatı” şekillendiren faktörler incelenmektedir.

To’ da; çeperde hiçbir arsada gelişim faaliyeti bulunmamaktadır. Kent içinde ve çe-
perde arsa rantının gelecekte artmasına yönelik beklentiler  düşüktür. Çünkü ar-
sanın gelecekteki kullanımı ile ilgili kararlar bellidir - sırasıyla kentsel ve tarımsal 
rant-  ve arsanın mevcut rantı gelişme rantını da içerir. Rant; kent içinde konum ve 
gelişmişlik düzeyinin, çeperde ise konum ve tarımsal kalitenin bir fonksiyonudur. 
Fiyat ise kent örneğindeki diferansiyel ranttan az bir farkla, mevcut değerin serma-
yeleştirilmiş haline eşittir. Ve gelecekte oluşması beklenen rantların iskonto edil-
miş halidir. 

Çevrede ise kentsel dönüşüm ihtimalinin yüksek olması  ve arsanın gelecekteki kul-
lanımları ile ilgili arsa sahibinin sahip olduğu olasılıklar nedeniyle arsa rantındaki 
artış beklentisi yüksektir. Bu nedenle bu bölgedeki arsa fiyatları, mesafenin ve geliş-
mişlik düzeyinin yaratacağı etkilerden daha yüksektir. Bu alandaki rant konumun 
(tarımsal alt bölümlenmeler) ve tarımsal kalitenin (tarımsal arsalar) bir fonksiyonu-
dur. Fiyat ise gelecekte oluşması beklenen kentsel rantların iskonto edilmiş halidir. 
Ancak beklentiler genellikle bir sonraki dönemde oluşan gerçek rant seviyelerinin 
de üstündedir. 

T1 dönemi boyunca çeperde;  kent çevresinde bir geçiş alanı ve kendisi ile kent mer-
kezi arasında boş tarımsal alan bırakan atlamalı bir gelişim gözlenir. Bu gelişim, çe-
perdeki kentsel dönüşüm ve gelecekteki arsa rantının yükselmesine yönelik beklen-
tilerle birleşir. Kent içinde ve atlamalı gelişim ile arsanın kentsel özellik kazandığı 
çeperde durum farklılaşır. 

Çeperde, gelecekte yükseleceği düşünülen arsa rant beklentisi, alandaki tarımsal 
arsaların dönüşümünün atlamalı gelişim sayesinde kesinlik kazanması nedeniyle 
yüksektir. Kentin bu bölümündeki arsa sahipleri, gelecekte bu alana yoğun kulla-
nımlar geleceği beklentisi içindedir. Bu alandaki rant hala konumun (tarımsal alt 
bölümlenmeler) ve tarımsal kalitenin (tarımsal arsalar) bir fonksiyonu iken fiyat 
gelecekte oluşması beklenen kentsel rantın iskonto edilmiş halidir. 
          
T2  Döneminde atlamalı gelişim ile merkez kent arasındaki boş arsalarda gelişimin 
başlangıcıdır.

T1-  T2  Döneminde çeper alanındaki iki bölgenin gerçek rant artış seviyeler farklı-
dır. Kent merkezinden uzak olan çeper bölgesinde arsa rantlarındaki artış, merkezi 
kente komşu olan bölgedeki artıştan daha fazladır. Bunun nedeni kentsel gelişme  
ve arsa spekülasyonu yapan pay- sahiplerinin sayısının az olmasının  ve geniş arsa 
sahipliği yapısının sağladığı avantajdır. 
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Çevredeki arsaların sahipleri, öneri fiyatlar kendi beklenti seviyelerine yükselince-
ye kadar arsalarını satmazlar. Bu yolla kentin gelişmesi sonucunda arsanın görece 
konumundaki değişiklik ile piyasa fiyatı artıncaya kadar arsa boş kalır. Ancak dife-
ransiyel rantta meydana gelecek bir değişiklik sonucunda, arsa sahipleri arsalarını 
planlama ve gelişim yoluyla kentsel arsaya dönüşmelerini teşvik ederler. Bu neden-
le arsa, diferansiyel ranttaki artışı takiben kentsel arsaya dönüşmesi ile maksimum 
ranta ulaşır.
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T1‘ de fiyat yapısında oluşan değişiklik, T2 ve T3 arasında kentin tüm bölgelerindeki 
diferansiyel rantta gerçekleşmesi beklenen artışın bir sonucudur. Bu nedenle T1’de, 
aynı oranda bir artış olmasından dolayı kentin tüm bölgelerindeki rant seviyeleri 
arasındaki fark aynı kalır. Arsa sahiplerinin gelecekte kentsel dönüşüme  uğraması-
nı bekledikleri çeper alanı genişler.

T3 ‘de çeperdeki arsanın da dönüşümü ile birlikte, gerçek rant değerlerinin seviyesi 
bir önceki dönemin rezervasyon fiyatlarının altında kalır. Çeperde bunun nedeni, 
arsa sahiplerinin önceki dönemlerdeki yüksek beklentilerinin kentsel dönüşüm so-
nucunda gerçekleşmemesidir. Ancak tüm kentte, bunun nedeni T2 -T3 arasında boş 
alanların dolmasıdır. Kentin kenarlarına kadar tüm arsalar dönüştükten ve geliştik-
ten sonra, arsa rantı; konumun ve gelişmişlik seviyesinin bir fonksiyonudur. Fiyat 
ise mevcut değerin sermayeleştirilmiş hali ve kentin gelişmesi sonucunda diferan-
siyel ranttaki artışın toplamına eşit olan beklenen rantın iskonto edilmiş halidir. 

Arsa sahiplerinin kentsel dönüşüm ve paralel olarak arsa rantı artışı bekledikleri 
mesafe, kentin büyüme oranı ile ilgilidir. Yüksek gelişme oranı beklentileri arttırır-
ken, düşük gelişme oranı bunları engeller. 1950’den günümüze kadar Çorlu ve bir 
çok Türk kentindeki yüksek gelişme oranından dolayı, bu beklentiler kent merke-
zinden uzak mesafelerde bile oldukça yüksektir.
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Şekil 5. Bölgelerde Yıllara Göre Arsaların Toptan Eşya Fiyat Endeksine (TEFE)  Göre Reel Değerleri
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Sonuç 
Araştırmada arsa sahibi davranışı;  kentin üç bölgesinde; kent merkezi, çevre ve çe-
perde, T0, T1, T2 ve T3 dönemlerinde, rant ve fiyat arasındaki farkın ele alınması ile 
kavramsallaştırılmıştır.

Rant; kent içindeki konum ve gelişmişlik düzeyinin, çeperde konum ve tarımsal 
kalitenin bir fonksiyonu  olup çevrede, kentsel dönüşüm ihtimalinin yüksek olma-
sı nedeniyle rant; konum ve tarımsal kalitenin, fiyat gelecekte oluşması beklenen 
kentsel rantların iskonto edilmiş halidir. 

Analizde, kendi beklentileri doğrultusunda hareket eden, aktif arsa sahibi varsayı-
mında, fiyat fonksiyonu, uzaklık ve arsanın gelişmişlik seviyesi ile belirlenir. Fiyat 
yapısı, arsa sahiplerinin beklentisi doğrultusunda şekillenir. Merkezdeki ve çeper-
deki tarımsal arsa sahipleri, arsanın gelecekte kullanımı ile ilgili karar belli oldu-
ğundan, fiyatlarını bekledikleri seviyeye çıkarırken, çevrede yüksek beklenti içinde 
olan arsa sahipleri fiyatları, büyük beklentiler tarafından belirlenen oldukça yüksek 
bir seviyeye artırırlar. Burada oluşan beklentiler gelecekte gerçekleşebilir de gerçek-
leşmeyebilir  de.
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Kırsal Alanda Sürdürülebilirlik ve 
Yerleşme Politikaları
güzin kaya, hürriyet öğdül, hale mamunlu1 

Giriş ve Kavramlar 
Bu seminerin konusu kırsal alanda sürdürülebilirlik ve yerleşme politikaları olarak 
belirlenmiştir. Aslında bu başlığın ana çerçevesini belirleyen bir kavram da “kırsal 
alanda yeniden yapılanma” dır. Burada yeniden yapılanma kavramı, en genel an-
lamıyla küresel ekonominin geldiği son aşamada ulusal ekonomilerde gerçekleş-
tirilen yapısal değişiklikleri ifade etmektedir. Son dönemlerde ülkemizde de ulus-
lararası yaptırımlarla gündeme gelen yapısal uyum programları (YUP) bunun bir 
parçasıdır. Özellikle tarım alanında sürdürülen uyum politikaları, devletin tarımda 
rolünün azalması ve tarımın serbest ticarete açılması, kırsal alanları etkileyen en 
geniş çaplı müdahale olması sebebiyle konuyla yakından ilgilidir. Kırsal alanlarla 
ilgili bir sorun tartışılırken en genel çerçevenin küresel ekonominin çizdiği bu ko-
şullar olması kaçınılmazdır.   

Başlıkta yer alan sürdürülebilirlik kavramı ise oldukça uzun zamandır gündemde-
dir.  Sürdürülebilirlik, kaynakların kendilerini yenilemeye imkân verecek şekilde 
dikkatlice kullanılmasını içerir.  Sürdürülebilirlik tartışmaları dünyadaki üretim 
faaliyetlerinin doğanın geri dönülemez şekilde tahribine yol açar boyuta geldiği 
dönemde başlamış ve küresel gelişmelerle yan yana giden bir söylem olmuştur. Bir 
yandan doğayı tahrip eden bir ekonomik düzen devam ederken, buna paralel olarak 
doğanın bir sonu olduğu ve dikkatli kullanılması gerektiğine dair söylem de güçle-
nerek varlığını korumuştur. Başlangıçta sürdürülebilirlik ekolojik anlamda kulla-
nılmış, daha sonra ekonomik ve sosyal alanda ve fiziksel yapılı çevrede de tartışılır 
hale gelmiştir.  

Sürdürülebilirlik kavramı, tarım söz konusu olduğunda daha netlik kazanmakta-
dır.  Sürdürülebilir tarımın tanımı; “ekonomik açıdan yaşayabilir, çevre bakımından 
sağlam, toplumsal bakımdan hakça ve insanca bir üretim süreci; toprağı ve insanı 
tüketmeyen tarım”dır.

Burada sorulması gereken bazı sorular vardır. Sözü edilen iki kavram; sürdürülebi-
lirlik ile kırsal alanların küresel ekonominin gereklerine göre yeniden yapılanma-
sı, uyuşan iki süreci mi ifade ediyor, çelişkileri mi barındırıyor, yoksa birbirini yok 
eden anlamları mı var? Yeniden yapılanma ile ortaya çıkan koşullarda kırsal kesim 
sürdürülebilir bir tarımsal üretimi gerçekleştirebilecek mi? Sürdürülebilirliğin 

1 Prof. Dr. G. KAYA, Doç. Dr. H. ÖĞDÜL, Yrd. Doç. Dr. H.  MAMUNLU,  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul
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toplumsal boyutu gerçekleşecek, “toprağı ve insanı tüketmeyen tarım” mümkün 
olacak mı? Bu iki kavram uzlaşmaz kavramlar olarak mı görünüyor? Bu bir tartışma 
konusudur.

Küresel Eğilimler ve Kırsal Alanda Yapısal Uyum 
Tarım kesiminde yeniden yapılanmadan kısaca söz etmek gerekirse şu değişimleri 
içerdiği görülür.
. Tarımda ve tarımsal ürün işlemede kapital yoğunlaşması, 
. Uluslar aşırı firmalar aracılığıyla üretimin uluslar arasılaşması,
. Tarımsal istihdamda azalma,
. Yarı zamanlı çiftçiliğin ve çoklu faaliyetlerin artışı,
. Devlet mallarının özelleştirilmesi, 
. Sosyal servislerin azaltılması, kullanıcı katılım paylarının yaygınlaştırılması,
. Düzenleyici kurumların reorganizasyonu,
. Kamu ve özel kesimin yerel bürolarının ve dağıtım ağlarının rasyonalizasyonu,
. Tarımsal üretim, işleme ve pazarlamada (agribusiness) yatay ve dikey bütünleşme 
ve ayrışma,
. Temel üretim sistemlerinde değişimler,
. Tarımda üretkenliğin artması, aynı şekilde tarıma dayalı sanayilerde (balıkçılık, 
ormancılık) ve işleme sanayilerinde( tekstil, konfeksiyon, ayakkabı) da üretkenlik 
artışı,
. Teknik gelişmeler (biyoteknoloji),
. Farklılaşmamış hacimli mallardan, fiyat kategorilerine dayalı farklılaşmış ürünle-
re geçiş,
. Kadınların resmi işgücü pazarına daha çok katılması,
. Servis sektörünün, özellikle iletişim temelli sektörün gelişimi,
. İletişimde gelişmeler (hardware, software ve altyapı),
. Tüketici taleplerinde ve beklentilerinde değişimler.

ABD ve Avrupa birliği içinde sürdürülen ve birbirini destekleyen tarımsal politika-
larla bu değişim aşama aşama gerçekleşmektedir. Azgelişmiş ülkeler için bu tür bir 
gelişmenin farklı boyutları vardır. Bu gelişmenin tarımsal ekonomi, kırsal yaşam, 
kırsal topluluklar üzerindeki etkileri çok daha maliyetli olmaktadır. YUP uygula-
maları sonucu devlet desteği sadece üretimle ilgili alanlarda değil, temel sağlık ve 
eğitim hizmetlerinde de azaltılmıştır. Bu durum, kırsal alanlarda yaşam kalitesini 
olumsuz etkilemiştir. Ayrıca YUP programları içinde kimi zaman ortaya çıkan kriz-
leri aşmak üzere üretim aşırı şekilde zorlandığı için doğaya verilen zarar da artmak-
tadır (Andrew, 1998, 3-4).

Ekonomik Faaliyetlerin Değişen Mekânsal Örüntüsü ve Kırsal Alanlar 
Bu gelişmeler mekânsal örüntünün değişiminde de izlenmektedir.  Yeni uluslarara-
sı işbölümü, endüstriyel istihdam ortamının sadece üçüncü dünyadaki yerelliklere 
ihracını değil, ayrıca bir ölçüye kadar birinci dünyadaki kırsal yerelliklere de ihracı-
nı gerektirmektedir. Gelişmiş ülke kırsal alanında artık, endüstriyel nitelikte ya da 
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tarımsal olmakla birlikte endüstri benzeri bir yapılanması olan işgücü sıklıkla gö-
rülmektedir. Gelişen bir sektör olan iletişim sektörü de, faaliyetlerin uzak tarımsal 
alanlarda yer seçmelerine olanak sağlayacak bir boyuta gelmiştir (Urry, 1999,113).

Kent ve hinterlandı  
Artık kent ve hinterlandı arasındaki ilişki de değişmektedir. Kırsal alanlar, işyerle-
rinin desentralizasyonu için uygun ortamlar sağlamaktadır. Kentin hinterlandında, 
büyük sermayelerle kurulan, kendine yeterli kampus benzeri iş yerleri yeni istih-
dam olanakları sunmaktadır. Tarım da benzeri şekilde yüksek teknoloji ile yapıl-
maktadır. Terk edilen tarım toprakları rekreasyon, orman ya da konut olarak kulla-
nılmaktadır. Kent artık hemen yakın çevresine üretim açısından muhtaç değildir. 
Servis ve ürünlerin türü kırsal alanda, kente yakınlıktan bağımsız olarak homojen 
olarak yayılmıştır. Konumları merkezlere çok uzak olduğu için, kentten gelen yeni 
istihdam olanaklarından yararlanamayan alanlar da var.  Bu yerlerde bazen turizm, 
bazen organik ya da yüksek kaliteli tarımsal üretime odaklı niş ekonomileri geliş-
mektedir. 

Kırsal alanların tanımı bir anlamda kentsel alanla ilişkili olarak tanımlanmaktadır. 
Bu ilişkinin, işgücü ilişkisinin ötesinde nitelikleri de vardır. Örneğin merkezi yer 
ilişkisinde kırsal alanlar kentlerin sunduğu hizmetlerden yararlanır. Eğitim, pazar, 
alışveriş, banka, sigorta, hastane, sinema, tiyatro, kütüphane vb. Burada kırsal alan, 
kentsel alana bağımlıdır. 

Kırın kente bağımlılığı farklı biçimlerde önem kazanmaktadır. Bunlardan en önem-
lisi teknolojinin kentlerde üretilmesidir. Modern tarım, bilgi transferine ve yeni 
ürünlere son derece bağlıdır. Bunun kaynağı da kentlerdedir. Neredeyse bütün tarım 
ürünleri kentlerde satılır. Hipermarketler ürünü doğrudan kırdan satın alır. Sonun-
da Von Thünen’ in kent çevresindeki arazi kullanım modeli değişikliğe uğramış-
tır. Uzaklığa bağlı net arazi kullanımları tanımlamaz olmuştur. Gerçi kente yakın 
yerlerde modeldeki gibi yoğun tarım yapılmaktadır. Ama bu öyle bir teknoloji ile 
yapılır ki artık kırsal nitelikte değildir. Gelişmiş girdiler kullanır, sanayi kuruluşuna 
benzer, çevreye tıpkı bir sanayi kuruluşu gibi zarar verebilir. 

Ev- iş ilişkisi 
Kent ve yakın çevresi arasındaki en temel ilişkilerden biri işgücü ilişkisidir. Kentte 
çalışanlar kırsal alanda oturup kente günlük gidiş geliş yaparlar, ya da kırda oturan-
lar iş açısından kente bağımlıdır. Bu ilişki güçlü bir ulaşım ilişkisini gerektirir. İş-ev 
ilişkisi bazı durumlarda çok geniş alanlara yayılır. Bazı durumlarda da iki kentin 
işgücü pazarı üst üste biner. 

Merkezi yer ilişkisi
Bir ilişki biçimi de kentlerin sunduğu hizmetlerden kırın yararlanması şeklinde-
dir. Eğitim, pazar, alışveriş, banka, sigorta, hastane, sinema, tiyatro, kütüphane vb. 
Burada kırsal alan, kentsel alana bağımlıdır. Ancak servislerin etkin çalışması için 
gerekli bir minimum nüfus vardır. Avrupa için kırsal nüfus azaldığından dolayı, bu 
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servislerin alt hiyerarşisinde bulunanlar giderek etkinliğini kaybetmektedir. Etkin 
olması için gereken nüfus bulunamadığı için bazı servisler gezici servis haline geti-
rilmektedir.

Metropoliten alanlarla orta büyüklükte merkezlerin ilişkisi
Merkezi yer kavramı, büyük kentlerle kırsal alanlar arasında orta büyüklükte kent-
leri öngörür. Avrupa’da bu tür pek çok kent vardır ve nüfusun büyük kısmı da bu 
orta büyüklükteki kentlerde yaşar. (Büyük merkezlerde bir yoğunlaşma olsa bile). 
Bu kentler genellikle metropoliten kentin yakınında, hızla büyümüş olan kentler-
dir. Servisleri, iş olanaklarıyla rekabet güçleri yüksektir, çoğu kez konurbasyonlar 
arasında bir koridor oluştururlar. 

Metropoliten kentten uzaktaki orta büyüklükte kentlerin de gelişme potansiyelleri 
yüksektir. Çevreleri için çekim alanlarıdır. Ayrıca bazen tarihten gelen özellikleriyle 
bir konuda uzmanlaşırlar, ya da bir şirketin orada yer seçmesiyle dikkat çekerler. Bu 
kentler küresel ekonomi içinde parlayacak güçte olabilir.

Kentsel ve kırsal girişimciler arasındaki ilişkiler
Kırsal alandaki başlıca ekonomik faaliyet tarımdır. Modern tarım çeşitli şekillerde 
kent merkezleri ile bağlantılıdır. Yüksek teknoloji kullanan tarımsal girişimler için, 
şirket merkezi kenttedir. Modern tarım, bilgi transferine ve yeni ürünlere son derece 
bağlıdır. Bunun kaynağı da kentlerdedir. 

Kentlilerin tüketim alanı olarak kırsal alanlar
Kırsal alanlar kentlilerin eğlenme –dinlenme ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol 
üstlenirler. Kim zaman bu, kırların taşıma kapasitesinin çok üzerindedir. Hareketli-
lik çok artmış olduğu için uzak mesafelere gidilebilir. Böylece kentin etki alanı çok 
genişlemiş olmaktadır. 

Kentsel alanların açık alanları olarak kırsal alanlar
Metropoliten alanların çevresinde gelişmeyi kontrol amacıyla oluşturulan yeşil ku-
şaklar aynı zamanda açık alan talebini de karşılar.

Kentsel altyapı taşıyıcısı olarak kırsal alanlar
Kentsel pek çok altyapı kırlardan taşınır. Yollar, su boruları, telekomünikasyon hat-
ları, elektrik hatları, boru hatları. Bazen bunlar üst üste biner ve bir altyapı koridoru 
oluşturur. 

Kentlerin doğal kaynak sağlayıcısı olarak kırsal alanlar
Kentler enerji ve su açısından kırsal alanlara muhtaçtır. Arıtma merkezleri, göletler 
gibi çoğu kez doğa üzerinde önemli değişiklikler gerektirirler. Son on-yirmi yıldır 
devam eden bu süreç kentlerle kırları birbirine daha çok yaklaştırmakta, kent- kır 
ilişkisini daha güçlü hale getirmektedir. 

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009



kırsal alanda sürdürülebilirlik ve yerleşme politikaları

Kentleşme ve Kırsal Gelişme 
Kentleşme ve kırsal gelişme arasında her zaman zıtlığa dayanan bir ilişki aranmıştır. 
Kırsal gelişmenin, tarım sektöründeki verimliliğin ve dolayısıyla ücretlerin artışıy-
la kentleşmenin yavaşlayacağı varsayılır. Kişi başına gelirdeki artış verimlilikteki 
artışla ilişkilidir. Tarım sektöründe bunun anlamı, aynı sürede çalışan bir Kanadalı 
çiftçinin Hindistanlı ya da Tanzanyalı bir çiftçiye göre çok daha fazla üretecek ol-
masıdır.  Kanada’da tarımsal üretimin değeri ( tarımdaki işçi başına)  değeri Hin-
distan’dakinin 100, Tanzanya’dakinin ise 200 katı kadardır. Başka türlü söylemek 
gerekirse, Kanada aynı miktar tarımsal ürünü üretmek için çok daha az insana ge-
reksinim duyar. Tüketim örüntülerindeki değişimlerle, tarımsal üretimdeki artışla-
rın birleşik etkisini öngörmek zor değildir; ulusal toplam içinde tarımsal işgücünün 
payında bir azalma. Sonuçta örneğin 1990 da Kanada işgücünün %4’ünden daha azı 
tarımda sektöründeydi. Buna karşın Hindistan ‘da bu oran %67 ve Tanzanya’da ise 
% 82 dir.

Kırsal nüfusun gelirinin arttırılması, tüketim örüntülerinin değişmesini etkileyerek 
kentte üretilen mallar için talebi arttırır. Varlıklı çiftçiler daha fazla tüketim malı 
satın alacak ve genellikle kentlerde üretilen mal ve hizmetleri daha fazla tükete-
cektir.  Tarımdaki üretim artışı ayrıca, çeşitli kent hizmetlerinin mevcudiyeti ile de 
ilişkilidir; ulaşım, dağıtım, depolama, teknik okullar, sigorta ve diğer mali hizmetler 
gibi. Daha yüksek tarımsal verimliliğin anlamı şudur; Zaman içinde daha az çiftçi 
toprağa ihtiyaç duyacaktır. Varlıklı kırsal nüfuslara sahip uluslar da bir kural olarak 
yüksek kentleşme düzeylerine sahip uluslardır. 

Kentleşme hızının azaltılması bir politika amacı olarak, kırsal bir toplumdan kent-
sel bir topluma geçiş maliyetlerini azaltmak arzusu nedeniyle haklı çıkarılabilir. 
Kırdan kente göçle bağlantılı toplumsal maliyetler yadsınamaz. Ancak, başarılı kır-
sal gelişme politikaları, kentleşmeyi hızlandırarak tam tersi bir sonuç doğurabilir. 
Yoksullukla mücadelenin bir parçası olarak arzulanan bu tür politikaların kentleş-
menin azaltılmasına hemen hiç etkisi yoktur.

Kentleşmeyi yapay olarak durdurmak mümkün ve doğru bir politika tercihi değil-
dir. Doğru olan, kentleşmeyi gelişmenin bir parçası kılacak şekilde, kentleri sürdü-
rülebilir kılmayı sağlamaktır. Bir ülkenin ideal kentleşme hızını saptamaya yöne-
lik operasyonel bir metot yoktur. Dahası, bu tür bir model, ancak, eğer hükümetler 
kentleşme hızlarını etkileyebilecekse yararlı olacaktır. Buna karşın tarihsel deneyim 
hükümetlerin bu açıdan etkisiz olduğunu göstermiştir. 

Kentler sorun kaynağı olarak da görülmemelidir. Tersine gelişme için bir araç ola-
rak görülmelidir.  Kentleşmenin gerektirdiği kurumsal değişiklikleri karşılamadaki 
başarısızlık, sosyal ve ekonomik gelişmeyi bloke eder, bu olmadan da sürdürülebilir 
gelişme olmaz.
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Sonuç 
Seminerin konusu olan “kırsal alanda sürdürülebilirlik ve yerleşme politikaları” ge-
nel bir çerçeve içinde alınmış; birincisi, küresel ekonomik değişikliklerle ve tarımsal 
yeniden yapılanmayla,  ikincisi sürdürülebilirlik kavramıyla ve üçüncüsü bu süreç-
lerin kırsal ve kentsel mekândaki etkileriyle ilişkili değerlendirmeler yapılmıştır. 
Son olarak da kentleşme ve kırsal gelişme arasındaki ilişki tartışılmıştır.  Seminerde 
yer alacak tartışmaların daha ayrıntılı bir çerçeve sunacağına inanıyoruz. 

Kaynakça
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Kırsal Alan Kalkınma Arayışlarında 
Köy-Kent Yaklaşımı ve 
Mesudiye İlçesi Uygulaması
bülent gülçubuk1 

Kentsel alanlar dışında kalan yerleşimler olarak irdelenen kırsal alanlar; ilişkilerin 
görece olarak yüz yüze olduğu, kapalı toplum yapısının sergilendiği, örgütlenme dü-
zeyinin düşük ve de kendisini ifade etme yeteneğinden yoksun olan toplulukların 
barındığı birimler olma özelliğini önemli ölçüde sürdürmektedir. Ülke genelinde 
gerçekleşen yapısal değişmeler ve dönüşümler, kırsal alanda daha yavaş bir biçimde 
gerçekleşmektedir. Kırsal alanda; kaynak kullanımı, yerleşim dokusu, örgütlenme, 
yeni teknolojilere uyum, sosyal hizmetlerden yararlanma, sosyal güvenlik olanak-
ları, doğal çevrenin korunması ve altyapı hizmetleri gibi konularda çözümlenmesi 
gereken sorunlar olarak halen varlığını sürdürmektedir. Bu sorunların çözümü de 
planlı, programlı, kararlı ve istikrarla sürdürülecek kırsal kalkınma politikalarına 
bağlıdır. Ana amacı; kırsal alanda yaşayan halkın refah ve gelir düzeyini yükseltmek 
olan kırsal kalkınma, nüfusunun yarıya yakınının kırsal alanda yaşadığı ülkemiz 
için vazgeçilemez bir politika yaklaşımıdır. 

Ülkemizde son zamanlarda kırsal alana yönelik kalkınma çalışmalarında eski olsun 
yeni olsun değişik yaklaşımlar tartışmalara konu olmaktadır. Bunların bir bölümü 
ülke kalkınmasında kırsal alanın öncelikle ele alınmasını ve/veya genel kalkınma 
çalışmaları ile eş zamanlı yürütülmesini konu almaktadır. Bir bölümü ise, kırsal 
alandaki kalkınma çalışmalarının çağın gerisinde kalan bir yaklaşım ve arayış ol-
duğu ve ekonomiye yük getirdiği yönündedir. Fakat gerçek olan bir olgu vardır ki, 
kırsal alan sorunları ihmal edildikçe kalkınma bir yana, sorunlar giderek daha da 
artmaktadır. Bugün içinde bulunduğu zor koşullara rağmen, kırsal kesimde yaşa-
yanlar bu ülkenin sorunlarının çözümünde önemli roller üstlenmişlerdir. Bu du-
rum, ülkemizin kurtuluşuna kadar dayanmaktadır.
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında gösterdiği yurtseverlik, fedakârlık, çalışkanlık ve 
dürüstlükle önemli görev ve işlev gören köylüleri, çiftçileri en iyi ifade eden söylem 
M. K. Atatürk’ün cümlesinde kendisini bulmuştur, “Köylü Milletin Efendisidir”. Bu-
nun ile yorgun, yoksul, mütevazı, çekingen milyonlarca insana, “ uyanın, silkinin, 
olmanız gereken yere yükselin” çağrısı yapılıyordu. Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
ülkemiz hızlı atılımlar yaparak kriz yıllarını da aşmayı bilmiştir. Eğer, ülkemiz Bi-
rinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında dünyadaki genel ekonomik krize rağmen 
çok sayıda kamu kuruluşu, fabrikası, sanayi tesisi, demiryolu ve karayolu ulaşım
 ağı vd. gerçekleştirmişse, bu, kırdaki insanın mütevazı ve enerjik yaşam biçiminin 

1 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara.
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bir sonucu ve göstergesidir. Nitekim Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına yak-
laşırken halen “10. Yıl Marşı” coşkuyla seslendiriliyorsa, bu durum genel eğilimin, 
çalışkanlık-fedakârlık yaklaşımının ta kendisidir. 

1950’lerden sonra köylünün üretken, yaratıcı rolü göz ardı edilmeye başlanmış ve 
köylü popülist politikaların oy deposu olarak ön plana alınmıştır. 1970’li yıllara 
kadar ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturmayı sürdüren köylü 1980’li yıllarda 
da popülist politikaların ön sıralarında yer almıştır. Nitekim köylü bu yıllara kadar 
hem siyasal hareketlerin, hem ekonomi politikalarının, hem de sosyal bilimlerin 
hep gündeminde kalmıştır. Fakat 1980’lerden sonra hızla değişen ve değişimin yö-
nünü tam olarak belirleyemeyen Türkiye’de tarım, köylü, köy artık eskisi kadar ilgi 
çekmemeye başlamıştır. Genel nüfus içerisindeki oranı da giderek azalan köylü ile 
temel uğraşı alanı olan tarım, artık varlılığının ve gerekliliğinin tartışılmaya açıl-
dığı bir sürece girmiştir. Bu ise, izlenen (veya izlenmeyen) politikalarda belirsizlik, 
çekimserlik ve kısır arayışları ortaya çıkarmıştır. Daha çok, siyasi kaygılarla çözüm-
lenmeye çalışılan sorunların çözümü araştırılmadan, ön incelemesi yapılmadan ele 
alınmaktadır. Ve bununla da doğal olarak kalıcı ve sürdürülebilir çözümler oluşa-
mamakta ve sorunlar artarak devam etmektedir.

1. Türkiye’de Kırsal Alanda Kalkınma Çalışmalarını Gerektiren Başlıca 
Unsurlar (Temel Sorun Alanları ) 
. Kır ile kent arasındaki dengesizliklerin artması,
. Alt yapı hizmetlerindeki yetersizlikler,
. Sınırlı istihdam olanakları,
. Örgütlenememe ve bu konudaki çalışmaların eksikliği,
. Sosyal güvenlik olanaklarından yararlanamama,
. Kredi kaynaklarına ulaşamama,
. Gelir dağılımındaki uçurumlar,
. Temel ve mesleki eğitim olanaklarının sınırlılığı,
. Kadın ve çocuk gibi dezavantajlı nüfusa yönelik çalışma eksikliği,
. Bölgelere göre optimal tarım işletmelerine ulaşılamaması vd.

2. Türkiye’de Kırsal Alandaki Sorunların Çözümü İçin Geliştirilen, 
Uygulamaya Konulan Çalışmalar 
Yukarıda genel hatları ile belirtilen sorunların çözümü için zaman zaman değişik 
uygulamalarda bulunulmuştur. Özellikle planlı dönemle başlayan yasal ve kurum-
sal düzenlemeler ve uygulanan projelerle sorunların çözümü için çeşitli boyutları 
olan bilgi ve deneyime de ulaşılmıştır. Zaman içinde izlenilen politikalarda kırsal 
alanda yaşayanların yaşama düzeyinin giderek yükseltilmesi hedeflenmiş ve ülke-
nin sanayileşmesi yönünde gelişmenin kırsal alana da yansıması için;
. Tarım ve toprak reformu,
. Üretim artışının ve verimliliğin sağlanması,
. Kooperatifleşme,
. Kırsal kalkınma projeleri,
. Kalkınmada öncelikli yöreler,
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. Toplum kalkınması,

. Köylere hizmet götürme birlikleri,

. Köy-kent,

. Merkez köy,

. Tarım-kent,

. Toplum ormancılığı, 
gibi çalışmalarda bulunulmuş ve bunların bir kısmı da halen devam etmektedir. Ül-
kemizde yürütülen bu çalışmalar, getirilen bu çözüm yaklaşımları zaman zaman 
ortaya atılmakta, denenmekte fakat sonuçları değerlendirilmeden özellikle iktidar, 
hükümet hatta bakanlık değişiklikleri yüzünden bir yana itilmekte, yani süreklilik 
kazandırılmamaktadır.        

3. Cumhuriyet’in Köye Yönelik İlk Düzenlemesi “Köy Kanunu”  
Türkiye Cumhuriyeti’nin köye yönelik ilk ve en önemli çalışması 18 Mart 1924 tari-
hinde Köy Kanunu’nun çıkartılmasıdır. 97 maddeden oluşan kanun incelendiğinde, 
yeni devletin yıllarca sadece asker ve vergi toplanacağı dönemde hatırlanan köy-
lüleri çağdaşlaştırma isteği ortaya çıkar (Çetin, 1992). Köy Kanunu bir yerde köyü 
modernleştirme boyutunun hukuk alanında formüle edilmesidir.

Köy Kanunu ile köyler ilk kez tüzel kişilik olarak tanınıyor ve köylere geniş yetkiler 
veriliyordu. Devletin, Belediye Kanunu’nu 3.4.1930’da çıkardığını göz önünde bu-
lundurursak, köye verilen öncelik dikkati çekmektedir. Köy Kanunu’nun ardından 
kabul edilen 1924 Anayasası’nın 90.maddesi “Vilayetlerde şehir, kasaba ve köyler 
hükmü şahsiyete haizdir” diyerek köylerin tüzel kişiliğini pekiştiriyordu.

Köy Kanunu hazırlanırken, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, çeşitli iklim ve coğraf-
ya şartlarına sahip, zengin-yoksul, kalabalık-tenha, toplu-dağınık tüm köyler göz 
önünde bulundurulmuştur ( TBMM Tutanakları ). Kanunda; köyün tanımı, sınırları, 
imarı, yolların yapımı, evlerin planı, sağlık, eğitim gibi köylüyü yakından ilgilendi-
ren çeşitli konulara yer veriliyordu. On bölümden oluşan kanun uygulandığında, 
Cumhuriyet’in örnek köy modeli şekilleniyordu. Köyün ortasında bir meydan, köy 
işlerinin görüşüleceği, ihtiyar meclisinin toplanacağı bir oda ve bir misafirhane ya-
pılması; köy korusunu koruyup, her köylünün bir ağaç dikmesi ve büyüyünceye 
kadar ona bakması zorunluluğu getirilerek, köylerin yeşillikler içinde temiz, mo-
dern bir görünümde olması amaçlamıyordu. Uygulanması köylünün isteğine bağ-
lı olan 14. maddede ise, köy evlerini ahırlardan ayırmak, evi badanalamak, yolları 
kaldırımlarla döşemek, köyde çamaşırlık ve hamam, çarşı, pazar yerleri yapmak, 
berber dükkânı açmak, orman yetiştirmek gibi detaylandırılmış maddelerle köyün 
mekânsal boyutu ortaya çıkıyordu. Yani, Cumhuriyet’in ilk yıllarında köylünün ya-
şadığı mekânları daha çağdaş, sağlıklı, yaşanabilir hale getirmek devletin en başta 
gelen amaçlarından olmuştur. 

Cumhuriyet’in ilanının ardından geçen on yıllık süreç değerlendirildiğinde; Köy 
Kanunu’nun uygulandığı köylerde kanuna dayanarak köy bütçesiyle; 2.746 köyde 
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su tesisatı, 3.640 köyde çeşme, 644 köyde konak, 6.961 köyde köy konuk odası, 24 
köyde pazar yeri, 61 dükkân, 211 meydan yeri, 19 hamam yapıldı. Kanunun uygu-
lanması sonucu birçok bataklık kurutuldu. Köye tarım ve sağlık hizmetleri götü-
rülmeye çalışıldı. Çok sınırlı sayıda da olsa köy kütüphaneleri kuruldu. Köye posta 
hizmetleri ve köylüye kredi verildi. Verimsiz tarlalarda ıslah çalışmaları yapıldı. 
Ağaçlandırmaya büyük önem verilerek 1924–1933 yılları arasında köy sınırları 
içinde 1.821.900 ağaç dikildi. Köylüler kendi maddi olanakları ve el emekleriyle 
28.000 kilometre uzunluğunda yol yaparak, 921 köprü kurdu ve köy sınırları içinde 
bulunan 966 köprüden 121’ini onardılar (Çetin, 1995). Kanun yürürlüğe girdikten 
sonra, nüfusu 150’den fazla olan köylerde kanunun uygulanması zorunluluğu geti-
rildi. Devlet, 17 Kasım 1931 gün ve 194/29 sayılı “Köy Kanunları tatbikatı ve teftişler 
ve defterler hakkında” çıkardığı kanunla Köy Kanunu’nun ülkede uygulanmasının 
sonuçlarını değerlendirdi. Bu incelemenin sonuçlarına göre, 40.242 köyden 21.305 
köyde kanunun uygulandığı ve kanunu uygulayan köylerin, uygulamayan köylere 
oranla geçen süre içinde daha büyük gelişmeler kaydettiği gözleniyordu (Alptekin, 
1934). 

Cumhuriyet ile birlikte köyün mekânsal yapısındaki değişmeler sonucu demiryolu 
boylarında, verimli ovalarda yeni köyler kurulmuştur. Köyün mekânsal yapısıyla 
birlikte yerleşme biçimlerinde de değişiklikler gözlemiştir. Evlerin yapılış biçimin-
de, köy yollarında, köy meydanlarında belirgin farklar oluşmuştur. Ekonomik refah 
artışı ve pazara yönelik üretimin gelişmesine paralel olarak köyler ve köy yapıları da 
günün koşullarına göre modernizasyona uğramıştır.

Ülkemizde köylerin dağınıklığı, yerleşim sayısının fazlalığı hep sorun olmuştur. 
Bunun çözümü için pek çok ve çeşitli çözüm yolları ortaya atılmıştır. Bu konuda 
yapılan görüş ve öneriler şöyle özetlenebilir:
. Önce elverişsiz yerlere kurulmuş olan köylerin kendi sınırları içinde daha elverişli 
yerlere nakledilmesi,
. Koşulları uygun olan köylerin birleştirilmesi,
. Köy-kent, merkez köy ya da tarım-kent yaklaşımları.

Bu öneriler arasında en çok gündeme gelen -siyasetçilerin de etkisiyle- köy-kent, mer-
kez köy ve tarım-kent yaklaşımlarıdır.

4. Kırsal Kalkınmada “Merkez-Köy” Yaklaşımı  
Kırsal alandaki yerleşmelerin, sayısal çokluğu ve dağınıklığının merkezi idare tara-
fından götürülen hizmetlerin yetersiz kalmasına ve kaynak kaybına neden olduğu 
gerekçesi ile 3. Beş Yıllık kalkınma Planında “Merkez köy”lerin oluşturulması ön-
görülmüştür. Söz konusu Plan’da kırsal alan yerleşmeleri arasında anılan amaçla-
ra hizmet edecek durumda olan köylerin, merkezi idarece önceden tespit olunan 
sosyal, ekonomik ve fiziki kriterlere göre seçilmesinin esas olacağı, ancak merkezi 
idarenin gerekli gördüğü durumlarda köy mahalli idarelerinin de görüşlerinin de-
ğerlendirilebileceği belirtilmiştir (3. BYKP, 1973).
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1974 yılında tüm bu çalışmalar tamamlanmış ve ülke genelinde merkez köyler be-
lirlenmiştir. Fakat bu çalışmalar neredeyse daha uygulamaya aktarılmadan 1977 
yılı Hükümet Programında “Köy-kent”ler uygulaması kırsal kalkınma politikası 
olarak benimsenmiştir. Merkez köy yaklaşımı siyasi tarihimizde daha çok Adalet 
Partisi’nin bir yaklaşımı olarak yer edinmiştir.

5. Kırsal Kalkınmada “Tarım Kent” Yaklaşımı 
Tarım-kentleri, hizmet ve olanak yönünden köylerin birleştirilmesini esas alan bir 
projedir. Bunun ile, kırsal birimlerin 8–10 tanesinin hatta yakın yerleşimli yörelerde 
daha fazlasının cazibe odağı haline gelmesi ve belli koşullar içerisinde birleşmeleri-
nin sağlanması ve böylece ortaya çıkacak 5–6 bin kadar tarım-kentine, orta vadede 
kentlerde bulunan altyapı, sosyal, ekonomik ve kültürel olanakların götürülmesi 
planlanmıştır. Bu yaklaşımda, örgütlenme tipi olarak “üretici birlikleri” öngörül-
müş ve oluşacak merkez köy yerine ise “köy sosyal yerleşme birimleri” kavramları 
temel alınmıştır. Tarım-kent yaklaşımı Milliyetçi Hareket Partisi’nin programında 
yer alan ve siyasi literatüre kazandırılan bir kavramdır.

6. Kırsal Kalkınmada “Köy-Kent” Yaklaşımı 
Köy-kent yaklaşımı 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı sırasında gündeme gelmiştir. Plan-
da, kırsal alanda dağınıklığın ortaya çıkardığı sorunlar ele alınmakta ve neler yapı-
labileceği tartışılmaktadır. Plana göre; 
“Tarihsel olayların oluşturduğu, giderek ekonomik, sosyal ve fiziksel faktörlerle biçimlenen 
ve çok sayıda birimlerden meydana gelen dağınık kırsal yerleşme dokusu, gerek köy kalkın-
masının, gerek ulusal kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Yerleşme birimle-
rinin çokluğu ve dağınıklığı, bu yörelere merkezden götürülen hizmetlerin ve müşterek ma-
halli ihtiyaçlardan olan yol, içme suyu, elektrik ve benzeri hizmetlerin yetersiz kalmasına yol 
açmaktadır. Belediyeler, il özel idareleri ve köy idareleri kaynakların yetersizliği nedeniyle, 
kanunlarla belirlenmiş olan görevlerini gereği gibi yerine getirememektedirler. Ayrıca, kır-
sal yerleşme dokusunun niteliği merkezi idare tarafından bu yörelere götürülen hizmetlerin 
(i) kapsam ve sınırını gereksiz şekilde genişletmekte, (ii) maliyeti artırmakta, (iii) hizmetten 
tüm kırsal nüfusun yararlanmasını sınırlamakta”; 
sonuç olarak kamu tarafından bu yörelere götürülen hizmetlerin etkinliğini azalt-
maktadır (3. BYKP, 1973). Bu ise, köy-kentlerin gündeme gelmesinin esasını oluş-
turmaktadır. Köy-kent yaklaşımının tarihsel süreçteki ortaya çıkışını Tütengil, şu 
biçimde özetlemektedir: 
Dağınık ve sayısal çokluk özelliklerini taşıyan kırsal yerleşimden doğan sakıncaları 
önlemek için, ileri sürülen görüşlerden biri olan “merkez köy”lerin kuruluşu; yer-
leşik hizmetlerin yanısıra gezici nitelikteki kamu görevlilerinin de toplanacağı bu 
köyleri, çevrelerindeki köyler için bir hizmet istasyonu haline getirmek amacını ta-
şımaktadır. Köy gereksinimlerinin en az maliyetle ve tüme aygın biçimde karşılan-
ması, kırsal nüfusun milli pazar ve yaşantıyla bütünleşme sürecinin hızlandırılması 
ve yerleşim yapısının olumlu yönde etkilenmesinde başlıca araç olarak düşünülen 
bu yeni girişimin, 7 bin dolaylarındaki “merkez köy”ü gerektireceği hesap edilmek-
tedir. Yerleşik hizmetler arasında sayılan sağlık evleri ve ocakları, ana-çocuk mer-
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kezleri, temel eğitim ve yatılı bölge okulları, sabit mesleki köy kursları, tarımsal ya-
yım binaları, aşı ve suni tohumlama istasyonları, PTT şube ve ajansları, karakollar, 
pazar yerleri ve benzeri hizmet birimleri bir yandan çevre köylerine yararlı olurken, 
bir yandan da merkez köylerinde bir nüfus yoğunlaşması meydana getirebilecektir. 
Kırsal yerleşmeler götürülen hizmetlerin daha geniş topluluklara ulaştırılmasını 
amaçlayan “merkez köy”ler düşüncesi, başka ülkelerdeki bazı uygulamalar da gözö-
nünde tutularak, kente yönelen göçleri yavaşlatmak amacına da yönelen “köy-kent” 
düşüncesinin oluşmasında etkili olmuştur ( Tütengil, 1975 ).

Kalkınmanın köyden değil, köylüden başlaması ilkesine dayanan köy-kentler; çev-
relerindeki yerleşme yerlerinde bulunmayan hizmetlerin toplandığı bir merkez 
olma niteliğinden başka üretimin sanayiye dönüştürüldüğü, istihdam yaratıcı ya-
tırımların gerçekleştirildiği, köyün kentleştirilerek kentteki hizmetlerin sunulduğu 
merkezler olma işlevleri yüklenmiştir. Yani, köy-kent uygulamalarında, köyde yal-
nız fiziki düzenlemeler ve altyapı yatırımları yapılması ile kalkınmanın sağlanama-
yacağı kabul edilmektedir. Burada, bir taraftan tarım sanayileşirken ve üretim artar-
ken, diğer taraftan kırsal alanın kentleşmesi, aynı zamanda köylünün alışılmamış 
anlamda köylülükten kurtulması amaçlanmaktadır. Bunun için de yalnız altyapı 
çalışmaları değil, tarımsal üretim, kredi, satış ve tüketim kooperatiflerini de içine 
alan örgütlenmeyle, çevre düzenlemesiyle yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ortam 
yaratılmasıyla kalkınma süreci işlemeye ve hızlanmaya başlar. Bu ise köy kümeleri-
nin oluşturulması ile işlerlik kazanır. Bütün bu uğraşılar ile köylülerin kentlerdeki 
yaşam düzeyine kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Özetle, 1980 yılı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin parti programlarına giren 
köykent yaklaşımı, tarımsal ve kırsal yapı üzerine ekonomik bir düzen kurarak kır-
sal kalkınmanın sağlanmasını amaçlamaktadır. Toprak reformu, kooperatifleşme 
ve demokratik katılımcılık köy-kent yaklaşımının önemli unsurlarıdır.

7. Ordu İli Mesudiye İlçesi “Çavdar ve Yöresi Köyleri Köy-Kent Projesi”  
Uygulaması  
Türkiye’nin gündemine taşındığı tarihten bu yana 30 yıl geçmiş olan köy-kent yak-
laşımı, 2000 yılı içerisinde Mesudiye ilçesi köylerine yönelik olarak planlandı ve 
yaşama geçirilmeye çalışılıyor (Günaydın, 2001 ). Köy-kent projesinin, günümüz 
Türkiye’sinin kırsalında rasyonel olarak uygulanma ve kırsal sorunlara çözüm ge-
tirme koşullarına sahip olup olmadığına yönelik sürdürülen tartışmalara canlı bir 
örnek oluşturması bakımından, “Ordu ili Mesudiye ilçesi Çavdar ve Yöresi köyleri 
köy-kent projesi”nin incelenmesinde yarar görülmektedir.

Mesudiye ilçesi, Türkiye’de 858 ilçe arasında 632 nci sırada yer almaktadır. Köy-
kent projesinin Mesudiye ilçesinde başlatılmış olmasında, her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen “Mesudiye İlçe Kurultayları”nın önemli etkisi vardır. Çünkü “Mesudi-
ye’deki yaşamın kolaylaştırılması ve zenginleştirilmesine yönelik Mesudiyelilerin 
bütün temsili, örgütlü ve yetkili birimlerinin katılımıyla ve bunların uyumlu ça-
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lışmalarıyla gerçekleştirilen demokratik bir organizasyon olarak tanımlanan kurul-
tayların”, kurultay sonrası yapılan değerlendirme toplantıları ile alınan kararların 
yaşama geçirilmesinde önemli rol oynadıkları belirtilmektedir.

Köy-kent projesinin Mesudiye ilçesinde başlatılması 2000 yılındaki kurultay kitap-
çığında şu biçimde anlatılmaktadır;  “Başbakan; Bülent Ecevit, gazeteci-yazar; Oktay 
Ekşi’nin 5 Ocak 2000 tarihinde kendisine Mesudiye Kurultayları hakkında bilgi ver-
mek ve köy-kent projesinin Mesudiye’de uygulanmasını istemek amacıyla yazdığı 
mektuptaki öneriyi kabul etti ve köy-kent projesinin 2000 yılında Mesudiye’de baş-
lamasına karar verdi. Ecevit, köy-kent projesinin Mesudiye’de uygulanmasına iliş-
kin kararını, kendisini 10. Mesudiye Kurultayı’na davet amacıyla 12 Haziran 2000 
tarihinde ziyaret eden Ekşi’ye açıkladı” ( X. Mesudiye Kurultayı 2001). Daha sonra, 
hazırlanan proje teklifi 21 Ağustos 2000 tarihinde Başbakana sunulmuştur. Proje, 
Başbakan; Bülent Ecevit tarafından 2 Eylül 2000 tarihinde Mesudiye ilçesine bağlı 
Çavdar köyünde törenle resmen başlatılmıştır.
 
Çavdar köyü merkezli 9 köyü kapsayan proje ile Çavdar ve yöresi köylerinde sos-
yo-ekonomik yaşam düzeyinin yükseltilmesi, alt ve üst yapı hizmetlerinin verimli 
ve etkin bir biçimde karşılanabilmesi, tarımsal üretimin öncelikle kooperatifleşme 
yoluyla geliştirilmesi, yöre halkının yaşam standartlarının kent koşullarına yaklaş-
tırılması ve nüfusun üretken hale getirilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir 

Proje merkezi olarak Mesudiye ilçesinin seçilmesinin gerekçesi ise şu biçimde özet-
lenmektedir: 
“ Yörenin etkin, hareketli ve eğitimli bir nüfus yapısına sahip olması, yörenin zengin olan do-
ğal kaynaklarının nüfusun yetersizliği nedeniyle verimli olarak kullanılamaması, bölgenin 
hayvansal üretim ve ormancılık açısından uygun olması, mer’a ve terk edilen tarım alanla-
rının yeniden kazanılması ile dayanışmaya ve örgütlü davranışa uygun insan yapısı nede-
niyle kooperatifçiliğin rahat uygulanabileceği bir ortam bulunması, grup merkezi köyünün 
belirlenmesinin kolay ve gerçekçi olması, bütün köylerin aynı havzada yer alması, seçilen 
köylerin toplu yerleşim kültürüne sahip olması, bağlı köyler arasında sosyal gerilimler bu-
lunmamasıdır” ( X. Mesudiye Kurultayı, 2001).

Projenin üç aşamada uygulanması öngörülmüştür. Birinci aşamada; altyapı hizmetle-
rinin (içme suyu, kanalizasyon, sulama, köy sosyal tesisleri, ulaşım, haberleşme vb.) 
tamamlanması, ikinci aşamada; eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin (8 derslik ilköğre-
tim okulu, köy okullarının onarımı, sağlık ocağı, ambulans alımı, kültür ve sanat 
evi yapımı, gezici kütüphane, oyun sahaları, toplum merkezleri, camii ve mezarlık 
çevrelerinin düzenlenmesi vb.) sağlanması, üçüncü aşamada ise; ekonomik ve kırsal 
kalkınmaya yönelik hizmetlerin  (bütün köylerin üye olduğu tarımsal kalkınma koo-
peratifi, hayvancılığın geliştirilmesi, seracılık, meyvecilik, su ürünleri yetiştiriciliği, 
mera ıslahı, orman ürünleri işleme ve değerlendirme tesisi yapımı, ilçe merkezine 
30 işyeri kapasiteli küçük sanayi sitesi yapılması, eko-turizm faaliyetlerine ağırlık 
verilmesi vb.) projenin kavramsal çerçevesinde yapılması planlanmıştır.
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Proje kapsamındaki köylerde yaşayan yurttaşların köy-kent yaklaşımı ile tanımla-
nan yaşam düzeyine ulaşması için, yukarıda özetlenen temel altyapı, sosyal hizmet-
ler ve ekonomik faaliyetler ile ilgili eksikliklerin belirli bir sıra ve makul bir sürede 
(ortalama 2 yıl)  giderilmesi planlanmıştır. Projenin maliyeti (2000 yılı Eylül ayı 
fiyatlarıyla) yaklaşık 10 trilyon TL’dir. Proje, Başbakanlık Müsteşarlığının koordina-
törlüğünde yürütülmekte ve takip edilmektedir. 

“Proje Yönetimi Organları ve Görevlerine İlişkin Yönerge” gereği, proje yönetim or-
ganları; Köy-kent Başkanlığı (Kaymakam), Köy-kent Yürütme Kurulu (Muhtarlar)  
ve Köy-kent Kurultayı’ndan (Seçmen yaşındakiler) oluşmaktadır. Başlatıldığı tarih-
ten bu yana - çok büyük oranda kamu kaynaklarının kullanılmasıyla -  proje kapsa-
mında yapılan işler şu biçimde özetlenebilir:
“75 kilometrelik yol yapımı, 12 kilometre yolun asfaltlanması, 9 köyü birbirine bağlayan 
yolların yapımı-onarımı, içme suyu temini, 9 köyde de köy konağı, ilköğretim okulunun 
inşası, sağlık ocağı, köye yönelik futbol sahaları, gezici kütüphane, ambulans, meyvecilik-
hayvancılık-seracılık çalışmaları ve orman ürünleri entegre tesisi. Ayrıca, 250 yeni konutun 
inşaatı da gerçekleştirilmiştir”.

8. Sonuç – Değerlendirme  
Ülkemizin içinde bulunduğu gelişme süreci, sahip olunan bütün kaynakları planlı 
ve rasyonel bir tarzda kullanarak, kalkınmayı hızlı ve dengeli bir biçimde sürdür-
meyi gerektirmektedir. Bu süreçte, sahip olduğu özellikler nedeniyle kırsal alan ayrı 
bir yer tutmaktadır. Kırsal alanın sosyal, kültürel ve ekonomik altyapı ve hizmet 
gereksinimlerinin bir bütünlük içinde ele alınarak çözümlenmesi, kırsal kalkınma 
programlarının politikalarını oluşturmaktadır. Bunun için, kırsal kalkınma politi-
kalarında değişik zamanlarda değişik yaklaşımlarla sorunlara çözümler aranmakta-
dır. Söz konusu çözümler arasında köy-kent ve benzeri yaklaşımlar sık sık gündeme 
gelmektedir.

Siyasi partilerin programlarında ve ulusal kalkınma planlarında sözü edilen bu 
yaklaşımlar, zaman zaman da uygulama olanağı bulmaktadır. 1983 yılında alınan 
Bakanlar Kurulu kararı ile ülke düzeyinde 4319 adet merkez köy belirlenmiş ve hiz-
metlerin ağırlıklı olarak merkez köylere yönlendirileceği hüküm altına alınmıştır. 
Ancak, 1990’lı yılların ortalarında yapılan araştırmalar uygulamanın planlandığı-
nın tersine bir gelişim gösterdiğini ortaya koymuştur (Günaydın, 2001). Köy-kent 
denemeleri ise, siyasi istikrarsızlığın bulunduğu yıllarda önemli bir başarı göste-
rememiştir. Halen devam etmekte olan Mesudiye ilçesindeki köy-kent projesi ise 
sistematik bir yaklaşım uygulamalarından çok, bir yerde kişisel arzu ve duygularla 
ortaya çıkmıştır. Böyle de olsa, projeden yararlanan birçok köy bulunmakta ve buna 
bağlı yapılan işler de sürmektedir.

Uygulamanın başarılı olabilmesi için; belirli periyotlarla izleme-değerlendirme ça-
lışmaları yapılmalı, yönetim organları katılımcı yaklaşımlarla çalışmaları izlemeli, 
hizmetler sadece belirli bir alana değil ilçe düzeyine yaygınlaştırılmalı, hedef kitle-
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ye çalışmalarla ilgili sürekli bilgi akışı sağlanmalı, kırsal kredi olanakları harekete 
geçirilmeli ve kamu çalışmalarının geri çekilme süreçlerinden sonra yerel halkın 
projeyi sürdürebilir hale gelmesine özen gösterilmelidir. Bundan dolayı da kısa sü-
reli planlar yerine, uzun dönemli ve seri planlar hazırlanmalıdır. Farklı iktidarlarca 
sekteye uğratılmaması için de söz konusu “çalışmalar birer devlet politikası” haline 
getirilip özerk birimlerce uygulamaya geçirilmelidir.

Gerek köy-kent, gerek merkez köy, gerekse de tarım-kent yaklaşımları konusunda 
kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse; bütün yaklaşımlar temelinde birbirine 
benzemekte, fakat daha çok siyasi açıdan ele alındığı için geniş uygulama alanları 
bulamamaktadır. Bu yaklaşımlar, 15–20 hatta 30 yıl önceki tasarımlarla sunulmakta 
ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Hâlbuki ülkemizde kırsal alanda ekonomi, işlet-
mecilik, üretim ilişkilerinde önemli değişimler olmuş ve kırdan-kente göç nedeniy-
le de kırsal yerleşimlerin büyük bir bölümünde yapısal değişimler gerçekleşmiş ve 
bu süreç halen devam etmektedir. 

Yaklaşık 80.000 olan kırsal yerleşimlere topyekûn olarak uygarlığın nimetlerini 
götürmek kaydıyla, buraları ekonomik ve sosyal alanda kalkındırmak ülkenin eko-
nomik potansiyeli açısından maalesef mümkün değildir. Ayrıca, bunu yapmaya 
hiçbir hükümetin ve de siyasi erkin gücü de yetmez. Bunun için, konuya geçici bir 
çözüm olarak bakmak yerine gerçekçi uygulamalarla ve kırsal halkı fazla beklentiye 
bırakmadan yaklaşmak yerinde olacaktır. Çünkü çok sayıdaki kırsal yerleşim biri-
mine yönelecek hizmetlerin ekonomik planlamasının kaç yılda yapılacağı, kaç yıla 
yayılacağı ve kaynağının nereden bulunacağı sorusu yanıtını bulamamaktadır. Ve 
yaklaşımlardan hiçbiri, kırsal alandaki yönetim boşluğunun nasıl giderileceğine ya 
da verimli, etkin, demokratik yerel yönetim yapılarının nasıl geliştirileceğine ilişkin 
somut çözüm önerileri getirmemektedir.

Ne yazık ki, ülkemizde sorunlara çözüm konusunda – kim tarafından yapılırsa ya-
pılsın– yapılan çalışmalar daima siyasi irdelemelerle karşı karşıya kalmıştır. Eğer, 
bu yaklaşımlar siyasi irdelemenin dışında tutulabilse ve sosyo-ekonomik ve top-
lumsal boyutları ile ele alınsaydı son 30–40 yılda bu konuda daha çok aşama kay-
dedebilirdik. 

Eğer, bunlar halktan gelen talepler doğrultusunda kaynak bulunarak ve etüt-planla-
ması zamanında yapılarak uygulansaydı bugün kentler aşırı nüfus birikimi, sağlık, 
eğitim, altyapı vb. sorunlardan arınmış olabilirdi. Çünkü kentlerin bugün çekilmez 
bir hal almasının ardında yatan en önemli nedenlerden birisi nüfusu yerinde tuta-
bilecek gerçekçi, uygulanabilir ve siyasetten arındırılmış projelerin üretilmeyişidir. 

Son söz olarak; ülkemizde sonuncusu 1981 yılında tamamlanan “Köy Envanter 
Etütleri” çalışması daha sonraki yıllarda yenilenmemiştir. Bu nedenle, kırsal yer-
leşmelerin genel yapısı hakkında yeni verilere ulaşmak mümkün olamamaktadır. 
Köy-kent ve benzeri yaklaşımların uygulanabilmesi için, her şeyden önce mevcut 
durumun çok iyi bir biçimde tespiti ve nerelerde ne tür projelerin uygulanabileceği-
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nin açığa kavuşturulması önem taşımaktadır. Ayrıca,  köy-kent ve benzeri projelerin 
her yerde uygulanması da imkânsızdır. Bölgelere, yörelere göre halkın istekleri ve 
öncelikli sorun alanları da dikkate alınarak değişik çözüm yolları aranabilir. Belki 
devletin mali olanakları ile projelerin uygulanabileceği niteliğe sahip yerleşim alan-
larının yaratılması şimdilik mümkün olmayabilir. Ancak, seçimi ve uygulama alanı 
objektif olarak yapılmış projelere hemen başlayarak, Avrupa Birliği ve diğer uluslar 
arası kurum ve kuruluşlardan mali kaynak sağlanabilmesine ve bu konularda yerel 
halkta istek uyandırılmasına yönelik girişimlerin olumlu sonuçlar verebileceğini 
de unutmamak gerekir.
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Kırsal Alanlar ve 
Planlama İlişkisinde 
İstanbul İl Bütünü Örneği1

hale mamunlu2 

Bu çalışmada amaç;  Sn. Prof. Dr. Mehmet Çubuk danışmanlığında, MSÜ Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü’nde 2001 yılında hazırlamış olduğum “Kırsal Alanlar ve 
Planlama İlişkisinde İstanbul İl Bütünü” adlı yüksek lisans tez çalışmasında ortaya 
çıkan bazı bulguların, sürdürülebilirlik bağlamında irdelenmesidir.  Çalışmada met-
ropoliten kentlerimizden biri olan İstanbul’un kentsel gelişiminin yakın çevresinde 
yer alan kırsal alanlar üzerinde yarattığı etki, nüfus ve mekânsal gelişimi bağlamın-
da ele alınarak, planlama disiplini ve mevcut yasalarla olan ilişkisi kurulmaya çalı-
şılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde ve kuruluşu izleyen yıllardan günümü-
ze değin tarım sektörü, çeşitli biçimlerde yapısal değişim ve dönüşümler yaşamıştır. 
Gelişen teknolojik şartlar dâhilinde kırsal alanlar ve faaliyetlerde değişiklikler ol-
muş, bu durum doğal olarak ülke bütününde sosyo-ekonomik ve mekânsal dönü-
şümler yaratmıştır. Özellikle 1950’li yıllarda tarımda makineleşme ile açığa çıkan 
emeğin kentlerin çekiciliğine kapılarak yer değiştirmesi sonucu kırsal ve kentsel 
alanlarda hızlı bir dönüşüm süreci başlamıştır. Kırsal alanlarda temel ihtiyaçlardan 
yoksunluk,  çalışma koşullarının noksanlığı, sosyal güvence arzusu, özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu’ da yaşanan terör olaylarında can güvenliklerinin sağlan-
ması gibi doğal beklentilerin yanı sıra, kentlerin sunduğu daha iyi yaşam koşulları-
nın çekiciliği gibi nedenler, kentlere yönelik çok hızlı ve yoğun göç hareketlerinin 
başlamasına sebep olmuştur. 

Bugün ülke nüfusunun % 65’ inin kentlerde, özellikle de ağırlıklı olarak büyük ve 
metropoliten kentlerde toplandığı, kırsal nüfusun ise giderek azaldığı bilinmekte-
dir. Özellikle büyük kentlerimizde son elli yıldır yaşanan hızlı ve sağlıksız kentleş-
me faaliyetleri, başta kenti çevreleyen yakın kırsal alanlar olmak üzere, doğal ve ya-
pay çevre üzerinde baskı yaratmaktadır. 

Ülkemizde hızlı nüfus artışı nedeniyle yerleşim alanlarının genişlemesi, sanayi 
kuruluşları, maden, taş, kum ve tuğla ocakları, ulaşım tesisleri, turistik ve sportif 

1 Mamunlu, Hale; Kırsal Alanlar/Köy Yerleşmeleri ve Planlama İlişkisinde İstanbul İl Bütünü Örneği, 
Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul, Temmuz 2001
2 Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü, İstanbul
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tesisler vb. için yapılaşmalar nedeniyle, yapılan tarım dışı amaçlı arazi kullanma 
uygulamaları tarım arazileri aleyhine giderek artmaktadır. Özellikle son 10–15 yıl 
içerisinde tarım arazileri adeta tarım dışı amaçlı kullanımların istilasına uğramış ve 
çeşitli yapılaşmalar nedeniyle tarımsal potansiyeli yüksek yüz binlerce dekar arazi 
meskûn alan haline gelmiştir (T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, 1987, 32).
 
Bugün özellikle büyük kentsel yerleşmelerin hemen kenarında, köy yerleşmelerin-
de olduğu gibi, konut ve tarımsal alanlarının kesin bir biçimde ayrılmış olmadığını 
görmekteyiz. Artık kentsel faaliyetlerin de tarım, hayvancılık ve orman alanlarının 
yakınında, içinde ya da ayrı olarak yer aldığı kent kenarı oluşmuştur. Kent kenarı 
olarak nitelendirilen bu alanlarda, sosyal, demografik, ekonomik, idari ve fiziksel ya-
pılarda bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşüm özellikle metropoliten kentlerde 
çok yönlü, hızlı ve belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 

Metropoliten alan içinde yer alan köylerin üretimleri, yerleşmeleri, nüfus ve yaşam 
biçimleri klasik köylerden ayrılmaktadır. Buralarda pazar için üretim egemen olup, 
tarım tek geçim yolu değildir, sanayinin de iş gücü talebi oluşabilir. Nüfusun sosyo-
ekonomik yapısı değişmekte, ulaşılabilirlik, arazi mülkiyeti, hizmetlere talep uygun 
geldiğinde köyün dışına saçaklanma hızlanmaktadır (DPT, 2000, 145).

Gelişmiş ülkelerde metropoliten yerleşmelerin dağılımı incelendiğinde; az gelişmiş 
ülkelerdekine göre daha homojen bir yapı göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde met-
ropoliten yerleşmelerin nüfusları belli bir denge konumunda iken, az gelişmiş ül-
kelerde metropoliten yerleşmeler genellikle bir ya da birkaç bölgede kontrolsüz bir 
biçimde yoğunlaşmaktadır ( DPT, 2000, 146). Bu durum metropoliten kent ile kırsal 
alan arasında orta büyüklükteki kentlerin bulunmamış olmasından kaynaklanmak-
tadır. Gelişmekte olan bir ülke olarak bu durumun tipik bir örneğini yaşamaktayız. 
Günümüze değin ülke mekanındaki dengesizlikleri giderme aracı olarak kır ve kent 
arasında entegre bir kalkınma politikasının bulunmamış olması, kırsal alanlarda 
sosyo-ekonomik hayatta istenen düzeyde gelişmeleri maalesef sağlayamamasının 
yanı sıra, büyük ve metropoliten kentlerdeki yığılmaların da önüne geçememiştir. 

Bugün artık kentle kır arasındaki ilişkinin biçimini tanımlamayarak, uygun poli-
tikalar geliştirmek zorunludur. Bir metropoliten alan ile yakın kırsal alanı arasın-
daki ilişki ile orta büyüklükte bir kentin bölgesi arasındaki ilişki farklıdır ve farklı 
müdahaleler gerektirir. Avrupa’da Mekânsal Gelişme Stratejisi mekânda dengeli bir 
dağılımı öngörmektedir. Bunun için orta büyüklükte kentlerin desteklendiği çok 
merkezli bir yerleşme örüntüsü desteklenmektedir. Avrupa Birliği’ ne aday bir ülke 
olarak uyum sürecinde, kırsal ve kentsel alanlara ilişkin politikalarımızı üretirken 
bu kriterleri göz önünde tutmak zorundayız.

Dünyada özellikle 1980 yılı sonrası bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, ser-
mayenin uluslararası dolanımını hızlandırmış, yerel sınırlar kalkmış, ülkenin tüm 
yapısı gelişen küresel ekonomik ve politik ortamda yeniden yorumlanmak duru-
munda kalmıştır. Dünya ülkeleri arasında dikkatleri üzerine çeken küresel kentler-
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den biri olan İstanbul’u artık yerel dinamiklere dayandırmak yetersiz kalacaktır. Do-
layısıyla kentsel ve kırsal alanları birlikte ele alarak, tüm bu gelişmelerin olumsuz 
etkilerinden korumak üzere yeniden yapılanmak kaçınılmaz olmuştur. 

Bu bağlamda İstanbul ili üzerine yapılan bu çalışmada ortaya çıkan bulgular ince-
lendiğinde;

İstanbul ili 571.200 hektarlık alanı ile Türkiye toplam alanının binde 7’ sini kapla-
maktadır ve bugün nüfus büyüklüğü açısından ise yaklaşık  % 16 ile Türkiye’nin en 
büyük ili olma özelliğine sahiptir.

İstanbul’ un Türkiye nüfusundan aldığı paylar incelendiğinde; ilin toplam nüfus 
içindeki oranı 1950’lerde % 5,6 iken, bu oran 1980’lerde %10,6’ ya ve günümüzde 
ise % 17’lere dayanmaktadır. 1950’lerde sanayileşme ve tarımda makineleşme çaba-
ları sonucu, ülke bütününde yaşanan kırdan kente göç olgusuyla beraber İle yönelik 
nüfus hareketleri her dönemde hızlanmıştır. Özellikle 1970’li yıllarda bu olgu ivme 
kazanarak günümüze değin devam etmektedir. 

Kırsal alan faaliyetlerinin başlıcası olan tarım sektörü ülkemizde 1999 yılında % 45 
gibi bir değerle en yüksek istihdama sahip sektördür. Bu oran Marmara Bölgesi’nde 
% 29, İstanbul’ da ise % 5’dir. Esasen ilin doğal ve ekonomik koşulları tarımsal fa-
aliyete çok elverişli olmakla beraber ülke genelindeki özel pozisyonu nedeniyle İl 
tarım dışı faaliyetlerde gelişmiştir. Bu veriler itibariyle İlin kırsal karakterinin ko-
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Grafik 1. İstanbul İli ve Türkiye Nüfus Gelişimi (1950–2000)
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runmadığını görmekteyiz. Hizmetler ve sanayi sektöründe uzmanlaşan ilde, 1990 
yılı verileriyle İldeki istihdamın % 33’ ü sanayi, % 62’ i hizmetler sektöründe çalış-
maktadır.

Esasen İl topraklarının orman alanları dâhil % 91’ e yakını doğal yapısı itibariyle 
tarıma elverişlidir. Ancak bu topraklar tarihsel süreçte kentleşmenin baskısı altında 
kalmıştır. Özellikle 1950’lerden sonra büyük bir artış gösteren nüfusla birlikte yayı-
lan kentsel alanlar, ekim alanlarını kimi yerlerde yok etmiş, kimi yerlerde gerilere 
doğru itmiştir. 
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Grafik 2. Türkiye ve İstanbul’da İstihdamın Sektörlere Göre Dağılımı

Harita 1. İstanbul Metropoliten Alanı Kırsal Amaçlı Arazi Kullanışı, 1995
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Coğrafi dağılışlarına ilçeler açısından baktığımızda;  tarımsal niteliklerine göre iyi 
vasıflı tarım arazileri İstanbul’ da 1987 yılı idari bölünmesine göre, sırasıyla en çok 
Silivri, Çatalca, Şile, Kartal, Beykoz, Bakırköy ve G. Osmanpaşa ilçelerinin kapsadı-
ğı alanlarda yer almaktadırlar. Ülke genelinde salt kentsel planlama anlayışının et-
kisiyle, özellikle büyük kent yakınında yer alan tarım alanlarımızın kamu ve özel 
yatırımlar ile imar planı uygulamaları sonucu bir daha yerine getirilmesi mümkün 
olmayan, tarım dışı faaliyetlerce kullanılmakta olduğunu görmekteyiz. Hâlbuki İs-
tanbul ilinde tarımsal potansiyeli yüksek veya yükseğe yakın araziler zaten çok kı-
sıtlı kalmıştır, dolayısıyla iyi korunmaları ve yerinde kullanılmaları gerekmektedir. 

Tarihsel gelişim sürecinde 1970’li yıllardan itibaren ilin yakın çevre kırsal alanlara 
yayılmasında önemli bir olgulardan biri de özel oto sahipliğinin artması ve Boğaziçi 
Köprüsü’nün yapımıdır. İstanbul doğuda Gebze yönünde hızla yayılmış, batıda ise 
E-5 karayolu boyunca Silivri’ye dayanmıştır. Bunu izleyen süreçte de şehrin iki ya-
kası boyunca Marmara kıyılarında ortaya çıkan ikinci konut sahipliği olmuştur. İlde 
yakın dönemlere kadar B. Çekmece ve Silivri kıyılarına dek uzanan tarla tarımı yapı-
lan alanlar, kıyı boyunca özellikle ikinci konut türü yerleşmelerin oluşması sonucu 
iç kesimlere itilmiştir. 

1980 yılından sonra ise özellikle TEM otoyolunun açılarak,  su havzalarının, orman 
ve tarım alanlarının içlerine dalarak geçmesi, beraberinde bu alanlarda hızlı ve çar-
pık yapılaşmayı çekmiştir. Havzaların içerisinde ve havzaların etrafında bulunan 
büyük iş potansiyeline sahip Organize Sanayi Bölgeleri ve sanayi kuruluşları göçle 
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Harita 2. İstanbul İli Bütününde Yapılaşmış Alanlar, 1995
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birlikte nüfus artışını ve yerleşimi körüklemiştir. Ayrıca köy statüsünden kentsel 
statüye geçişte yeni yerleşim alanı olarak su kaynakları etrafında mutlak korunması 
gereken bir yörede (Esenyurt ve Hadımköy örneğinde olduğu gibi) sanayi alanı ola-
rak planlanıp, kentsel yapılaşmaya açılarak, bölgede hızlı ve denetim dışı yapılaşma 
sonucu, her türlü altyapıdan yoksun yeni yerleşim alanları ortaya çıkmıştır.

Artan kişisel gelir ve oto sahipliliği ile birlikte, kentin stresli ortamından kaçarak 
doğa ile iç içe yaşamak arzusu içinde olan yüksek gelir grubu kimselerin bu alanları 
tercih ettiğini görmekteyiz. Bu talep doğrultusunda (Kemer Country, Durusu evle-
ri gibi) çevresinden tamamen soyut, duvarlarla sınırlandırılmış siteler çok hızlı bir 
süreçte inşa edilmiştir. Aynı zamanda bugün özel üniversitelerin kurulması sonucu 
(Koç ve Sabancı üniversitelerinde olduğu gibi) kampus kurmak amacıyla kente ya-
kın mesafede bulunan ve ulaşım bağlantıları mevcut olan bu kırsal alanların tercih 
edildiğini görmekteyiz. 

İstanbul’ un sayılı ve önemli su kaynakları etrafında hızlı ve çarpık kentleşme sonu-
cu oluşan ve bir süre sonra Belde belediyeleri konumuna geçen yerleşmeler ise dik-
kat edilmesi gereken bir sorundur. 1985 yılına değin su havzaları etrafında Çatalca 
ilçe merkezi haricinde belediye bulunmazken, bu tarih itibariyle sayıları giderek ar-
tan ve 1580 sayılı Belediye Kanunu’na bağlı bağımsız belde belediyelerinin yerleşim 
yeri olarak genellikle su kaynakları etrafını tercih ettiğini görmekteyiz. İstanbul’ un 
% 32 oranında suyunu sağlayan en önemli barajlarımızdan biri olan Ömerli Barajı 
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da bu tehlike altındadır. Bu alanlarda evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan çev-
reye verilmesi hava, su, toprak kirliliği gibi toplumun tüm bireylerini ilgilendiren 
ciddi sorunlara yol açmaktadır. 

. Ömerli Havzasında; Sultanbeyli, Alibeyköy, Yenidoğan, Alemdar, Sarıgazi,   

. Samandıra, Sultançiftliği 

. Sazlıbosna Havzasında; Haraççı, Çilingir, Taşoluk, Arnavutköy, Hadımköy 

. Terkos Havzasında; Durusu, Binkılıç, Çiftlikköy ve Karacaköy 

. B. Çekmece Havzasında; Tepecik

. Elmalı Havzasında; Çekmeköy

. Alibeyköy Havzasında; İmrahor, Bolluca, Boğazköy bağımsız belediyeleri sayılabi-
lir. 

Su toplama havzalarında en yetkili kuruluş 2560 sayılı kanuna göre İ.S.K.İ.‘dir.  Özel-
likle yasalar ve yönetmelikler eliyle planlama disiplini ilgilendiren bir hususta de-
netim ve karar verme yetkisinin İ.S.K.İ.’ye devredilmiş olması, yetki ve görev dağılı-
mının çarpıklığının bir göstergesidir. 

Tüm bu gelişmeler ışığında, kırsal alanların gelişimi bağlamında nüfus gelişimleri 
incelendiğinde; 1950 yılında kırsal yerleşmeler nüfusu % 14, 1970’li yıllara gelin-
diğinde  % 27 ve 1985 yılında ise % 38’lik oranla il içerisinde en yüksek değerine 
ulaşmıştır. 1985 yılından itibaren başta nüfus kriteri göz edilerek alınan kararlarla 
idari bölünmeler yaşanmış ve bu alanlar kentsel alan sınırları içine dâhil edilmiştir-
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Fotoğraf 1. İstanbul, Beykoz Orman Alanları



494

ler. Daha sonraki yıllardaki kırsal nüfus oranlarının düşük olmasının başlıca neden-
lerinden biri budur. 1997 yılı verilerine göre ilin kentsel nüfusu % 90’ların üzerine 
çıkarken, kırsal nüfus azınlıkta kalmıştır. 

Son üç sayım dönemi incelendiğinde 1985 yılında toplam 19 ilçe bulunmaktadır. 
Kırsal nüfus ağırlıklı olarak mücavir alan sınırı dışında yer alan Çatalca, Silivri, Şile 
ve Yalova ilçelerinde toplanmıştır. 

1990 yılında ilçe sayısı 25’ e çıkmıştır. Nüfus artışına bağlı olarak idari bölünmeler 
sonucu yeni kurulan ilçeler Bayrampaşa, Kâğıthane, Küçükçekmece, Pendik, Ümra-
niye ve Büyükçekmece olup daha önceleri kentin yakınında yer alan kırsal nitelikli 
sayılabilecek yerleşimlerdir. Kırsal nüfus ağırlıklı olarak B.çekmece, Çatalca, Silivri, 
G. Osmanpaşa, Ümraniye, Şile ve Yalova ilçelerinde toplanmıştır.

1997 yılına gelindiğinde ise toplamda ilçe sayısı 32’ ye ulaşmıştır. Yeni kurulan 
ilçeler Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Güngören Maltepe, Tuzla olup, kırsal nüfus 
ağırlıklı olarak B.çekmece, Çatalca, Silivri, Şile, Ümraniye, Kartal, G.Osmanpaşa ilçe-
lerinde toplanmıştır. (Yalova ilçe konumundan çıkartılmıştır.) Bu veriler itibariyle 
il bütünündeki kentleşme paralelinde kent çeperlerinde yer alan yakın kırsal yerle-
şimlerin yutularak kentsel alana dâhil edildiğini görmekteyiz. (Bkz. Tablo1)

İl bütünündeki gelişmeler yasal mevzuat açısından incelendiğinde; bilindiği üzere 
il, imar mevzuatı bakımından 3194 sayılı imar kanuna tabiidir.  Ayrıca İlin ülke için-
de konumundan ötürü, yasal dayanağını Anayasadan alan 3030 sayılı Büyükşehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile İlde 1985 yılında Büyükşehir Bele-
diye sınırı oluşturulmuştur. Bu Kanun ile bugün Büyükşehir Belediyeleri merkezi 
yönetim ve üst planlardan bağımsız olarak planlama ve yatırım kararları getirebil-
mektedir.  
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Grafik 3. İstanbul İl Bütününde Kırsal ve Kentsel Nüfus Gelişimi (1950–1997)
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Tablo 1.  Yıllara Göre İstanbul İl Bütününde İlçelerin Kır Ve Kent Nüfusları  (1985–1997)  Kaynak: DİE Verileri
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Ancak, halen il bütününde bu alanları da kapsayan Valilik, Bayındırlık ve İskân Mü-
dürlüğü yetkili olmakla beraber, 1970’li yılların ürünü olan ve 29.07.1980 tarihinde 
onanan 1/50.000 ölçekli Metropoliten Alan Nazım İmar Plan Kararları geçerlidir.  Bu 
bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca, İstanbul il sınırları gene-
linde hazırlanan 1/50.000 ölçekli plan 15.11.1995 tarihinde onaylanmıştır. Bu plan 
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Harita 4. İlçelere Bağlı Kır Nüfusları Gelişimi (1985–1997)

Harita 5. İstanbul’da İdari Sınırlar
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kararları, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 
geçerlidir.

Bugün birbirleriyle bütünlük arz etmeyen farklı kurum ve yönetimlerin yetkisinde 
olan bir düzende, İstanbul’ un kentsel ve kırsal alanlarının sağlıklı gelişiminden ve 
planlanmasından söz etmek mümkün değildir.

Ayrıca ilde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde veya dışında kalabilen, ancak 
farklı konuma sahip bulunan Belde Belediyeleri de bulunmaktadır. Belde Belediye-
leri Kaymakamlığa ve merkezi yönetime bağlıdırlar. 

1997 yılı verileri itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer 
alan Belde Belediyeleri aşağıdaki Tablo 2 ve 3’de verilmiştir. 

Belde belediyeleri gerek alansal, gerekse nüfus büyüklükleri bakımından İstanbul il 
bütününde önemli bir paya sahiptirler. Özellikle büyük kent yakın çevresinde yer 
alan kırsal nitelikli alanlarda, köy yerleşmeleri seçim zamanlarında nüfuslarını art-
tırarak beldeleşme yoluna gitmekte, bu durum denetimi zorlaştırmakta ve planla-
ma açısından sorun yaratmaktadırlar.

Metropoliten kentlerimizden biri olan İstanbul’ un alansal büyümesi, iç merkezin-
den fonksiyonlarını doğu ve batı kanatlarına doğru kaydırması ve yeni alanların 
metropole dâhil edilmesi biçiminde gerçekleşmektedir. Bu alanlar kentsel saçaklan-
ma alanları olup zamanla tamamen birleşik kenti oluşturmaktadırlar. Bu bağlam-
da önlem alınmadığı takdirde, kırsal alanlarda yapılaşma ile İl sınırlarına dayanma 
noktasına gelecektir.  

Kırsal alanlarımızın sürdürülebilirliğini tehdit eden ve salt kentsel gelişmeyi öngö-
ren parçacıl imar planı anlayışı artık terk edilerek bütüncül planların hazırlanması 
gerekmektedir. Kentleşme ve kırsal alanın birlikte ele alınmasının ve planlamada 
sektörler arası uyumun bütünleşmenin bir plan kapsamında yapılmasının gerekli 
koşulları doğmuştur (Çubuk, 1999, 63). 

Bu bağlamda, İstanbul il bütününde kentsel yerleşmeler dışında kalan alanların kır-
sal karakteri korunarak, planlı gelişimi öngörülmesi, İlde tarım ve orman alanları 
ile su kaynaklarını ihtiva eden bu alanların kentsel gelişmeler karşısında yok ol-
masını engellemede önemli rol oynayacaktır. Bu alanlarda kırsal karakter ve peyzaj 
değerlerini koruyarak, kontrollü olarak açık alan, rekreasyon ve turizm alanlarının 
planlanması ve kırsal yerleşmelerle sosyo-ekonomik anlamda ilişkilendirilmesi, sı-
nırlı kalmış bu alanların kentsel gelişmeler karşısında tampon vazifesini üstlenerek, 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasında etkili olabilecektir. 

Bugün küreselleşme hareketlerinin yaşandığı ve ülkemizin Avrupa Birliği’ne aday 
olduğu bir dönemde, bugün çok daha yeni bir anlayışla kararlar, politikalar ve plan-
lar üretilmelidir.  Kırsal ve kentsel alanlara ilişkin uygun politikalar geliştirirken, 
metropoliten alan ile yakın kırsal alanı arasındaki ilişkinin farklı olduğunun ve 
farklı müdahaleler gerektiğinin bilincinde olunmalıdır. 
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Tablo 3. İstanbul İli Mücavir Alan Sınırı Dışında Yer Alan Belde Belediyeleri 
Kaynak:  http://www.mahalli-idareler.gov.tr-2000

Tablo 2. İstanbul İli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki Belde Belediyeleri 
Nüfus ve Alanları  Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Verileri, 2000



kırsal alanlar ve planlama ilişkisinde istanbul il bütünü örneği

Bu çalışmanın amacı İstanbul metropoliteninin hızlı nüfus artışı ve mekânsal ya-
yılma ile yakın kırsal alanlar üzerinde oluşturduğu sorunsalların planlama bağla-
mında tespit edilmesidir. Hiç şüphesiz konunun daha alt ölçeklere inmesi gereken 
ekonomik, sosyolojik, ekolojik… gibi boyutları da bulunmaktadır ve bunlar bir arada 
değerlendirilmek zorundadır.

Kaynakça
Çubuk, M., (1999).  İmar Mevzuatından Şehircilik Mevzuatına Türk Şehirciliğine Sistematik Bir 
Yaklaşım Denemesi, İstanbul.
DİE, Nüfus Sayımları, 1950–2000.
DPT, (2000). VIII. BYKP, Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara.
T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, (1987). İstanbul İli Arazi Varlığı, Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
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Kırsal Planlama ve Köy Yenilemesi 
Bergama / Kadıköy Köy ve Arazi 
Gelişimi Pilot Projesi 
alı ışık1 

1. Giriş 
Başlangıçta arazi toplulaştırması tarımsal altyapı yapmaya yönelmiştir. Dağınık, 
çok hisseli, bozuk şekilli, sulama kanalı ve yol ağına bağlantısı olmayan tarım arazi-
lerinin modern tarım işletmesi olabilmesi için gerekli şekil düzeltmesini, birleştir-
me işlemlerini ve altyapı eksikliklerinin ( yol, su, drenaj, toprak ıslahı) giderilmesini 
amaçlar. Buraya kadar toplulaştırma bir amaçtır. Bu tanım doğrudur, ancak günü-
müz toplumsal gerekleri açısından yetersizdir. Tarımın rasyonelleştirilmesi tarım 
sektörünün önemi yönünden daima günceldir ve bu güncelliği amaçlayan TOPLU-
LAŞTIRMA, diğer hedeflerin gerçekleştirilmesinde de araç olmaktadır.

Çağdaş bir toplulaştırma aracı ile kırsal alandaki çalışma şartlarının iyileşmesi, ya-
şamın daha kaliteli hale gelmesi, kırsal alanın planlanması sağlanmaktadır. Ancak 
toprak yalnızca üretim unsuru değil yeri doldurulamayacak bir işletme sermayesi-
dir. Bu nedenle kırsal alanda alınacak önlemler, yapılacak düzenlemeler çiftçi için 
herhangi bir kısıtlama, bir yük, bir engel getiriyorsa çiftçiye bir bedel ödenmelidir. 
Çünkü toplumsal yarar için bireysel bedel olamaz. Toplum ödemelidir.

2. Pilot Proje Uygulama Kararı ve Yer Seçimi 
1993 Şubat ayında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zerrin DEMİREL, Bav-
yera Kırsal Gelişim İdaresi Müdürü ve Münih Teknik Üniversitesi Toprak Düzeni 
ve Kırsal Gelişim Kürsüsü Yöneticisi Prof. Dr. İng. Holger Magel ve Köy Hizmetle-
ri Genel Müdürlüğü Sulama Dairesi başkanlığı Arazi Toplulaştırma Şube Müdürü 
Sadettin TAKKA arasında köy yenileme ve geliştirme çalışmaları örneğinin arazi 
toplulaştırma çalışmaları kapsamında yapılması hususunda görüş birliğine varmış-
lardır. Gerekli yazışmalardan sonra Manisa-Gediz Planlama Proje Müdürlüğü çalış-
ma alanı içinde uygulama yapılmasına karar verilmiştir. Gediz Planlama Proje Mü-
dürlüğü önce Menemen-Günerli köyünü teklif etmiştir. 1200 Ha alanı verimli ova 
arazisi olan, nüfusu azalma eğilimi gösteren (göç veren), 200 nüfuslu bir köy olan 
Günerli gerekli incelemeler ve yerinde görme sonucunda yetersiz bulunmuştur. Bir 
sonraki toplantıda Bergama-Kadıköy bu yönde bir çalışma için yeterli görülmüştür.

1 Ziraat Yüksek Mühendisi, Gediz Planlama Proje Müdürü (1999),  Manisa.
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3. Kadıköy Köy ve Arazi Gelişimi Geçici Değerlendirmesi
3. 1. Bölgesel Durum
Kadıköy ilçe merkezi Bergama’nın 20 km. Kuzey doğusundadır. Bergama önemli 
arkeolojik kazıları (Pergomon) ile uluslararası öneme sahip olup Türkiye’nin Kültü-
rel-Tarihi önemi görülecek konuların olduğu bir şehirdir.

3. 2. Nüfus ve Ekonomi
Köy, kadınlarının biraz fazla olduğu 2000 nüfusa sahiptir. Toplantıda görüldüğü 
gibi halk, muhtar ve imam açık fikirli ve yeniliklere açıktır. Özellikle kadınların 
bilinçli davranışları dikkat çekicidir. Köyün bir kısmında uygulanmış olan arazi 
toplulaştırması sonucu yetkili daire (Manisa) ile köy halkı arasında iyi bir ilişki doğ-
muştur. Kadıköy ağırlıklı olarak tarımdan özellikle yüksek kaliteli pamuk üretimin-
den geçinmektedir. Bu arada domates ve sebze de yetiştirilmektedir. Et ve süt için 
sığırcılık bu projede dikkate alınmalıdır. Bergama’nın 114 köyü içinde fazla sayıda 
sığır Kadıköy’de bulunmaktadır. Birçok işletmenin kendi tarımsal ürünlerini işle-
meleri ve böylece değer artışına kendileri sahip olmaları enteresandır.

Köy tipi sanatkâr dükkânları bol sayıda mevcuttur. Küçük alışverişler için 
dükkânlar günlük ve periyodik ihtiyaçlar için yeterlidir. Köy dışındaki ihtiyaçlar 
için Bergama’ya gidiş-gelişi sağlamak için köy yönetimi küçük bir otobüs satın al-
mıştır.

Toplumsal ve kültürel hayatın oluşup geliştiği yerler; köy muhtarlığı ve binası, cami 
ve okuldur. Kadınlarca istenen böylesi bir buluşma yeri bulunmamaktadır.

3. 3. İskân ve Yapı Strüktürü
Köy bugüne kadar geleneksel yapıya uygun olarak gelişme göstermiştir. Yeni köy bi-
nası da eski köy merkezi ile uyum göstermektedir. Ancak bu yolun terk edilme eği-
limi gözlenmektedir (Örnek: Köy içi yolunun dar yerlerinin giderilmesi düşüncesi) 
avlular ve binalar hala muhtemelen inançlardan kaynaklanan içe dönük plandadır. 
Ancak halkın artan şekilde cadde tarafında pencere yaptırdığı gözlenmektedir. Eski 
yapı materyali olan kerpiç hala kullanılmakta, ancak yapı şekli günün ihtiyaçlarına 
göre uydurulmaktadır. 

3. 4. Kırsal Alan ve Arazi Yapısı
Kadıköy Bergama’nın kuzeyinde, 20 km. genişlikteki verimli Bakırçay ovasında 
bulunmaktadır. Bu ova kuzeyde Madra Dağları, güneyde ise Yunt Dağı ile sınırlan-
mıştır. Ova ağırlıklı olarak kültür arazisidir. Ovadaki ekonomik olduğu kadar eko-
lojik ve peyzaj estetiği açısından pozitif karakteristikler proje sahası Kadıköy için 
de geçerlidir. Köyün kuzey ve kuzeydoğusundaki araziler bölümler halinde boş ve 
düzensizdir. Kadıköy’ün kırsal uyumu iyidir. Dağınık tarzdaki meyvelikler daha da 
iyileştirici etkide bulunabilir.   

Köyün güneyindeki büyük mera ve köy arazisi önemli kırsal potansiyel ifade etmek-
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tedir. Burada özellikle uzun süre tabi haline bırakılmış peyzajın güzellik ve çekicili-
ği hissedilmektedir. 

3. 5. Projenin Değerlendirilmesi
Köy Hizmetleri Teşkilatı Kadıköy’ü önemli bir pilot proje olarak görmektedir. Başarı 
için gerekenler gelişme potansiyeli ve uygun çevre şartı olup bunların her ikisi de 
Kadıköy projesinde bulunmaktadır. Halkın katıldığı genel toplantılardaki zayıf yön-
güçlü yön analizinden şu sonuçlar çıkmıştır:
. Halkın ve seçtiği temsilcilerinin yüksek derecede “Katılıma hazır”,
. Köyün önde gelen kişilerinde çok yönlü yenilikçi düşünceler,
. Tarımda gerçekleştirilmiş gelir arttırıcı önlemler.

Yoğun köy için gezici bu görüşleri ve böyle bir proje için gerekli potansiyel çeşitlili-
ğine sahip olduğunu doğrulamaktadır.

Turizm merkezi Bergama’nın yakınında olmaktan yararlanarak bir kırsal turizm ya-
ratma şansı vardır. Türkiye gibi turizmin önemli olduğu bir ülkede bu önemlidir. 
Kadıköy köy ve arazi gelişimi için sahasının kuzeyindeki baraj inşaatı önemli destek 
olarak görülmektedir. Her şeyden öte bu büyük inşaat entansif tarımı kolaylaştıra-
cak, birçok arazi kullanım tarzını değiştirecek, kırsal karakterde değişiklikler yarata-
caktır. (Mesela projenin güneyindeki mera ve köy arazisi gibi.)

4. Çalışma Metodu ve Halkın Katılımı
Ancak köy yenilemesi bir inşaat ve yatırım programında ve yine devlet imkânlarının 
harcandığı kısa vadeli bir girişim değildir. Köy yenilemesi geniş kapsamlı kültürel 
ve zihinsel bir yenileme hareketini yaratmaktadır. Bu hareket köydeki bütün insan-
ları ve onların bütün hayat alanını içine almalı ve kendini yalnızca yapı ve şekil, 
estetik, ekonomik ve mali konularla - bunlar tek tek önemli olsalar bile-  sınırlama-
malıdır. Bu arada, devlet desteğinin görece kısa süresi içinde yılların biriktirdiği ve 
yeni doğan problemlerin çözümünü beklemek yanıltıcı olabilir.

Köyün geçmişi, bugünkü hali, gücü, faaliyeti, köye ait değerler ve gelenekler, eko-
nomik, altyapısal, ekolojik, sosyal ve kültürel kaynaklar ve imkanların ışığı altında, 
köy yenilemesinde köyün geleceği için bir model çalışması yapılmalıdır.

Köy yenileme program aracılığıyla çiftçilere, köylülere ve yerel yönetimlere verilen 
yardımlar en iyi şekliyle şunları ifade etmelidir:
. Kırsalda çalışma ve yaşama şartlarını ve aynı zamanda tarımsal bünyeyi de iyileş-
tirmelidir.
. Köylerin kendine has ve tipik karakteri korunmalıdır.
- Köyler gelecekteki gelişme ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanmalıdır.
Bunlardan başka özel olarak;
. Tarımsal işletmelerin çalışma ve hayat şartlarının iyileştirilmesi
. Mahalli şartları esnaf, zanaatkâr ve hizmet işletmeleri için uygun hale getirmek ve 
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çalışma ortamını (işyeri) güvenli hale getirmek
. Köyün alt yapısını modern hale getirmek
. Su, toprak ve yöreye has bitki ve hayvan çeşitlerinin doğal ortamının korunması
. Yaya ve motorlu araç trafiği ile oturanların istekleri uyumlu hale getirilmelidir.
. Köy görünümü anıtsal koruma açısından uygun şekilde korunmalı ve düzenlen-
melidir.
. Köy görünümündeki özelliği olan boş duran veya terk edilmiş durumdaki yapılar 
onarılmalı ve köye uygun bir şekilde yararlandırılmalıdır.
. Arsa ve topraktaki mülkiyet ilişkileri tasfiye edilmeli, köydeki yasal ilişkiler dü-
zenlenmelidir.
. Köy yönetimi sosyal ve kültürel açıdan güçlendirilmeli ve köy halkı kendi yaşam 
alanını düzenlemesinde teşvik ve takviye edilmelidir. Böylece köy gelişiminin he-
defleri bütün köy halkı için önemli olan yaşam alanlarını (Ev-altyapı, iş, çevre, kül-
tür) kapsamaktadır.

Köy yenilemesinin bütün hedefleri yanında yapı uygulama planı (İmar Planı) ile 
aşağıdaki hususlarda gerçekleştirilir;
. Yerel altyapı iyileşmesiyle ev-ikamet kalitesi yükselir.
. Gelecek için amaca uygun yeni yerleşim gelişimi teklifler üzerinde çalışılır.
. Köylülerle, yapılarının köyü güzelleştirici şekilde düzenlenmesi ve çevreye uygun 
yeni yapılar için işbirliği yapılır.
. Boş olan eski ve değerli yapıların onarımı için taslaklar hazırlanır. Bu arada eski 
onarılmış binaların ancak masraf ve oturma değeri açısından, yeni bölgelerdeki 
müstakil evlere gerçek bir alternatif oluşturması şartına dikkat etmek gerekir.

Endüstri, esnaflık ve hizmet sektörleri günümüzde ağırlıklı olarak merkezi yerler-
de yoğunlaşmaktadır. Oturulan yerde çalışabilmek artık hemen hemen mümkün 
değildir. Birçok köy “yalnızca ikamet edilen köy”e dönüşmekle, işyerleri en uygun 
şartlarda yakın şehirde olmaktadır. Kırsal alanda artan strüktür değişimi bu durumu 
daha da keskinleştirmektedir: Tarımdan ayrılan işgücü veya çalışma hayatına yeni 
giren genç nesil orada veya yakın civarda uygun iş imkânları varsa ancak köyde ka-
lacaktır. Köy yenilemesi köyde yeni iş yerleri ve mesleki alternatifleri sürdürmek 
ve yenilerini yaratmak amacını gütmektedir. Bunun için her şeyden önce aşağıdaki 
soruların açıklanması gerekir;
. Tarımsal işletmelerin hangi talepleri vardır? (işletme avlusunun donanımı, kom-
şu parsellerden olumsuz etkilerden koruma, gaz, koku, duman vb... Tarımsal açıdan 
öncelikli sahalar gibi) 
. Halen mevcut işyerleri ve hizmet tesisleri günlük mal ve hizmet talebindeki artış-
ları karşılayabilecek durumda mı?
. Boş ev ve diğer binaların, el sanatları ve diğer mesleki çalışmalar için tadili müm-
kün mü?
. Belirli bir destek altında geçimi tesis edebilecek iş sahasını köye getirebilecek giri-
şimci inisiyatif var mıdır?
. Köy yenileme programının dışında köyü ekonomik olarak canlandıracak hangi 
imkânlar vardır?
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Köy ve kır (kırsal alan ve peyzaj) kabuk ve çekirdek gibi birbirlerine aittir. Bazı köy-
ler çevrelerine intibak ederek bu kapsama girerler. Aynı zamanda tabiat köy çevresi-
ne sokulur ve kendileri için yararlanırlar. Köyde daha fazla ekoloji her şeyden önce 
insanlara yararlıdır. Köy yenilemesinde taslaklar üzerinde çalışılırken; 
. Köyün çevresindeki peyzaj ile daha iyi bağlantısı,
. Yerleşim sahasındaki yollar, caddeler, su yolları, meydanlar, avlular ve bahçelerdeki 
önemli yeşil alanlar ve ekolojik olarak önemli sahaların bakımı ve şekillendirilmesi 
yanında, yaratılması ve yerel hayvan ve bitki varlığının korunmasının sağlanması,
. Ekolojik enerji tasarrufu sağlayan, çevreyi koruyan inşaatlar,
. Teknik çevre koruma önlemleri (merkezden uzakta tesis edilmiş su ve enerji üreti-
mi, atık su ve çöp değerlendirilmesi yanında sağlıklı ve temiz hava temini) su, ener-
ji, çöp ve hava aktüel çevre zararlarından ötürü her an daha belirgin bir ”geleceğin 
problemi” olarak köy yenileme perspektiflerini de aşmaktadır.

Tarihsel olarak köy kültürü çiftçi karakterlidir. Bunu canlı tutmak köy sakininin 
yaşam sahası ve yurt bağlılığı için anahtardır.
Köy yenilemesi bu nedenle yöre sakinlerinde aşağıdaki konularda uyarı yapmayı 
amaçlar;
. Yerel inşaat geleneği ve bundan geliştirilecek çağdaş mimari için daha iyi kavrayış 
ve ilgi,
. Köyün geçmişi ve geçmişten gelen eserleriyle yoğun ilgi, binalarda, avlularda, tarla-
da, kırda, halk sanatlarında, topluluklarda yoğun ilgi. Geçmişini tanımayan bir köy, 
geleceğini sağlıklı olarak planlayamaz. Köy halkının birlik ve beraberliğini güçlen-
diren toplantılar, köy yenileme için çalışma grupları, dini ve toplumsal bayramlar,
. Köyle ilgili konuların tartışılması (mesela; kahvelerde, çalışma gruplarında tartış-
ma, amatör oyuncularla canlandırma) Köyde yaşam kalitesi bireysel önlemlerle sağ-
lanamaz. Köy kapalı bir yaşam sahası olup ancak bütün olarak geliştirilebilir.

Köy yenilemesi bütün köyü kapsar; bütün varlığı, görünümü, yapıları ve insanlar. 
Köyde yaşayan, çalışan, yetişen herkes katılmalıdır. Köy yenilemesi herkese gelecek 
vaat etmekte, bu nedenle herkesi ilgilendirmektedir.

Kendi özel yaşam alanının ustası olan insanlara uzmanlar dışarıdan ancak danış-
manlık hizmeti ile destek verebilirler. Bu arada kadınların kararları çok önemlidir. 
Günlük yaşamda çocuklar ve yaşlılarla, dışarıda iş yapan erkeklere oranla daha fazla 
haşır neşir olurlar.

Bir köy kendi insanlarıyla şekillenir. Bu şekillenme dışarıdan değil, bütün yenilikler-
de birlikte karar vermekle, birlikte yapıp uygulamakla olur.

5. Çalışma Grupları
Halk kurulunda yapılması düşünülen çalışmaların kapsamı, amacı açıklanmış ve 
bundan sonrası toplantıda bulunanlar tarafından şekillendirilmiştir. Hiçbir düşün-
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ce ve istek “ Bu da olmaz ki!” düşüncesiyle uzmanlarca reddedilmemiş, kişilerden 
de kendi yaşam alanlarıyla ilgili olarak düşündüklerini dile getirmeleri istenmiştir. 
Sonuçta köyün ve köy halkının güçlü-zayıf, olumlu-olumsuz yönleri belirlenmiş ve 
konularına göre birleştirilmiştir. Her kişi kendine göre öncelikli gördüğü konuları 
sıralamış ve aşağıdaki çalışma grupları oluşturulmuştur:
1. Altyapı-Köy Gelişimi Tesisleri
2. Tarım
3. Yeni iş imkânları-Turizm
4. Ortak yaşam-Kültür-Tarih
5. Yapı-İskân-Köy Görünümü
6. Kırsal Görünüm-Peyzaj-Arazilerin Düzenlenmesi

1. Grup için seçim yapılmamış, asli görevi olduğu için Muhtar ve İhtiyar Heyeti il-
gilendirilmiştir.
2. Grup’ta 6 çiftçi
3. Grup’ta iki öğretmen, bir öğrenci, akü imalatçısı, emekli işçi, muhasebeci.
4. Grup’ta iki çiftçi, bakkal, iki öğretmen, imam, emekli banka memuru, zanaatkar.
5. Grup’ta mobilyacı, iki çiftçi, fabrikatör, iki ev kadını, otobüs şoförü.
6. Grup’ta salça fabrikatörü ve dokuz çiftçi seçilmişlerdir.

5.1. Mevcutlar-Çalışma Grubunun İstekleri-Değerlendirme
1. Grup: Altyapı-İkmal
1. 1. Mevcut İkmal Birimleri
Günlük ve özel ihtiyaçlar için dükkânlar; gıda, sebze- meyve, ev ihtiyaçları, demir 
eşyalar, her pazar günü pazar kuruluşu, köy zanaatkârları, demirci, marangoz, kun-
duracı, terzi, motor tamircisi, tornacı, berber, fırın, 2 kahvehane, köy ( muhtarlık) 
binasında 4 misafir odası, köyün kuzeyinden geçen yol üzerindeki lokantadır.

1. 2. İkmal Tesislerinin Değerlendirilmesi-Eksiklikler
Ticari ve küçük esnafla ilgili ikmal tesisleri ve kahvehaneler yeterli sayıdadır. Kalite 
ve çeşit mevcuttur. Bergama’ya bir köy otobüsü işletmesi olduğundan Kadıköy’de 
olmayan ihtiyaçlar kolayca temin edilebilmektedir.
Köyde kasap ve lokanta eksiktir.

1. 3. Öneriler
. Turizmin geliştirilmesinde merkezde bir lokanta turistlere köye gezmek için ge-
rekli olur. 
. El sanatları işyerleri (dükkânları) kısmen çok eskimiştir ( kunduracı) Ancak bunlar 
şimdiki şekilleri ile köy turizmi için bir potansiyel teşkil etmektedirler. Olası bir mo-
dernizasyonda eski durum daha sonraki bir müze oluşumunda kullanılmak üzere 
korunmalıdır. (alet – edevat)
. İkmal ihtiyacının tamamlanması için Pazar yerinin büyütülüp geliştirilmesine çift-
çiler ve esnaf için ek gelir kaynağı ve turizm ile ilişkisi açısından gayret edilmelidir.
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. Köy meydanı, Pazar yeri ( cami ile birlikte), Çınarlı Meydanı köy merkezi olarak 
düzenlenmelidir. Köy meydanının kuzeyindeki dar geçiş muhafaza edilmelidir ki, 
daha sonra meydan alanı kapatılabilsin ( trafiksiz alan)
. Şu ilave tesisler planlanmalıdır: Otel ve motel, otobüs durağı

1. 4. Mevcut Altyapı Donanımı ( Teknik Altyapı)
. Her evde su tesisatı, derin kuyu 55 metreden su alıyor. Sınaî amaçla diğer derin 
kuyular salça fabrikası yanında
. Atık su her evde fosseptikler ile
. Elektrik genel şebekeden
. Telefon
. Çöp köyün kuzeyindeki girişte

1. 5. Çalışma Grubunun Önerileri ( Teknik Altyapı)
. Kanalizasyon ve arıtma tesisinin yapımı
. Elektrik şebekesinin kapasite artırımı ve yenilenmesi
. İçme suyu şebekesinin yenilenmesi ve kuyu kapasitesinin arttırılması
. Sulama suyu için derin kuyular için trafolar
. Çöp döküm sahasının köyün güneyine alınması

1. 6. Altyapı Donanımının Değerlendirilmesi, Noksanlıklar
. Halkın ve çalışma grubunun istekleri isabetlidir. Meskûn sahaya yakınlığı nede-
niyle kuyular için yeni bir yer düşünülmelidir.
. Sulama için derin kuyuların açılması için Kadıköy’ün kuzeyinde  inşa edilen baraj 
projesi beklenmelidir. Bu yöredeki yeraltı suyunu korumak için gereklidir.
. Evlerdeki fosseptik çukurlarının bazıları aşırı dolu olup cadde ve sokaklarda ak-
maktadır.
. Çöp depo yeri iklim (hakim rüzgar yönü kuzey-güney) ve estetik nedenlerden (köy 
girişi) değiştirilmelidir.

1. 7. Öneriler
İtfaiye binası, kuyular, arıtma tesisi ve çöp depolama yerleri araştırılmalıdır. Hâkim 
rüzgâr yönü ve yeraltı suyuna etkisi dikkate alınmalıdır.

1. 8. Mevcut Sosyal Altyapı Donanımı 
. Kadıköy’de 6 derslikli bir ilkokul vardır. Ortaokul komşu belde Göçbeyli’de, lise ise 
Bergama’dadır. Muhtarlığın otobüsü bu servisi vermektedir.
. İlkokulun bir dershanesi anaokulu olarak kullanılmaktadır.
. Spor tesisleri (basketbol ve voleybol) okul sahası içindedir. Futbol takımı ise ma-
halli ligde oynamaktadır.
. Köyde ilk müdahale ve doğum için (ebe) sağlık ocağı vardır. Doktor ihtiyacı Göç-
beyli’deki sağlık istasyonundan karşılanmaktadır.
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. Köy binasında 550 kişilik bir salon ve 4 misafir odası köy düğünleri için de kullanıl-
maktadır. Halk Kurulları da burada toplanmaktadır.
. Cami ve bir imamı mevcuttur.

1. 9. Çalışma Grubunun Önerileri (Sosyal Altyapı) 
. Köy güneyindeki 665 parselin dinlenme (piknik) alanı olarak düzenlenmesi
. Köy evi ve okuma evi olarak boş ve onarım gerektiren köy merkezindeki 1324 par-
selin düzenlenmesi

1. 10. Öneriler 
. Köy evi olarak öngörülen arsa ve yapılar geleneksel yapı özellikleri nedeniyle ko-
runmalı, onarılmalıdır. Öngörülen kullanma şekli desteklenmelidir.
. Okulun yanındaki oyun ve spor alanları yetersizdir. Şimdiki çöp dökülen sahanın 
yeniden doğaya uygun hale getirilmesiyle oluşacak saha yeni spor tesisleri için dü-
zenlenebilir.
. Kültür amaçlı bir köy evi
. Spor tesisleri
. Anaokulu- Çocuk bahçesi
. Cami köy merkezinde kalmalıdır.

1. 11. Mevcut Ulaşım ve Trafik Ağı
. Kadıköy bölgesel ulaşım ağına bağlantıları (relativ olarak) iyidir. Yaklaşık 1 km 
kuzeyden Gökçebeyli’den güneybatı yönüne gelen asfalt yol ile en kısa yoldan (20 
km) Bergama’ya bağlanır. Güneyden ise yine Kınık’a (10 km) ulaşır. Bergama-Kınık 
arası 18 km kadardır.
. Doğudaki komşu belde Bölcek’ten köyün güney sınırına kadar gelen yeni yol 
Kadıköy’ün gelecekteki bağlantıları için yerel trafiğin dışında fazla bir yük getirme-
melidir.
. Köy içi cadde ve yol ağı kısmen tamamlanmaya iyileştirilmeye ihtiyaç göstermek-
tedir.
. Tarla yol ağı, düzenlemesi yapılmamış kısımda kısmen yetersiz parsel yollarından 
ibarettir. Tarlaların bağlantıları bugünkü işletme ekonomisi gereklerine göre yeter-
sizdir.

1. 12. Çalışma Grubunun Önerileri (Ulaşım-Trafik Ağı)
. Kınık-Kadıköy yolunun Bergama-Göçbeyli asfaltına bir çevre yolu ile bağlanması
. Mevcut yolların da bu çevre yoluna bağlanması
. Köy meydanındaki dar yerin buradaki iki eski satın alınmasıyla giderilmesi
. Park sahasıyla birlikte pazaryerinin oluşturulması
. Köy içindeki yolların asfaltlanması

1. 13. Öneriler
. Bölcek-Bergama trafiği Kadıköy’ün güneyinden dolaştırılmalıdır. Bunun için mev-
cut yeni yolun bağlantısı korunabilir. Bu değişiklikle aynı zamanda köyler arası tra-
fiği Kadıköy’ün kuzey-güney ekseninden uzak tutulması da sağlanmış olacaktır. Bu 
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arada güney geçişinin Gökçebeyli-Bergama yoluna en uygun nereden bağlanacağı 
ya da orta vadede Dağıstan üzerinden Bergama’ya direkt bağlantının göz önüne alı-
nıp alınmayacağı dikkatle incelenmelidir.
. Kadıköy’ün ana caddesi tarımsal trafikten uzak tutulmalıdır. Bu köyün doğu ve 
batı cephelerinde kuzey-güney yönünde paralel yollarla sağlanabilir. Bu yollar aynı 
zamanda köy evi avlularının arka taraflardan yola bağlanmalarını ve sığırların (köy 
içine girmeden) günlük geliş-gidişlerini de sağlayacaktır. Bu tarımsal ana yollar 
mevcut yol ağına sık bir şekilde irtibatlandırılmalıdır.
. Trafik yükünü azaltıcı yukarıda belirtilen önlemler ışığında merkezdeki darlığın 
giderilmesi ve bu amaçla binaların yıkılması önerisi bir daha düşünülmelidir. Bu 
tarz bir cadde genişletilmesiyle buradaki trafik akış hızı hissedilir derecede artacak 
ve sonuçta mevcut önemli iletişim alanı “köy meydanı” ağır şekilde zarar görecektir. 
Bundan başka, ziyaretçilere güvenli bir ortam etkisi yaratan, güzel bir köy odası hissi 
veren güçlü “köy meydanı”  karakterinin tamamen kaybolacağından kaygı duyul-
maktadır.
. Bütün meydanlar karakteristik özelliklerinde ve fonksiyonlarında korunmalı, ge-
rekli halde imkân oranında arttırılmalıdır.

2. Grup: Tarım
Esas olarak tarımsal üretim ve pazarlama, yeni ürün çeşitleriyle ilgili istek ve öneri-
leri içermektedir.

3. Grup: Yeni İş İmkânları-Turizm
3. 1. Meslekler - Küçük Sanatlar –Ticaret -Hizmet İşletmeleri/Turizm
Kadıköy’de tipik köy tarzı meslek işletmeleri vardır. Bunlar: demirci, motor tamirci-
si, tornacı, kaynakçı, marangoz, terzi, kunduracı, fırın, berberdir.
Kadıköy’de mevcut hizmet tesisleri şunlardır: gıda maddeleri dükkânı, sebze-meyve 
dükkânı, ev aletleri dükkânı, demir mamulleri satış yeri, benzin istasyonu, 2 kahve-
hane, lokanta (köy merkezinden 1 km uzakta, Göçbeyli-Bergama asfaltı yanında), 
sağlık ocağı-ilk yardım ve doğum-ebe

3. 2. Çalışma Grubunun Önerileri- (Meslekler -Küçük sanatlar -Ticaret-
Hizmet İşletmeleri/Turizm
. İplik işleme ve dokuma üretim tesisleri kurulması
. Konfeksiyon tarzı çalışan atölyeler kurulması veya kumaş ve yünden fabrikasyon 
ürünleri
. Halı üretiminin canlandırılması
. Diğer el sanatlarının canlandırılması
. Yerel sanatkar ve üreticinin işyeri donanımının iyileştirilmesi için kredi desteği
. Turistik tesisler olarak lokanta, otel-pansiyon gibi tesislerin yapılması

4. Grup: Ortak Yaşam – Kültür - Yaşam
4. 1. Mevcut Kurumlar, Aktiviteler vb...
Kadıköy’de aşağıdaki birlik ve dernekler vardır:
. Tarım ürünleri işleme kooperatifi (8 ortak)
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.  Tütün üreticileri birliği (250 üye)

. Avcılar kooperatifi (50 üye)

.  Spor derneği (150 üye)
Köy binası karşısındaki berberin müzik enstrümanı koleksiyonu dikkate değerdir.

4.2. Halk Kurulu İstekleri “ Ortak Yaşam-Tarih” Çalışma Grubunun 
Önerileri
. Gençlerin halk müziği ve halk dansları üzerinde eğitimi
. Okuma salonu açılması ve kitap temini
. Spor ve kültürel faaliyetlerin yoğunlaştırılması
. Köy müzesi kurulması

4. 3. Değerlendirme
. Belirli bir amaç için olan kooperatif ve birliklerdeki ortak aktivitelerin ve camideki 
dini aktivitelerin dışında Kadıköy’de etkinliklerde noksanlık bulunmaktadır. Kültü-
rel etkinlikler ilkokula bağlı, onunla sınırlıdır.
. Bir “Günlük” veya “Tarihçe” bulunmamaktadır.

4. 4. Öneriler
Çalışma grupları harekete geçirilerek etkinlikler hayata geçirilebilir. Köy merkezin-
deki eski tarz yapının bir köy evi binasına dönüştürülmesi veya bir köy müzesi te-
sisi gerekli canlılığı teşvik edebilir. İcabı halinde tarihi materyal müzede gösterime 
sunulabilir.

5. Grup: Yapı – İskân - Köy Görünümü
5. 1. Mevcut İskân Strüktürü
İskân Gelişimi
Kadıköy muhtemelen başlangıçta tarımsal karakterli, tarlaların ortasında düzensiz 
bir küme köy olarak tesis edilmiştir. Köy merkezi (çekirdek) eski yapısal örnekle-
riyle bunu yansıtmaktadır. Köy merkezine yönelen bağlantı yollarının boyların-
da, daha sonra cadde boylarındaki yerleşimler yolun iki boyuna dizili köy tarzını 
oluşturmuştur. Köy binası arkasındaki eski çınar hala eski köy merkezini işaret 
etmektedir. Köyün merkez noktası bugün Pazar yeri olarak kullanılan yere doğru 
güney yönünde kaymış durumdadır. Köyün arazilerle olan güney sınırını mezarlık 
oluşturmaktadır. Köy kuzeyde çatal iki cadde ile ilçe bağlantı yoluna kadar birbirini 
takip ederek uzanmaktadır. Doğuda ve batıda tarlalar doğrudan yerleşim sahası ile 
sınırlanmış durumdadır.

Kullanma
Bütün köy alanında bugün hala tarım esaslı çalışma ve konut ve bu şekle bağlı el 
sanatları şeklinde karışık kullanım geçerlidir. İlçe bağlantı yolunun kuzeyinde iş-
yerleri sahası (sanayi bölgesi) oluşumu işaretleri görülmektedir.
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Yapı bölgelerinde relatif olarak yüksek kullanım yoğunluğu bulunmaktadır. Bu 
muhtemelen değerli tarım arazilerinden bu amaçla az kullanmak ve iklim şartların-
dan korunma sebeplerinden kaynaklanmıştır.

5. 2. “Yapı – İskân - Köy Görünümü” Çalışma Grubunun Önerileri
. Köyde yeni yolların araştırılması
. Okul arkasındaki çınarlı meydanının düzenlenmesi ve dinlenme yeri olarak şekil-
lendirilmesi
. Çınarın köklerinin asfalt ve betondan korunması
. Bütün havai hatların yeraltına indirilmesi
. Köy merkezindeki (köy meydanının kuzeyinde) dar yerin binaların yıkılarak gide-
rilmesi
. İlçe bağlantı yolunun kuzeyinde bir sanayi bölgesi (işyerleri sahası) yeri ayrılması
. Köyün güneydoğu kesiminde yeni yerleşim sahası planlanması, yerleşim yeri için 
yeni cami

5.3. Bugünkü İskân (Yerleşim) Strüktürünün ve Köy Görünümünün 
Değerlendirilmesi
Köy şimdiye kadar geleneksel yapıya bağlı olarak organik olarak gelişmiştir. Yeni 
köy binası da eski köy merkezine uyum sağlamıştır. Bunun yanında bu yolun terk 
edilme eğilimi gözlenebilmektedir. (Örnek: Köy meydanındaki dar yerin eski kahve-
hanenin yıkılarak giderilmesi gibi.)

Sanayi bölgesinin ilçe yolunun kuzeyindeki yeri yer planlaması açısından doğru-
dur. (Burada domates, salça fabrikası faaliyete geçmiştir bile) Çünkü bu planlama 
burada oluşacak trafik yükünü köyden uzak tutacaktır. Ayrıca bu sebeplerden ötürü 
yeni yerleşim alanlarının köyün güneydoğu kenarında planlanması da isabetlidir. 
Bu arada, bu civarda bir çevre yolu olacağı dikkate alınmıştır.

5. 4. Öneriler
Gelecekteki arazi kullanımı tespit edilmelidir. Tarım alanları için öncelikli saha-
lar planlamalıdır. Böylece çiftlik avlularının tarlalarla bağlantısı sağlanır ve konut 
alanları ile kesilip bölünmesi önlenir. Yeni konut alanları için alternatifler tarımsal 
açıdan ilişkileri incelenmelidir. Köy merkezindeki değerli ve tarihi çekirdek koruma 
sahası olarak kontrol altına alınmalıdır.

5. 5. Mevcut Yapıların Strüktürü
Köy avluları, tek katlı eyer çatılı konut ve işletme binalarından oluşmaktadır. Eski 
avlular caddeye kapalıdır. Binalar penceresiz, avlu 2m’ye yakın duvarla çevrilidir ve 
avlu kapıları ağaçtandır. Binalar temiz, beyaz badanalı, kendilerince kesilmiş, açık-
ta kurutulmuş kerpiçten inşa edilmiştir. Çevre duvarları da bu şekildedir. Bu yeni 
yapılar için de geçerlidir. Ancak yeni yapılarda cadde tarafında pencereler bulun-
maktadır.
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5. 6. Yapı Çalışma Grubunun Önerileri
. Geleneksel yapı materyali korunmalıdır.
. Avlu kapıları yeni yapılarda da ağaçtan olmalıdır.
. Güneş enerjisi ile ısınma sağlanmalıdır.

6. Grup: Kırsal Strüktür -Peyzaj
6. 1. Mevcut Varlık
Bakırçay’ın geniş havzası, strüktürel yapısı çeşitli ve buna bağlı olarak değişken bir 
kültür arazisidir. Verimli sahalarda ağırlıklı olarak yoğun tarım yapılmakta, mülki-
yet yapısı küçük çiftçi karakteri taşımakta, bunun sonucu doğal yapıya uygun strük-
türel birimler oluşmuş olup halen muhafaza edilmektedir.

Bu ekonomik olduğu kadar ekolojik ve kırsal estetik açısından olumlu kırsal karak-
teristik proje sahası Kadıköy için de geçerlidir. Yalnız köyün kuzey ve kuzeydoğu-
sundaki araziler kısmen boşalmış gibi olup daha düzensizdir. Kadıköy çok büyük 
oranda tabiatla içiçedir. Proje sahasının güney kısmındaki büyük mera ve köy ara-
zisi önemli bir tabii kırsal potansiyel ifade etmektedir. Burada, çok uzun süre tabii 
halde bırakılarak oluşmuş tarımsal peyzajın güzellik ve çekiciliği en yüksek derece-
de hissedilmektedir.

6. 2. “Kırsal Görünüm-Arazi-Tarım” Çalışma Grubunun Önerileri
. Mera için ıslah tedbirleri 
. Güneydeki tahliye kanallarından bazılarının kapatılması
. Köyün halen çöp dökme sahasının (Göçbeyli- Bergama asfaltının doğu girişinde) 
projenin güneyinde duruma göre 977 veya 1001 no’lu parsellerde tesis edilmesi 
. Cadde ve meydanlardaki ağaçların asfalt ve betondan korunması

6. 3. Değerlendirme
Kadıköy etrafındaki araziler küçük çiftçi tarzı tarımla işlenmektedir. Bu kırsal ka-
rakter imkânlar oranında korunmalıdır. Gerekli strüktürel iyileştirme önlemlerinde 
kararlar yalnızca ekonomik gerekçelere göre alınmalıdır.

Her şeyden önce eğer gelecek için dikkatle oluşturulması gereken kırsal turizmden, 
Kadıköy ve çevresi halkı için bir ek gelir kaynağı olarak yararlanılacaksa kırsal po-
tansiyeli ve buna bağlı olarak değeri azaltılmalıdır.

Şüphesiz proje sahasının güneyindeki mera ve köye ait arazilerin, iyileştirme tedbir-
lerinin hem ekolojik hem de estetik olarak çok olumsuz sonuçları olacaktır. Kadı-
köy bu durumda olası turistik ana cazibesini kaybedecektir.

Köyün doğu ve batısında oluşturulacak tarımsal amaçlı ana yollarla kısmen mevcut 
sıkı köy-arazi ilişkisi daha ileri derecede arttırılacaktır.
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Kırsal koruma açısından Kadıköy’ün kuzeyindeki çöp sahasının kırsal olarak daha 
az zarar veren bir yere getirilmesi gerekli ve isabetlidir. Aynı şekilde kırsal görünü-
mü iyileştirmek için tahliyelerin doldurulması acilen gereklidir. Bunların varlığı 
proje sahasının güney ve doğusundaki arazileri oldukça rahatsız etmektedir.

6. 4. Öneriler
. Doğal kırsal bünyenin çok çeşitliliği, doğal varlıkların yeni tesisi ve genişletilmesi 
yoluyla yeni düzenlenecek kırsal arazilerle bağdaştırılarak daha da iyileştirilmeli-
dir. Ayrıca proje sahası kuzey ve kuzeydoğusunda relativ olarak ayrı görülen arazi-
ekonomik şartlar elverdiği sürece, kırsal alanı koruyucu tedbirlerle kültür arazileri-
nin, iyileştirilmesi sonucuna ulaşılabilir.
. Köy merkezi ile tarım arazileri ilişkisinin şekillendirilip düzenlenmesine özel de-
ğer ve önem verilmelidir. Bu konuda, tarımsal çevre yolunun tesisi (sığır yolları) köy 
dış kenarları boyunca uygun ekim tedbirleriyle çok yönlü imkânlar sunmaktadır. 
Ayrıca bu kapsamda yeni kurulan, sıkıştırılan veya genişletilen dağınık meyvelikler 
de ek bir iyileştirme sağlayabilecektir.
. Kırsal alanın koruma ve bakımı ve gelecekteki turistik çekicilik için, proje sahası-
nın güneyindeki mera ve köy arazileri tabii halde bırakılmalı, tarımsal araziler ola-
rak şimdiki güzelliklerinde korunmalıdırlar.

6. Gerçekleştirilen Çalışmalar
Başlangıçta belirlenen çalışma gruplarının istekleri ve yapılan değerlendirmelere 
dayanarak Arazi Toplulaştırma çalışmaları sonunda yapılanlar şöyledir;
1. Köyün tarımsal trafik yükü ve çevre belde ve köylerin transit trafiği köy merke-
zinden dışarı alınmıştır.
2. Sığırların köy içine girmeden çiftlik avlularına ulaşmaları ve tarımsal alet-maki-
nelerin çiftlik avlularına arka cepheden rahatça girişlerini sağlayan kuşaklama yolu 
gerçekleştirilmiştir.
3. Bu yol tarım arazileriyle köy yerleşimi arasında doğal bir sınır oluşturmaktadır. 
Aynı zamanda turistik amaçlara da hizmet edecektir.
4. İşyerleri ve tarımsal ürün işleyecek fabrikalar için (salça, turşu, pamuk çırçırlama 
v.b.) yer ayrılmıştır.
5. Sosyal ve sportif amaçlarla kullanılacak alan ayrılmıştır.
6. Arsa üretimi amaçlı alan ayrılmıştır.
7. Çöp depolama alanı ayrılmıştır.
8. Arıtma tesisi için yer ayrılmıştır.
9. Pazaryeri olarak kullanılan alan düzenlenerek çok amaçlı olarak kullanılabile-
cektir.
10. Mezarlığın kuzeyindeki alan park yeri, otobüs dönüş alanı, itfaiye yeri olarak 
düzenlenebilecektir.
11. Mevcut mezarlık alanı genişletilmiştir.
12. İmar planının yapım ve onayı için idari çözüm için girişimler devam etmektedir.
13.  Kanalizasyon ve arıtma tesisi için ilgili kurumla görüşülmüş, inşaat imar planı-
nın yapımından sonrası için düşünülmüştür.
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14. Köyün arazi toplulaştırma sonrası yeni parselasyon planına uygun olarak ana 
arterlere ve çiftçilerin yeni parsellerine dikilmek üzere 250 adet çam,100 adet zey-
tin,1200 adet akasya, akağaç, çınar, tesbih, katalpo, dışbulak, ligustrum, aylantuz fi-
danı ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 
15. Köyün güney girişinde Köy Tüzel Kişiliği’ne ait çam dikili küçük bir saha yü-
zölçümü arttırılarak bağımsız bir blok halinde piknik yeri olarak tahsis edilmiştir.
16.  Köyün güneyinde meraya girişte köyün sığırlarının toplanacağı bir alan düzen-
lenmiştir.
17. Elektrik enerji nakil hatlarının yeraltına alınması için ilgili kurum ile görüşül-
müştür. İmar planının kesinleşmesinden sonra daha ileri aşamalara geçilecektir.
18. Köy gelişimi projesinde bütün fiziki yapı ve planlamalara esas olacak köy içi 
hâlihazır ölçümleri yapılmış haritası hazırlanmıştır. Bu aşamadan sonra yeni imar 
planının hazırlanmasına geçilecektir.
19. Tarihsel köy çekirdeği içinde, sahipleri köy dışında yaşayan ve yıkık haldeki 
bina kalıntıları bulunan bir parselin köy adına satın alınması veya köy dışındaki 
köye ait arazilerle değiştirilmesi düşüncesi benimsenmiş ancak henüz gerçekleşti-
rilememiştir.
20. Köydeki mevcut yapıların dış görünümlerinin oluşturduğu karakteristik özel-
liklerin yeni yapılarda da korunup oluşturulması için mimari örnekler köye veril-
miştir.
21. Köyün batısındaki ilk etütlerde köy müzesi olarak düzenlenebileceği düşünülen 
eski, yıpranmış, kerpiç bina sahibi tarafından yıkılmıştır. Yıkılan bu binanın yeri 
ve içinde bulunan ulu çınar ağacı sahibinin de onayı alınarak Köy Tüzel Kişiliği’ne 
tahsis edilmiştir.
22. Köyün güneyindeki doğu-batı ekseninde geçen transit yolun asfaltlanması prog-
rama alınmıştır.
23. İzmir Tarım İl Müdürlüğü’nün Kadıköy’de uygulanacağı Mera Islahı ve Yem Bit-
kileri Üretimi Projesi için gerekli altyapı hizmetleri sağlanmıştır.

6. Gerçekleştirilen Çalışmalar
1994 yılında başlayan Köy Gelişimi çalışmaları ana çerçevesi itibariyle tamamlan-
mış sayılabilir. Bugüne kadar süren çalışmalarda ortaya çıkan sonuçları şöyle sırala-
mak mümkündür;
1. Köylü kendi yaşam alanını planlamaya hazır değildir. Yılların etkisiyle dışarıdan 
ve yukarıdan yönetimin ve uzmanların yaptığı planlamaları, aldığı kararları doğal 
kabul etmektedir. Bu konuda görüş bildirecek, öneri getirecek, tartışacak özgüvene 
sahip değildir.
2. Belki yukarıda belirtilen nedenlerin de etkisiyle yapılan işleri sahiplenmemekte 
ve gerekli koruma ve özeni göstermemektedir. “Orta malı” anlayışı sonucu yol boy-
larına daire elemanlarınca dikilen fidanlar korunmamış ve sulanmadığı için tutma-
mıştır.
3. Arazi Toplulaştırma ile oluşan yeni parselasyonda eski planda mevcut ağaçlar 
sahipleri tarafından uyarılara rağmen başkasına gideceği kabulü ile kesilmektedir. 
Arazi sahipleri ekolojik faktörleri de düşünme (çalılık, ağaç grupları, durgun su, bol 
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kıvrımlı giden su yatakları vb.) kültürüne henüz tam olarak ulaşmamıştır. Salt eko-
nomik ölçüler karar ve isteklere halen hâkim olmaktadır.
4. Sadece ekonomik amaçlı arazi toplulaştırma anlayışından, elverdiğince ekoloji ve 
çevre düzenlemesi kavramlarını içeren bir düşünce ve çalışma konusunda uygulayı-
cı birim olarak dairemiz de özeleştirisini yapmaktadır.
5. Kadıköy halkı, başlangıçta Köy Gelişimi Projesi’nin 8 yıl, 10 yıl gibi bir süreci içer-
mesini kavrayamamış ve sabırsızlık göstermiştir.
6. Köy Gelişimi multidisipliner bir çalışmadır. Diğer kurumlarla işbirliği, yardım, 
birlikte çalışma, teknik çalışma v.b. konulardaki ilişkilerde kurumsal ve mesleki 
güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Çok ufak boyutta bile olsa benzer durum kurum 
içinde dahi görülebilmektedir. 
7. Kurumlar arası koordinasyon büyük bir eksiklik oluşturmakta, bu konuda bir 
yaptırım bulunmamaktadır. 
8. Muhtarlıklar ekonomik yönden çok güçsüz durumdadır. En küçük maddi harca-
ma veya katılım bile adeta imkânsız görülmektedir.
9. Bütün bunların yanında Kadıköy halkının genelde böyle bir projeye ilgisi, zaman 
içinde yapılan tüm görüşme ve toplantılara katılımı, çalışmaları takibi ve idare tara-
fından istenilenlerin coşkuyla yerine getirilmesi özellikle belirtilmelidir.

Bütün bunlar ilk kez uygulanan bir proje de belki fazla eleştirel, belki biraz karam-
sar, bardağın boş kısmını gören bir düşüncenin ifadesidir. Amacımız daha verimli, 
daha güzel, daha çok çalışmak ve iş üretmek olduğuna göre eleştiriyi önce kendimiz 
yapmalıyız.

Kaynakça
Karmann, H. ve Jahnke,  P., (1995). Dorf-und Flurentwicklung, Kadıköy. 
Karmann, H. ve Festschrift  für Richard Hoisl zum 65. (1997). Geburtstag. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Arazi Toplulaştırma Tüzük ve Yönetmelikleri, Ankara.
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Türkiye’de Kır/Kent Dengesi 
Kurulması Sürecinde Kırsal 
Yerleşmelerde İstihdam ve Konut 
Politikaları ile Kırsal Yerleştirme 
Planlama Modeli Önerisi
şaduman sazak1 

1. Giriş 
Ülkemizde kırsal yerleşmelere olan ilgi her ne kadar, Cumhuriyet hükümetleri ile 
başlamışsa da, kırdaki sorunların çözümü sağlanamamış olup giderek ağırlaşmakta-
dır. Özellikle planlı dönemle birlikte kırsal kalkınmanın sağlanmasına ilişkin strate-
jilere yer verilmişse de, bunu gerçekleştirecek araçlar bugüne kadar yeterli derecede 
uygulamaya konmamıştır. Bugün pek çok sorunun ana kaynağı olan kır /kent ara-
sındaki fark giderek açılmaktadır.

Türkiye’de 1985 yılında kent lehine değişen ve % 53 - % 47 olan kır/kent dengesi, 
1997 yılında % 65 - % 35’e yükselmiştir. 2000 yılında nüfusun % 70’inin, 2005 yı-
lında ise % 80’inin kentli olması beklenmektedir (Peynircioğlu ve Üstünışık, 1993). 
1950’lerde başlayan hızlı kentleşme kentin çekiminden ziyade, kırın itimiyle ger-
çekleşmiştir. Özellikle de 1960’lı yıllarda makineleşme ve modernleşme (ilaçlama, 
geliştirilmiş tohum gibi teknolojik yenilikler) ile birlikte, kırsal alanda entansif 
tarıma geçiş, o yıllara kadar geleneksel üretim birimleri içinde yaşamlarını sürdü-
ren küçük üreticileri ve topraksız köylüleri doğrudan etkilemiş, yaşam koşullarını 
ve toprakla olan ilişkilerinin devamını zorlaştırmıştır. Sonuçta yoğun bir şekilde 
kırdan kente   – özellikle büyük kentlere –   göç süreci başlamıştır. Bunun sonucu 
olarak da kentlerde; işsizlik, gecekondulaşma, çarpık kentleşme, çevre kirliliği gibi 
sorunlar; kırlarda ise; kırsal yerleşmelerin nüfus kaybetmesi, istihdam sorunu, fakir-
lik, doğal kaynakların kirlenmesi ve kaybedilmesi vb. sorunlar, toplumsal gündemi 
oluşturmuştur. Kırsal kesim ile kentler arasında, gerek gelir düzeyi ve gerekse yaşam 
koşulları açısından kentler lehine önemli farklar oluşması ve farkların giderek de-
rinleşmesi, bugün toplumsal huzursuzluklara yol açacak boyutlara ulaşmıştır. 

Öte yandan kaynakların verimli kullanılmaması başta tarım, orman ve su kaynakla-
rının tükenmesine neden olmuştur. Kentsel ve özellikle kırsal çevredeki sorunlar ise 
gelişmenin sürdürülebilirliği yönünden engelleyici etkiler yaratmaya başlamıştır. 

1 Prof. Dr., Trakya Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Edirne.



türkiye’de kır/kent dengesi kurulması sürecinde kırsal yerleşmelerde istihdam

Türkiye’de kır/kent dengesi kurulması sürecinde kırsal yerleşmelerde istihdamın 
sağlanması ve bununla birlikte kırsal konut politikası ve gelecek için bir “Kırsal Yer-
leştirme Modeli” nin kurulması gerekmektedir.

Kırsal Nüfusun İstihdam Politikası 

Türkiye’de işgücünün sektörlere göre istihdam oranı; 1997 yılı itibarıyla, Tarım sek-
törü % 45. 3,  Sanayi % 21,6 (1/5), Hizmetler % 33,1 (1/3). Gelişmiş ülke standartla-
rına göre bu oranlar genellikle; hizmetler % 50 (1/2),  Sanayi % 33 (1/3), Tarım % 17 
-18 (1/6) şeklindedir (Yücel, 1994).

Özellikle Türkiye’de 1970’den sonra, tarım istihdamından, tarım dışı istihdamın 
şekillerine önemli geçişler olmasına rağmen, 1997 itibarıyla sonuç olarak verilen 
rakamlar, modern toplumun istihdam yapısını yansıtmamaktadır (Tablo 1).

Bütün gelişmelere ve kırdan kente göçe karşılık tarım istihdamı, halen istihdam 
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hacminin önemli bir kısmını, hemen hemen yarısını oluşturmaktadır. Bu yapıyla 
Türk toplumu modern topluma geçiş döneminde görünmekte olup, tarım toplumu 
özelliklerini kısmen sürdürdüğünü söylemek yanlış olmaz.

Türkiye’de kalkınmanın hızlandırılması için tarım sektöründe istihdam edilenlerin 
payının azaltılması, sanayi ve hizmetler sektöründe istihdamın payının artırılması 
gerekmektedir. 

Dolayısıyla Türkiye’de gelişmiş bir toplum düzeyine ulaşmak için kır ve kentin mo-
dernleşme sürecinin hızlandırılması kaçınılmazdır. 1997 Genel Nüfus Tespiti’ne 
göre Türkiye nüfusunun  % 35 ‘lik kısmı kırsal alanda yaşamakta olup, kırdaki işgü-
cünün % 76,5’lik kısmı, tarım sektöründe istihdam edilmektedir. 1990 – 97 yılları 
arasında yıllık nüfus artış hızı ortalaması % 1.5, kentlerde (il ve ilçe merkezlerinde) 
% 2.8,  köylerde ise eksi binde altı (- %0.6) olmuştur  (DİE, 1997).

Kırdan kente göç eden nüfus içinde 5 – 29 yaş arasındaki nüfusun payı % 71’dir 
(1990 Genel Nüfus Sayımı’na göre). Hane halkı fertlerinin aylık ortalama kullanıla-
bilir geliri (1997 yılı gelir dağılımı verilerine göre), kırsal alanda 45 milyon, kentsel 
alanda 131 Milyondur (DİE, 1997).

Bu değerler, kırsal alandan kentlere göç olgusunun en önemli göstergeleridir. Kent-
lerde artan bu nüfusu özümseyecek bir sanayi ve hizmet sektörü geliştirilmemiştir. 
Türkiye’de işsizlik en önemli sorunlardan biridir. Türkiye’de göç ve istihdam sorun-
larının ana kaynağı kırsal alandır.

Türkiye’de kırsal ve kentsel ortamların ekonomik ve toplumsal gelişmişlik düzeyin-
de büyük farklılıklar bulunmaktadır. Oysa kırsal ve kentsel ortamlardaki ekonomik 
ve toplumsal gelişmelerin birbirlerinin hızlandırıcıları olarak düzenlenmesi ola-
naklıdır. Bu sorunun çözümü kırsal kalkınmanın sağlanmasında yatmaktadır.

Bugün kırsal kalkınma ile kırsal sanayi arasında sıkı bir ilişki bulunduğu ve bu ne-
denle kırsal alanda sanayileşme girişimlerinin kırsal kalkınma ile birlikte ele alın-
ması ve uygulanması gerektiği anlaşılmıştır.

Dünyada kırsal sanayi uygulamaları ile ilgili eskiden beri uygulanan çeşitli uygula-
ma örnekleri bulunmaktadır. Köy ve kent yaşam biçimlerini bir dengeye kavuştur-
mak, sanayileşmeyi köye yaymak, köyü kentleştirmek ve kentleşmeye sağlıklı bir 
biçim vermek şeklinde uygulanan kalkınma modeli; komün sistemi altında Yugos-
lavya ve Çin’de uygulanmıştır. Türkiye’de de zaman içinde izlenilen politikalarda 
kırsal alanda yaşayanların yaşama düzeyinin giderek yükseltilmesi hedeflenmiş ve 
ülkenin sanayileşmesi yönünde gelişmenin kırsal alana da yansıması için; 
. Tarım ve Toprak reformu,
. Üretim artışının ve verimliliğinin sağlanması,
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. Kooperatifleşme, 

. Kırsal kalkınma projeleri,

. Kalkınmada öncelikli yöreler,

. Toplum kalkınması, 

. Köylere hizmet götürme birlikleri,

. Köy-kent,

. Merkez-köy, 

. Tarım- kent,

. Toplum ormancılığı,
gibi çalışmalarda bulunulmuş ve bunların bir kısmı da halen devam etmektedir. Ül-
kemizde yürütülen bu çalışmalar, getirilen bu çözüm yaklaşımları zaman zaman 
ortaya atılmakta, denenmekte fakat sonuçları değerlendirilmeden, iktidar değişik-
likleri yüzünden bir yana itilmekte, yani süreklilik kazandırılmadan rafa kaldırıl-
maktadır. 

Kırsal planlama konusunda başarılı uygulamaları olan İsrail’de ise plancılar, köyler 
arası geniş bir işbirliğine dayanan ve bölgesel gelişmeyi gaye edinen bölgesel yerleş-
me planları geliştirmişlerdir. Bu planlarda esas prensip; ekonomik, idari ve sosyal 
hizmetlerin yayılmalarının daha etkili ve daha ucuz olmalarını sağlamak olup- eko-
nomik, idari ve sosyal- hizmetleri bir çember içinde birleştirmektir (Bugünkü İsrail 
Yayınları, 1968).

Bugün de uzmanlar tarafından kırsal kentler savunulmakta, bunların başlıca iş-
levleri tarımsal gelişme, sanayileşme ve modernleşmenin hızlandırılmasıdır. Bu 
birimlerin tarım ve sanayileşmenin bütünleşmesini sağlamaları amaçlanmaktadır. 
Bu birimler ile literatüre “Sessiz Özek – Merkez” kavramı eklenmiştir. Bu merkezler 
tarım ve sanayi kuruluşuna sahip, fakat oturmaya açık olmayan bir ortamdır. Kimi 
ülkelerde, nüfusun bir ya da birkaç büyük kentte yığılması yerine bütün yurt yüze-
yine dağılması, yerleşme yapısına dengeli biçim verilmesini öngören desentralizas-
yon politikaları uygulanmaktadır. Ekonomik ve insan kaynaklarının bütün coğrafi 
bölgelere dağıtılmasına çalışılmaktadır. 

Köy, kasaba, küçük kentlerin sanayileşmesi, büyük metropollerin yeni kurulacak 
sanayi kuruluşlarına kapatılması, hatta eskiden kurulu olanların merkezden uzak-
laştırılması bu politika örnekleridir. Hindistan, İngiltere, Fransa, Sovyetler ve Çin 
gibi ülkeler, bu kentleşme politikalarına sahip olmuştur (DPT, 1997).

Özetle, bugün dünyada kırsal toplumun tarımsal kalkınmanın yanı sıra sanayileş-
meden de payını alması gerektiği ortak görüşü olarak benimsenmektedir. Bugün 
tartışılan konu; kırsal alan için ne tür bir sanayi yapısının uygun olduğudur. Bu 
alandaki geniş literatür, pek çok teorik yaklaşım sunmaktadır. Bunlardan biri; sana-
yileşme sürecini tarım destekli entegre bir ağ şeklinde tarımsal alanların geliştiril-
mesi olarak gören görüş vardır. Bu görüş bölgenin ürünlerine yeni dış pazarlar aç-
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mak için pazarlamaya ağırlık verilmesini öngörür. Literatürde kırsal alanda ikincil 
denilen sanayi türlerinin uygun olabileceği yorumları da vardır. Bu sanayiler, hafif 
ya da küçük sanayi olarak adlandırılır. Daha ziyade dayanıksız tüketim mallarının 
üretimine yöneliktir, daha küçük sermayeyi gerektirir.  Ismarlama veya zanaat türü 
üretim gibi standart olmayan süreçleri ve malları kapsayabilir.

Öte yandan tarımsal nüfusun çok dağınık bir durumda bulunmasının bu alanda 
yerleştirilen sanayi girişimlerinin etkin bir şekilde çalışmalarına engel olacağı sık 
sık öne sürülmekte ve bunların zorunlu bir şekilde küçük olacakları, bu durumun 
sonucu olarak, üretim masraflarının yüksek olacağı sebep olarak gösterilmektedir. 
Bundan dolayı, uygun endüstrilerin seçiminde özel bir dikkat gösterilmesi ve bü-
tün maliyet faktörlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bugün Türkiye’de 
kırsal kalkınmanın sağlanması – köylerin ve göreceli olarak geri sayılan bölgelerin 
kalkındırılması- için kırsal sanayinin kurulmasının gerekliliği,  zorunlu bir şart ola-
rak görülmektedir. Bu nedenle de, 7. BYKP OİK raporunda, kırsal sanayi konusu özel 
olarak ele alınmıştır (DPT, 1997).

Türkiye’de Kırsal Sanayi Uygulamaları 
Türkiye’de kırsal alanda tarım dışı sektörlerde istihdam edilenlerin sayısında, son 
20 yılda küçümsenemeyecek artışlar görülmektedir (Tablo 2).  1975–85 Döneminde 
% 21,7 olan bu artış oranı, 1985–95 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde  % 191,3 
oranına ulaşmıştır. 1975–85 döneminde imalat sanayindeki artış oranı % 22,6 olup, 
1985-95’i kapsayan 10 yıllık dönemde  % 130,7 olmuştur.  Diğer taraftan imalat 
sanayi dışında hizmetler kesiminde; toptan ve perakende ticaret, otel ve lokanta 
hizmetleri ile toplum hizmetlerindeki istihdam yükselişleri, kırdaki tarım dışı is-
tihdam artışlarını yansıtmaktadır. 1975–85 döneminde bu hizmetlerin artış oranı 
sırasıyla % 55 ve % 37,1 olup, 1985- 95 yıllarını kapsayan yine 10 yıllık dönemde % 
320,9 ve % 103,7 olmuştur. 1985 Nüfus sayımı sonuçlarına göre, ülkemizde köyler-
de tarım dışı faaliyetlerden geçimini sağlayan kişi sayısı yaklaşık 1 Milyon olup, bu 
sayı 1995 yılında 3 Milyona yaklaşmıştır. Bu değerlerden, kırsal kesimde tarım dışı 
ekonomik faaliyetlerin giderek önemini artırdığı, bu arada imalat ve hizmet sektö-
rünün küçümsenmeyecek gelişme potansiyeli taşıdığı ve dolayısıyla kırsal alandaki 
halkın refah düzeyini yükseltecek aletler potansiyelinin mevcut olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.

Sonuç olarak;  ülkemizde kırsal alanda, özellikle nüfusu 2 binden az kırsal yerleşim 
yerlerinde – köylerde –  çekirdek oluşturan ve de küçümsenemeyecek bir düzeye 
gelmiş sanayi etkinlikleri, dikkate değer bir görünüm oluşturmaya başlamıştır. Ken-
diliğinden oluşan, bir sanayi nüvesi olan bu yapının stratejisiz, sistemsiz ve destek-
siz bir ortamda kendiliğinden oluştuğu belirlenmiştir. Bu durumda, dünyada son 
gelişmeler ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut potansiyelin geliştirilip 
desteklenmesinin önemi açıktır.

kırsal planlama üzerine tartışmalar 1999-2009
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Kırsal kalkınma konusunda daha farklı fikirler bulunabilir. Öyle ya da böyle gele-
cekte kırsal alanda istihdam artırılmalıdır. Artan istihdamla birlikte eski evlerin ye-
niden kullanılması ve yeni konut talebi artacaktır.
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Tablo 2.   Nüfusu 2000’den Az Yerleşim Yerlerinde Tarım Dışı Sektörlerde İktisadi 
Faaliyet Kolunda İstihdam Edilenler (1975, 1985, 1995) 

İktisadi Faaliyet Alanı 1975 1985 1995 

1975–

1985 

Dönemi 

10 yılda 

artış oranı 

% 

1985–

1995 

Dönemi 

10 yılda 

artış oranı 

% 

- Maden ve taş 

ocakçılığı 

- İmalat sanayi 

-    Elek, gaz, su, 

- İnşaat ve Bay. 

İşleri 

- Toptan ve per. 

     ticaret, lokanta ve 

oteller 

- Ulaş., haber. ve 

depolama 

- Mali kurumlar, 

sigorta, taş. mal. 

ait işler ve kur., 

yrd.iş hizm. 

- Toplum hizm. ve 

sosyal ve kişisel 

hizmetler 

- İyi tanımlanm.  

     faaliyetler 

38.874 

 

187.025 

1.703 

101.061 

 

71.280 

 

 

93.638 

 

8.402 

 

 

 

 

217.337 

 

 

60.649 

55.000 

 

229.254 

2.938 

131.020 

 

110.457 

 

 

96.111 

 

15.699 

 

 

 

 

297.974 

 

 

11.158 

 

87.000 

 

529.000 

44.000 

350.000 

 

465.000 

 

 

231.000 

 

50.000 

 

 

 

 

607.000 

 

 

- 

41.0 

 

22.6 

72.6 

26.0 

 

55.0 

 

 

2.6 

 

86.9 

 

 

 

 

37.1 

 

 

81.6 

58.1 

 

130.7 

1397.6 

167.1 

 

320.9 

 

 

140.3 

 

218.4 

 

 

 

 

103.7 

 

 

- 

 

TOPLAM 779.969 949.611 2.767.000 21.7 191.3 

Kaynak: DİE,  1995, Hane halkı İşgücü Anketi Sonuçları ve DİE, (1975 – 85)  
Nüfusun Ekonomik ve Sosyal Özellikleri, Genel Nüfus Sayımları. 
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(1975, 1985, 1995)   Kaynak: DİE,  1995, Hane halkı İşgücü Anketi Sonuçları ve DİE, (1975 – 85)  

Nüfusun Ekonomik ve Sosyal Özellikleri, Genel Nüfus Sayımları.
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Kırsal Yerleşmelerde Konut Politikası 
Kır / kent dengesizliği kentsel alanlarda büyük sorunlara neden olmaktadır. Bunlar-
dan biri de konut ihtiyacıdır. Bugün yılda 400 bin konut üretilmesi gerekirken, yılda 
üretilen konut sayısı 200 bini ancak bulmaktadır. Önümüzdeki 10 yılda kentlerde 
herhangi bir önlem alınmazsa, gecekondu sayısı gelecekte de artacaktır.

Türkiye’de kentlerde (nüfusu 20 binin üzerinde olacak yerleşmelerde) doğacak 
konut gereksinimi; 2000 yılında 500 bin, 2005 yılında 600 bin olarak hesaplanmış-
tır. Konut amacıyla yılda üretilmesi gereken altyapılı kentsel arsa ise 2000 yılında 
25.000 Ha, 2005 yılında 30.000 Ha olmaktadır (Peynircioğlu ve Üstünışık, 1993). 
Kentleşmenin konut dışı gereksinimini karşılamak için de en az bu kadar daha ala-
nı, kentsel kullanışa açmak gerekmektedir.

Önümüzdeki 10 yılda, kentlerdeki toplam nüfusa 20 milyon nüfus ekleneceği, kır-
da yaşayanların toplam nüfusa oranının ise (2010 yılında) % 20 dolayında olacağı 
hesaplanmaktadır.

Türkiye’nin gündeminde böylesine büyük bir sorun vardır. Bu sorunlar kır/kent 
dengesinin kurulması ile çözüme ulaşabilir. Bunun için her kademedeki planlama-
da kırsal istihdam, kırsal konut ve kırsal yerleştirme konuları özenle dikkate alın-
malıdır.

Kırsal yerleşmelerde gelecekte sağlanacak istihdamla birlikte, konut talebi artacak-
tır. Bölge içindeki köylerin potansiyel gelişmelerini ortaya koyabilmek için, önce-
likle köylerin mevcut konut kapasitelerinin belirlenmesi gerekir. Zira bu belirlen-
meden, gelecekte kırdaki konut ihtiyacının ortaya konması olası değildir Gerçekte 
bazı durumlarda köydeki konut sorunu, kentteki konut sorunundan daha büyüktür. 
Bugüne kadar konut üreticileri- özel veya kamu- kırsal yerleşmelerdeki konut üre-
timine hiç girişmemişlerdir. İmar İskân Bakanlığı’nın (B.İ.B.) afet konutları, göçmen 
konutları ve son zamanlarda özel girişimciler tarafından orman ve sahil köylerinde 
tomurcuklanan ikinci konut siteleri dışında. 

Öncelikle kırsal kesimin konut ve bina ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek 
ve en ucuza temin edebilecek inşaat tarzları, yapı malzemeleri, yerleşme tipleri vb. 
gibi konularda araştırmalar yapılmalıdır.

Köylerde ortaya çıkacak olan konut talebine göre, terk edilmiş evlerin yeniden kul-
lanımları sağlanmalı, yenilenmeleri teşvik edilmelidir. Özel konut üreten kuruluş-
ların/ firmaların kırsal alanda konut üretimi teşvik edilmelidir. Yaşama ve barınma 
şartlarını düzeltmek için gerekli tedbirler alınmalı; plan, proje ve teşvik edici şart-
larla kredi imkânı hazırlanmalıdır. Bu konuda;  yerel firmalara ve evini kendi ya-
panlara yardım edilmeli,  düşük faizli konut kredileri ve teşvikler sağlanarak düşük 
enerjili ve ucuz konut üretimi teşvik edilmeli, yeni yapılanmalarda yerel mimariye 
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ve kırsal peyzaja duyarlılık dikkate alınmalıdır.

Bu konuda; Avrupa Konseyi Bölge Planlama’dan sorumlu Bakanlar Kurulu’nun 1978 
tarihinde Viyana’daki toplantısında, “Kırsal alanların özelliklerinin korunmasının 
her bölge planlamasının ilk amacı olması gerektiği, özel olarak bölgesel mimaride 
gösterildiği gibi, kırsal mahallenin özgünlüğüne de saygı gösterilmesi gerektiği, kır-
sal yaşantı örtüsünün bazı görünümlerinin kentsel yaşantı örtüsüne bir alternatif 
olarak korunması gerektiği” kararı alınmıştır.

Uygulamadaki haliyle kaderlerine terk edilen yerel konutların ve yerleşim dokula-
rının korunması gerekmektedir.

“Kırsal Yerleştirme Planlama Modeli” Üzerine Bir Araştırma 
Konut ve istihdamla ilgili planlama ve politikalarda yeni perspektiflerin açılması, 
kırsal yerleştirmelerde radikal değişikliklerin yapılmasını gerektirir.

Kırsal yerleştirme politikasının temeli; ülke üzerinde nüfusun dengeli dağılımını 
sağlamak amacıyla gerekli olan nüfusun kırsal alana çekilmesini ve planlı olarak 
yerleştirilmesini kapsar. Kırsal alan nüfusundaki gelişmeler, gelişmiş ülkeler ve 
Türkiye açısından günümüz ve gelecek için değerlendirilecek olursa; gelişmiş ülke-
lerdeki araştırmalar, kırsal kesime doğru önemli bir nüfus akımı olduğunu göster-
mektedir. Üçüncü dalga, insanları bir araya getireceğine dağıtarak mekân anlayışını 
değiştirmektedir. İleri teknoloji ülkelerinde büyük kent nüfusunda bir azalma, kü-
çük kentlerin nüfusunda artma olmaktadır. 1970’li yıllarda OECD üyesi ülkelerin 
çoğunda kırsal alanlarda ekonomik, sosyal ve kurumsal konularda radikal nitelikte 
değişiklikler yaşanmıştır. Bazı OECD üyesi ülkelerden ABD, Fransa, Japonya gibi ül-
kelerde 1960’lı yıllarda kırsal nüfus artışı yavaşlamış, büyük kentlere (metropolle-
re) göre hem mutlak hem de nispi olarak azalmıştır. 1970’li yıllarda ise, sürdürülen 
politikalar etkisini göstermeye başlamış, kırsal nüfusu artırmayı sağlamıştır. Hatta 
bu konudaki istatistikler nüfustaki bu artışın ABD’de 2020, Japonya ‘da 2050 yılına 
kadar devam edeceği şeklindedir (DPT, 1997).

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, iş bölümünün ortaya çıkması ve yersel boyut 
kazanması sürecinin sonuçlarından biri olan kentleşme ve sanayileşme sürecinin 
özelliklerine bağlı olarak, kır/kent ve tarım/sanayi karşıtlığını gündeme getirmiştir. 
Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de zamanla pekişen karşıtlık, günümüzde ne-
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redeyse uzlaşmaz bir noktaya gelmiştir. 

Oysa gelişmiş ülkelerde kır/kent farklılaşması toplum yapısının dinamiklerine uy-
gun bir gelişme göstermektedir. Bu ülkelerden örneğin ABD’ da, hızlı şehirleşme ve 
teknolojik ilerlemenin sonucu olarak 1800 yıllarında işgücünün % 90 ‘lık kısmı,  
tarım sektöründe çalışırken, bu oran günümüzde % 2.60 oranına inmiştir. Ve köy 
olarak tanımlanan nüfusu 2500’den az olan kırsal yerleşimlerde tarım sektöründe 
çalışanların oranı, tarım dışı sektörlerde çalışanlardan daha azdır. Zira kent mer-
kezlerinden köy çevrelerine sürekli göç yaşanmaktadır. ABD’de hızlı şehirleşme ve 
teknolojik ilerleme nedeniyle, bir taraftan tarım sektöründe çalışanların sayısı aza-
lırken, diğer taraftan köyde yaşayanların sayısı önemli bir artış göstermektedir. Nü-
fusun %24’ü kırsal alanlarda yaşamaktadır. Aynı şekilde Japonya’da da köy birimi 
“tarımla uğraşan” ve “tarımla uğraşmayan” şehir anlayışı içinde değerlendirilmekte-
dir (Türkdoğan, 1983).

İleri teknoloji ülkelerinde büyük kent nüfusunda bir azalma, küçük kentlerin nüfu-
sunda artma olmaktadır. Kırsal ekonomiler giderek daha çeşitlilik kazanmaktadır. 
Tarımın önemi azalmakta, hizmet sektörü önemli ölçüde büyümektedir. Bazı yöre-
lerde küçük ve orta ölçekli imalathaneler, nispi olarak düşük ücretli faaliyetler ol-
malarına rağmen, önemli istihdam kaynağı olarak kırsal ekonomik yapının önemli 
parçasını oluşturmaktadır (DPT, 1997).

Bu tür girişimler, genellikle yerel girişimcilerin mülkiyetinde, onlar tarafından işle-
tilen; yöreye, bölgeye, ülkeye ya da bazen diğer ülke ve pazarlara hizmet sunan işlet-
melerdir. Turizm ve boş zaman sanayisinin genişlemesi ve bazı yörelerin emeklilik 
yerleşmeleri şeklinde büyümeleri, ekonomik canlılığı artırmıştır.

Türkiye’de kentleşmenin başladığı 1950’lerden beri, sürekli olarak bir alçak basınç 
merkezi gibi, çevresinden kendine doğru, yüksek basınç merkezlerinden, göç alan 
büyük kentler - metropoller, bu yükü artık taşımaz hale gelmişlerdir. Yaklaşık 50 
yıldır yaşanan göç olgusu, hem büyük kentlerde hem de kırlarda büyük sorunla-
ra neden olmuştur. İşsizlik, altyapı sorunu, gecekondulaşma, hızlı kentleşme, par-
çalanmış aile vb. gibi sorunlar, toplumsal gündemi oluşturmuştur. Bu sorunların 
çözümü, kır/kent karşıtlığının uzlaştırılmasında yatmaktadır. Bunun için ön şart 
ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutları bulunan kırsal kalkınmanın gerçekleş-
tirilmesidir.

Bugün Türkiye’de kırsal kalkınmanın sağlanması halinde, kırdan– kente olan göç 
sürecini tersine çevirecek yapı, kentten kıra dönecek insan potansiyeli vardır. Bu ko-
nuda temel kaynak, kırın kente göçlerle –sürekli göç, mevsimlik göç ve uluslararası 
işgücü olarak – verdiği insanını tekrar geri kazanmasıdır Bununla kır, kente verdiği 
potansiyel nüfusunu – işgücünü- yeniden kazanacaktır (DPT, 1984).
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Diğer bir nüfus potansiyeli ise; günümüzde büyük kentlerin (metropollerin) sorun-
larından uzaklaşmak ve kırsal alanda yaşamak isteyen çok sayıda insan bulunmak-
tadır.  Hızlı nüfus artışıyla kentlerin her geçen gün daha da yaşanmaz duruma gel-
mesiyle bu talep gelecekte daha da artacaktır. Her ne kadar bu ikinci öneride amaç, 
nüfus artışlarının kırsal alanda karşılanması olmasa da, bu yerleştirmeler mevcut 
kırsal yerleşmelerin ekonomik kalkınmasına hizmet edebilir. Bu nitelikteki yerleş-
tirmelerin sosyal –kültürel gelişmeye ve kırsal alandaki yaşam kalitesinin gelişme-
sine olumlu katkısı olacaktır.

Kırın Kente Göç Eden Nüfusunu Geri Kazanması  
Türkiye’de iç göç verilerine göre; günümüzde sürekli göç yavaşlamış, yurtdışı göç-
leri geri dönüş sürecine girmiştir. Türkiye’de iç göç istatistiklerine göre, 1970 yılın-
da göç oranı % 10,7’ye ulaşmıştır. Takip eden 5’er yıllık dönemlerde, 1985’e kadar 
kente olan göçte gerileme olmuştur. 1975’ de  % 9,9, 1980’de  % 7, 1985’ te % 6,5 
ve 1990’da %7,6 oranında gerçekleşmiştir (DİE). Sürekli göçlerin yerini günümüzde 
mevsimlik göçler almıştır. Bu uygulama, hem küçük tarım üreticilerinin hem de 
tarım dışı işgücünün önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. 

Böylece kırsal aileler, çoğu kez çifte ikamet oluştururken, sürekli göçün sebep oldu-
ğu büyük kent merkezlerine yığılmalarda, farklı biçimlerde devam etmiş ve ailelerin 
sürekli parçalanmışlığının yani gurbetçiliğin kurumsallaşmasına neden olmuştur.
1978’de Çorum – Çankırı ile başlayan Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ise, soruna kök-
lü bir çözüm getirememektedir. Bu tür yaklaşımlar, büyük ölçüde düşük verimli 
tarım işletmelerini desteklemekte, fakat gurbetçiliği yani mevsimlik göçü engel-
leyememekte ve daha çok köyde, kadın emeğinin iş yükünü artırıcı yönde sonuç 
vermektedir. Oysa Kırsal Kalkınma yaklaşımında amaç; mevcut üretim sürecinin 
desteklenmesi, gelir getirici bazı yeni faaliyetlerin köy düzeyinde örgütlenmesi ve 
yol, su, sulama gibi köyün altyapısının iyileştirilmesiyle, köylü üreticilerin pazarla 
ilişkilerinin güçlendirilmesi ve refahın sağlanmasıdır.

Bu nedenle de, Türkiye’de kırsal kalkınma politikaları artık düşük verimli küçük 
tarım işletmelerini desteklemek biçiminde değil, buradaki potansiyel (gurbetçi) iş-
gücünü yerinde istihdam edecek “kırsal sanayi” yaklaşımını geliştirmek zorundadır. 
Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi teşvik edilmeli, öncelikle bölgenin ham maddesi-
ni işleyecek tesisler vücuda getirerek, tarım ve sanayi arasındaki ilişkileri, bölgenin 
kalkınması doğrultusunda kullanacak tedbirler alınmalıdır. Böyle bir sanayi ister 
istemez tarımla ilintili ancak sınırlı olmamalıdır. Bir başka deyişle, emek fazla olan 
yörelerde (göç veren) kurulması uygun olacak sanayi hammaddesini, tarımdan ala-
bildiği gibi tarımla ilgisi olmayan bir faaliyet alanını da kapsayıcı olmalıdır (DPT, 
1984). 

Kırsal kesimde kalkınma faaliyetlerinin, kalkınma planı içinde, bir bütünlük halin-
de programlanması, özellikle küçük ve orta çaptaki sanayi tesislerinin uygun yer-

527



528

lerde kırsal alanlara çekilebilmesi için yeterli vergi muafiyetleri ve teşvik tedbirle-
ri yanında, altyapı ve kamu hizmetlerinin de ihtiyaca cevap verebilecek seviyeye 
yükseltilmesi, sağlık, eğitim, kullanma ve içme suyu, yol, haberleşme ve nakliyat 
problemlerinin çözülmesi gerekir.

Böylece kırsal sanayi ile amaçlanan, hızlı nüfus artışı ve tarımda yapısal dönüşüm-
den kaynaklanan geçim darboğazlarına köklü bir çözüm olarak, kırsal emeğe (gur-
betçiye) yerinde istihdam olanağı sağlayarak;
. Kırsal ailelerin birlikteliğini ve mutluluğunu sağlayıcı koşulları yaratmak ve bu-
gün mevsimlik göçlerin neden olduğu ailelerin parçalanmışlığı gibi sosyal sorunları 
ortadan kaldırmak,
. İnsan onur ve emeğini gözetici iş olanakları yaratmak,
. Tarımdaki verimsiz işletmelerin zaman içinde tarım dışına kaynaklarını teşvik et-
mek,
. Merkez köyler oluşturarak dağınık yerleşmelere seçenek üretmek, 
. Büyük kentlere olan akımı durdurmak,  ön koşuldur (DPT, 1997).

Öte yandan, 1950’li yıllara ait kentleşme ile ilgili neden ve teşhislerinin bugün artık 
aynen geçerli olmadığı, kentleşme devam etmekle birlikte, ülkede değişen koşullar 
çerçevesinde kentleşmenin nedenlerinin de değişmekte olduğu bilinmektedir.

Tarım nüfusunun fazla artması ve teknolojik girdiler nedeniyle tarımda işsizlik, 
kentlerde çalışma olanaklarının artışı, eğitim, yaşama koşullarının daha çağdaş olu-
şu gibi klasik nedenler, tarımdaki fazla nüfus artışı hariç, nispi önemlerini kaybet-
meye başlamışlardır. Öncelikle, kentleşme olgusu 1950 -2000 dönemi için, 50 yılı 
bulduğu halde, kentlerde altyapı, çağdaş yaşama ve çalışma olanaklarını artırıcı 
önlemler alınmadığından, özellikle büyük kentler bu açılardan olan cazibelerini 
giderek artan bir şekilde kaybetmişlerdir. Günümüzde; yaşamın pahalı, iş olanak-
ları tıkanma noktasına geldiği, altyapı ve ulaşımın yetersiz olduğu, eğitim, eğlence 
ve rekreasyon olanaklarından ancak çok dar bir kesimin yararlanabildiği, suçluluk 
oranları yüksek kentlerde yaşama ve çalışmanın, çağdaş kent yaşamı açısından fazla 
bir cazibesi kalmamıştır. 

Üstelik ülke düzeyinde enerji, ulaşım, haberleşme, iletişim teknolojilerinin kırsal 
alanda yaşayan insanlara da hitap etmeye başlaması, çağdaş yaşam şartlarına yöne-
lik talepleri bir ölçüde törpülemiştir.

Kırdan kente göç eden ve bugün büyük kentlerin gecekondu nüfusunu oluşturan 
kesimin büyük bir kısmı, kırsal alanda uygun yaşama koşulları yaratılırsa, köyüne 
dönmeyi istemektedir. Bu konuda yapılan bir araştırma somut ipuçları sunmakta-
dır.

1997 Yılında Bilses Vakfı tarafından Prof. Dr. İbrahim Armağan koordinatörlüğünde 
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türkiye’de kır/kent dengesi kurulması sürecinde kırsal yerleşmelerde istihdam

yürütülen İzmir’in gecekondu bölgelerini kapsayan bir araştırmanın tamamlanan 
Narlıdere’yi kapsayan bölümünde; 322 aile ile yapılan görüşmelerde, görüşülen ai-
lelerin büyük bir kısmı, olanaklar yaratılırsa köylerine dönmeyi istediklerini belirt-
mişlerdir. Bunu söyleyenler bir ve ikinci kuşak olup üçüncü kuşak dönmeyi kesin-
likle istememektedir (Abacıoğlu, 1997). Görüldüğü gibi devletin göç sürecini tersine 
çevirme imkânı halen mevcut bulunmaktadır.

Kentlerde Yaşayanların Doğal / Kırsal Çevre Özleminden Kaynaklanan 
Yerleşme Talebi   
Bugün kentlerde yaşayan milyonlarca insan kırsal bölgelerin özlemini çekmekte-
dir. Bugün tüm dünyada kalabalık metropollerden kırsal yaşama ılımlı geçişlerin 
yapıldığı ara bölgeler oluşmaya başlamıştır. Türkiye’ de de özellikle büyük kentler 
çevresinde, doğal çevreye yönelen yoğun yerleşme talepleri söz konusudur. Günü-
müzde kentlerdeki yaşam ortamlarından yakınan insanlar, doğal bir çevrede sağlık-
lı bir yaşamı özlemektedirler. Ancak bugün kent yakın çevresinde doğal alanlarda  
“Kır evi” olarak toplumun belirli bir orta ve aydın kesiminin özlemine yanıt olarak 
sunulan 3. konut olarak tanımlanan yerleşme talepleri kırsal alanda çeşitli sorunla-
ra yol açmaktadır. 

Başta doğal kaynakların tahribi, tarım topraklarının kaybedilmesi, tarım toprakları-
nın bu işi bilmeyenlerin eline geçmesi, kırsal peyzajın bozulması, çevre kirliliği, or-
manların yok edilmesi, altyapı eksikliği vb. gibi. Öte yandan pek çok insanın kırsal 
alanda yaşamak isteme eğilimini de bir kenara atmak gerçekçi değildir. Meslek ha-
yatını kırsal alanda geliştirmek isteyen insanların bu amaçlarına ulaşmalarını sağ-
lamak için, bu konudaki eğilimleri desteklemek ve bu alanda ki eylemler hakkında  
-kırsal yerleşmelerde istihdam, konut ve hizmetler -sunmak gerekir. Bugün 3. Konut 
olarak adlandırılan ve uygulamadaki şekliyle pek çok soruna yol açan bu yerleşme 
eğilimi mevcut ve kendi kendine yeterli kırsal yerleşmelere önerilebilir. Bu tür yer-
leşmeler, kırsal yerleşmelerin kalkındırılmasına da hizmet edebilir.

Öneri ve Sonuç  
Bugün Türkiye’de pek çok sorunun kaynağı olan, ülke ölçeğinde kır/kent karşıtlı-
ğını uzlaştırmak için dengeli bir kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve nüfusun 
ülke yüzeyinde dengeli bir şekilde dağıtılması – yerleştirilmesi gerekmektedir.

Kırsal alanda dengeli bir kalkınmanın sağlanması ve nüfusun dengeli yerleştirilme-
si için ise mekân faktörü büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle fiziksel bir planın 
hazırlanması kaçınılmazdır.

Bugün Türkiye’de kırsal yerleşmelerin dağınık ve sayılarının çok olması, bir taraftan 
bu alanda yerleştirilecek sanayi girişimlerinin etkin bir şekilde çalışmasına, diğer ta-
raftan kırsal alana götürülecek hizmetlerden, kırsal nüfusun yararlanmasına engel 
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teşkil etmektedir. Bu nedenle her bölgedeki kırsal alanın potansiyeli (doğal ve eko-
nomik kaynakları) ve kısıtlayıcıları dikkate alınarak, hangi alanda hangi tür sanayi 
ve / veya ekonomik faaliyetler kurulabileceği ve götürüleceği konusunda hazırlana-
cak kalkınma planına göre karar verilmelidir. Kırsal kesimde kalkınma faaliyetle-
ri ülke kalkınma planı ile bir bütünlük içinde programlanmalı, köyler ve yerleşim 
merkezleri gruplandırılmalı, bu gruplar içinde gelişmeye uygun olanlar seçilerek, 
nüfusun gerekli hizmet ve altyapı donatımlarının karşılanacağı ” Kırsal Büyüme 
Merkezleri “ oluşturulmalıdır. Kırsal kalkınma planlarında geliştirilecek tüm fikir-
ler bölgenin ihtiyaçlarına duyarlı olmalıdır.

Kırsal kalkınma konusundaki bu çalışmalarda, yararlanıcıların (yerel halk) katılımı-
nın ön şart niteliğinde olması gerekir.

Ayrıca, bu kırsal yerleşim merkezlerini daha cazip hale getirmek ve gelecekte ih-
tiyaçları karşılamak konusunda, kırsal yerleşmelerde ucuz konut üretimi, düşük 
enerjili konut plan uygulaması, tarımsal üretkenlik ve enerjide kendi kendine yeter-
lilik (doğal enerji kaynağı; rüzgâr ve güneş kullanımı) projeleri itici bir güç olarak 
kullanılmalıdır. Bunların şekilleri ve strüktürleri ileri endüstri dünyasının gereksi-
nimlerine yanıt verecek nitelikte olmalıdır (Darley, 1978).

Kentsel devrim çağı olarak tanımlanan 20. Yüzyılın tamamlanmasına az bir süre 
kala, kırsal yerleşme ve yerleştirme konusundaki düşünce ve politikaların ivedilikle 
yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. İdeal bir dünyada kırsal so-
runların çözümü için, yenilikçi ve ilerici düşüncelere ihtiyaç vardır.
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