
 

 

dili kullanılarak her türlü görüntü işle-me 
uygulaması yapılabilir. Görüntü dü-
zeltme ve iyileştirme çalışmalarından şe-
kil algılama, smır belirleme işlemlerine; 
veri sıkıştırma çalışmalarından raster 
konumsal analizlere kadar her türlü işlem 
yapılabilir. Yine, raster görüntü 
çiftlerinden üç boyutlu modellerin elde 
edilmesi, sayısal arazi modellerinin 
(DTM yada DEM) kurulması mümkün-
dür. Bütün bu anlatılan işlemler için 
gerekli olan Fourier, Hadamard, Walsh, 
DCT, Hotelling, Hough, Laplace, vb. 
dönüşümlerin yapılması ve bunların 
yorumlanması için programların yazıl-
ması da mümkündür. Bu sayede de, bu 
konularla ilgili yeni teknikler üzerinde 
çalışmak için piyasadaki mevcut yazı-
lımların sunduğu olanak sınırlarının 
dışına çıkmak da mümkün olabilir. 
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1-BİR TÜRK 
BAVYERA İŞBİRLİĞİ İÇİN 
ŞİMDİYEKADAR Kİ TEMASLAR 

Kırsal gelişim alanındaki Türk - Bavye-
ra işbirliğinin uzunca bir geleneği vardır. 
Bu bağlamda - örneğin Yıldız Teknik Üni-
versitesi'ndeki toplantılardan edinilen de-
neyimlerden - 1989 yılından beri Bavyera 
Gıda, Tarım ve Orman Eyalet Bakanlığı -
Bavyera Kırsal Gelişim Dairesi - ve ( Tür-
kiye ) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında en 
üst yönetsel düzeyde temaslar yapıldı. An-
cak bu girişimler o zamanki yetkili bakan-
lar arasında 1991'de Arazi Toplulaştırması 
ve Köy Yenilemesi Yardımıyla Yeniden 
Kırsal Düzenleme'de işbirliği için somut 
sonuçlar doğurmayan bir niyet mektubu ha-
linde kaldı. 

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin 
uzun süreli geleneği ve özellikle Yıldız 
Teknik Üniversitesi (Prof. Dr. Nazmi Yıl-
dız) ve Münih Teknik Üniversitesi (Prof. 
Dr. Richard HOİSL) arasındaki bilimsel ve 
kişisel temaslar 1991 yılından beri tarafım-
dan sürdürüldü ve 5 yıldır (1992 - 1996) 
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde her yıl bir 

haftalık kırsal ve köysel gelişim seminer-
leri olarak yoğun şekilde geliştirildi ve de-
rinleştirildi. 

Ankara'daki Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nde arazi toplulaştırması için 
yetkili dairenin yöneticisi Bay Sadettin 
TAKKA ile mesleki bir görüşme sağla-
mak ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 
öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla 
başlı başına bir proje örneğinden hareket 
ederek Doç. Dr. Zerrin DEMİREL arazi 
toplulaştırma dairesiyle temasları tekrar 
güçlendirdi ve 1993 yılı Şubat ayında Ha-
rita ve Kadastro Mühendisleri Odasının 
Bilimsel ve Teknik Kongresi'nde Prof. 
Dr. H. MAGEL'in konferansından yarar-
landı. 

Yalnız bu yıllarda çağın uygun politik 
işaretleri değil - örneğin 1993 yılında 
Bavyera Eyaleti Başbakanı Dr. STOIBER 
ve Bonn'daki Türkiye eski Büyükelçisi 
Dr. ÖYMEN güçlendirilmiş bir Bavyera 
Türkiye ilişkilerinin yapılandırılmasını di-
le getirmişlerdir - tersine, Türkiye'nin Do-
ğu Avrupa'daki önemli Jeostratejik konu-
mu ve Avrupa Birliğine güçlü ve ekono-
mik şekilde yönelmesi kırsal gelişim ala- 

  

 



 

 

nmda, özellikle ülkenin tarımsal karakter-
li yörelerinde arazi toplulaşması ve köy 
yenilemesinde bir işbirliğini özendiriyor-
lar. 

Bunun üzerine Hanns SEIDEL Vak-
fı'nm parasal desteği ile îzmir ilinde bir 
pilot projeye dayanarak her iki ülkenin 
olası bir işbirliği tekrar ele alındı. Bu bağ-
lamda Münih ve Yıldız Teknik Üniversi-
telerinin işbirliği bir özellik arzeder. Oluş-
turulan çalışma ekibinin Bavyera tarafını 
Bavyera Gıda, Tarım ve Orman Eyalet 
Bakanhğı'ndan Prof. Dr. Holger MAGEL 
yönetiminde Kırsal Gelişim Dairesi Mer-
kezi Görevler Bölümü köysel gelişim so-
rumlusu Dr. Peter JAHNKE ile kırsal ge-
lişim sorumlusu beni kapsayacak şekilde 
genişletildi. Ekibin Türkiye tarafını Anka-
ra'daki Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
ve Manisa Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 
yetkilileri yanı sıra Yıldız Teknik Üniver-
sitesi'nden Doç. Dr. Zerrin DEMİREL 
temsil ediyorlar. 

Bu bağlamda Münih Teknik Üniversi-
tesi tarafından tüm sorumlulukla bana bu 
görevi veren Prof. Dr. Richard HOISL'a 
özellikle teşekkür ederim. 

2-TÜRKİYE5DE ARAZİ 
TOPLULAŞTIRMASI ÖRGÜTÜ 

Türküye'de arazi toplulaştırmasının 
en üst yönetimi, doğrudan Başbakanlığa 
bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
içinde bulunmaktadır (Tarım reformu böl-
geleri içindeki arazi toplulaşması çalışma-
ları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 
sorumluluğundadır.) Köy Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü 9 Daire Başkanlığından 
oluşur; bu bağlamda "Azari Toplulaştır-
ması" görev alanı için "Sulama Daire 
Başkanlığı" içindeki 3 şube müdürlüğün- 

den biri yetkilidir. 
Türkiye, tümüyle 18 Köy Hizmetleri 

Bölge Müdürlüğü'ne ayrılmıştır; bunların 
her biri 2 ilâ 5 ili kapsar (toplam 76 il). 
Örnek olarak İzmir Bölge Müdürlüğü İz-
mir. Manisa, Denizli, Aydın ve Muğla il-
lerini içerir. Her ilde bulunan bir Köy Hiz-
metleri İl Müdürlüğü toprak ıslahı, drenaj, 
içme suyu, boşaltma, köprü, yol, arazi 
toplulaştırması gibi ilgili yerel görevleri 
yapar. Halen 20 ilde arazi toplaştırması 
çalışmaları sürdürülmektedir, yani 20 
Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü "Arazi Top-
lulaştırması" ile meşguldür (örneğin, Ma-
nisa Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü). 

 

Sekili: Bergama'daki Akropoiis'ten 
Geniş ve Bereketli Bakırçay Vadi Ova-
sı'na, Yani Küçük İşletmelerden Olu-
şan Parçalanmış Kültür Peyzajına Ba-
kış 

İl müdürlüklerinde tümüyle yaklaşık 
60 adet ziraat ve harita mühendisi arazi 
toplulaştırma çalışmaları ile ilgilidir. Bu 
bağlamda bu uzmanlar çalışmalarda yal-
nız kontrol işlevini sürdürürler. Genellikle 
tüm önemli planlama, ölçme ve proje 
çalışmaları özel bürolara ve firmalara ve-
rilir. 

Halen 200. 000 Ha'lık bir alanı içeren 
36 yeni düzenleme projesi yürütülmekte-
dir ve yılda yaklaşık 25.000 ha bitirilmek-
tedir. Gelecekte ülkedeki gerekli yapısal 
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iyileştirmeler gereksinimi dikkate alındı-
ğında yılda yaklaşık 100. 000 ha'lık bir 
alanın düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu 
da il müdürlüklerinde 140 ziraat ve harita 
mühendisliği kadar bir personel donanı-
mını gerektirecektir. 

Türkiye'de toprak reformunun uygu-
lanması için yasa] temel olarak " Tarım 
Reformu Kanunu" dışında ( halen bunun 
hiç bir önemi yoktur; uygulamada yalnız 
Urfa'da bir toprak reformu projesi bulun-
maktadır) toprakla ilgili hiç bir yasal hü-
küm yoktur. Yalnız 1979 yılında çıkarılan 
ve arazi toplulaştırması çalışmalarını sür-
dürmeye yarayan bir "Arazi Toplulaştır-
ması Tüzüğü" yürürlüktedir. 

3- PİLOT PROJENİN VE MEKÂN-
DAKİ KONUMUNUN SEÇİMİ 

Uygun Pilot Proje olarak Türk uzman-
lar, yani Köy Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü Arazi Toplulaştırması Şube Müdürü S. 
TAKKA, Manisa Köy Hizmetleri İl Mü-
dürü N. AVDAN ve yardımcısı A. IŞIK 
tarafından İzmir İli'nin kuzeyinde Kadı-
köy seçildi. 

Önemli turizm yöresi Bergama yakı-
nındaki Bakırçay Ovası'nda bir örnek 
proje seçilmesi, bu kırsal yörenin orta va-
dede tarımsal nitelikli ürünleri yetiştirme 

 

sahip olabildiğinde ilginç bir yönü de içe-
rir. Bunun için kütür peyzajı; lan m dışı iş 
alanlarının sağlanması, kırsal kültür bakı-
mı, boş zaman ve dinlenme için yeni dür-
tüler, çevreyi koruyan tanınla ilişkili ola-
rak yöre ve peyzaj planlaması öğelerinin 
dikkate alınması vb. sayesinde yaşam, ça-
lışma ve dinlenme mekânı olarak belirgin 
şekilde çekicilik kapanmalıdır. Köy yeni-
leme ve arazi düzenleme önlemleri etkili 
ve çevreyi koruyan gelişmenin bu sürecini 
özendirebilir. Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Kadıköy köysel ve kırsal pro-
jesini önemli bir pilot proje olarak gör-
mektedir. Başarı için gerekli varsayımlar 
kendi iç gelişim potansiyelleri ve uygun 
yönetsel çevre koşullandır. Kadıköy Pro-
jesi 'nde her ikisi de vardır. 

Kadıköy yaklaşık olarak Bergama 
merkez ilçesinin 20 km kuzey doğusunda-
dır. Önemli arkeolojik kazılar nedeniyle 
Bergama'nın uluslararası bir anlamı var-
dır ve Türkiye'nin kültürel - tarihsel açı-
dan önde gelen yerlerinden biridir. Kadı-
köy, İzmir İli içindeki Bergama ilçesine 
bağlıdır. İlçe ya da köy bağlantı yolları ile 
Bergama'dan 15 dakikada Kadıköy'e ula-
şılabilir. 

Kadıköy yöresi Bergama'nın doğu-
sunda yaklaşık 20 km genişliğinde açık ve 
bereketli Bakırçay ovası içindedir (Bak. 
Şekil 1). Bu çukur peyzaj kuzeyde Madra 
Dağı ve güneydeYunt Dağı etekleri ile sı-
nırlıdır. 
4-PROBLEMİN SUNULUŞU, PROJE 
İLKELERİ, YÖNTEMSEL İŞLEM 

Kalabalık merkezlere olan hızlı nüfus 
göçü arazi toplulaştırması ve köy yenile-
mesi ile ilgili uygun strüktürel uyum ön-
lemlerini içeren kırsal mekanın güçlendi-
rilmesi sayesinde durdurulmalı ya da gö-
rünür şekilde azaltılmalıdır. Kırsal yöreler 
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boş zaman ve dinlenme mekanı şansına 



 

 

ve gerektiğinde köysel bölgeler de Türki-
ye kırsal bölgelerinin dengeli bir gelişme-
si çalışmalarını içine almalıdır. 

Başlangıçta toplam yaklaşık 535 
ha'lık bir işlem alanı olan "Köyde ve Ara-
zide Kırsal Gelişim" pilot projesinin plan-
lama ve uygulanmasında şu ana hedefler 
ön planda bulunur. 

• Serbest peyzajdaki kırsal arazi mül 
kiyetinin şekillendirilmesi ve yeniden dü 
zenlenmesi yanı sıra aynı zamanda bir 
köy yenilemesi çerçevesi içinde iskan ala 
nının gelişimi de sağlanmalıdır. İçeriğin 
bu şekildeki karmaşıklığında bütünleşik 
bir kırsal gelişim görüşü içinde tümüyle 
bir düşünme, planlama ve görüşme gerek 
lidir. 

• Bu nedenle işlem yalnızca ekonomik 
görüşler açısından yönlendirilemez; eko 
nomik ve estetik bileşenler de (doğa ve 
çevre koruması, su yollan bakımı ve pey 
zaj planlaması) gözönünde tutulmalıdır. 

• Planlama ve arazi düzenleme neden 
leri gerektirdiğinde elastiki davranışla iş 
lem bölgesi genişletilmelidir. 

9 İşlem akışı elverdiğince disiplinlera-
rası ve demokratik olarak sürdürülmelidir, 
yanı söz konusu tüm kurumlar ve vatan-
daşlar planlama ve uygulamaya yoğun 
olarak katılmalıdırlar. 

4 Ekim 1994' te Dr. Mimar JAHNKE 
bir yurttaşlar toplantısı çerçevesinde bir 
workshop sahneledi ve toplantıyı yönete-
rek köy halkını yörelerinin ve civarının 
güçleri ve zayıflıkları hakkında düşünme-
ye, şimdiki yerel konumlarının değerlen-
dirilmesi yanı sıra yaşamlarının ve çalış-
ma koşullarının gelecekte iyileştirilmesi 
için dilek ve temennilerini açıklamaya he- 

veslendirdi. Birkaç anket turu sonunda 
köyde ve kırsal alanda geleceğe yönelik 
gerekli bütünleşik bir gelişim amacıyla 
"Enfrastrüktür / Köy Donatımı", "Tarım", 
"İş Yerleri / Turizm", "Ortak Yaşam / 
Kültür / Tarih", "Bina ve İskân strüktürü / 
Yörenin tasviri" ve "Peyzaj / Kırsal Alan" 
çalışma grupları için ağırlık noktalan böl-
geleri ortaya çıktı. 

Daha sonra çalışma gruplan düzenli 
aralıklarla, kısmen Manisa Köy Hizmetle-
ri İl Müdürlüğü'nden sorumlu proje mü-
hendisleri Bay MERGİN ve Bay GÜ-
NEY'le birlikte toplanarak bu arada belir-
lenen anahatlar ve hedefler, görüşler ve 
danışma sonuçlarını kendi protokol def-
terlerinde yazdılar (Bak. Şekil 3). Böylece 
vatandaşlarda çok güçlü bir angajman ge-
lişti. Bireysel çalışma gruplarının tüm ye-
rel problemleri tartışmalarına ve mevcut 
sorunların çözümü için fikirlerin ortaya 
koymalarına yönelik yoğun ilgilerini gör-
mek özellikle olumludur. 

Kadıköy pilot projesinin tanımlanma-
sında belirlenen çerçeveyi fazla aşmamak 
için sorumlu mimar Dr. JAHNKE'nin köy 
gelişimindeki doğrudan uzmanlık alanının 
aynı önemli ağırlık noktalarını, örneğin 
yerel ikmal ve enfrastrüktürü, el sanatları-
nı ve donatımını, iskân ve bina strüktürü-
nü, yerel ortak yaşamı vb. darlaştırmadan 
aşağıda kırsal alanın yeniden düzenlen-
mesi açısından strüktür ve gelişim taslağı 
için yalnız bir kaç görev ağırlık noktaları-
na değinilecektir. Ayrıca, gelecekte strük-
tür ve gelişim taslağı hem köy, hem de 
kırsal alan için sıkı işbirliği halinde ve 
uyumla, deyim yerinde ise "bir potada" 
hazırlanır (Bak. Bölüm 8, No. 3). 
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Şekil 2:1994 Ekim'inde Kadıköy'de 
planlama ekibinin ilk ziyareti (soldan 
sağa: Köy muhtarı ve ihtiyar heyetinin 
iki üyesi, Dr. Peter Jahnke, Ali Işık ve 
Dr. Zerrin Demirel) 

 

Şekil 3: Köy muhtarı ile yurttaşlar 
toplantısında oluşturulan çalışma grup-
larının yöneticileri protokol defterle-
rinde yazdıkları anahatları ve hedefleri 
gururla takdim ediyorlar. 

5- TRAFİK AĞI, YEREL 
TRAFİĞİN HAFİFLETİLMESİ 

Kadıköy yerel aşırı trafik ağına nisbe-
ten iyi bağlanmıştır. Yörenin yaklaşık 1 
km kuzeyinde güney - batı doğrultusunda 
Göçbeyli'den en kısa mesafede (yaklaşık 
20 km ) Bergama'ya ilçe yolu geçer. Gü-
ney doğrultuda Kadıköy'den yöresel bağ-
lantı yolu üstündeki Kınık kasabasına 

(yaklaşık 10 km) ulaşılır. Devlet Yolu 240 
buradan geçerek Soma üzerinden Akhi-
sar'dan Bergama'ya gider. Bergama ilçesi 
ile Kınık arasındaki uzaklık yaklaşık 18 
km'dır. 

Doğudaki komşu yöre Bölçek'ten yeni 
yapılmış ve yaklaşık olarak Kadıköy'ün 
doğusundaki boşaltma kanalına kadar ula-
şan stabilize bir işletme yolu geçer. Gele-
cekte bir trafik bağlantısı Kadıköy'e hedef 
ve enine trafiğin dışında büyük bir trafik 
yükü getiremez. 

Yöresel cadde ve yol ağı kısmen ta-
mamlanmalı ve iyileştirilmelidir. 

Tarımsal yol ağı; yeniden düzenlen-
meyen arazilerde kısmen yetersiz tarla 
yolları ve bağlantılardan oluşur. İşletme 
alanlarının yol bağlantısı bugünkü işletme 
ekonomisi gereklerine yetmemektedir. 

İşletme yol ağı tesisleri hiç bir şekilde 
karelaj ve şema halinde değil de tersine 
ekonomik görüş noktalarına göre bağdaş-
tırılabildiği sürece elverdiğince doğaya ve 
peyzaja uygun, gerektiğinde mevcut yol 
ağının korunması veya mevcut peyzaj ele-
manlarının gözönünde tutulması suretiyle 
yapılmalıdır (Bak. Fikirler Krokisi). 

Köy ve arazideki trafik koşulları ile 
cadde ve yol ağının iyileştilmesi amacıyla 
vatandaşların dilek ve önerileri önemli öl-
çüde doğrudur ve amaca uygundur. Yal-
nız köy meydanındaki yapısal dar boğazın 
ortadan kaldırılması makul görülmemiş-
tir. 

Kadıköy'deki trafik artışı sürekli şe-
kilde sürüyor ve tahammül edilebilir sını-
ra dayanıyor. Son yıllarda ortaya çıkan bu 
trafik artışına özellikle Kadıköy'ün güne-
yindeki büyük pamuk ve sebze ekim alan-
larından Kadıköy'ün kuzeyinde yeni yapı-
lan domates fabrikasına kadarki ticaret 
bölgesini bağlayan tarımsal trafik (Bak. 
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Fikirler Krokisi, Şekil 14,)neden olmak-
tadır. Yöresel pamuk toplama yeri de ku-
zeydeki bölümdedir. Özellikle merkezi 
köy meydanındaki dar yerde bu sıkıntı 
açıkça görülmektedir (Bak. Şekil 5.) 

Gelecekte köydeki yaşam kalitesinin 
görülür şekilde zarara uğramaması gereki-
yorsa trafik yöreden, Kadıköy'ün güne-
yinden geçen bir çevre yolu ve Kadı-
köy'ün batısından ve doğusundan geçen 
tarımsal yollardan uzak tutulmalı ya da 
değiştirilmelidir (Bak. Fikir Krokisi). 

Yol geçgisinin en uygun varyantı 
mevcut yöresel trafik bağlantılarının ve en 
kısa trafik yollarına ait yöresel komşuların 
istekleri dikkate alınarak sağlanabilir. 

Bölcek'ten Bergama'ya olan yöre dışı 
trafik Kadıköy'ün güney çevre yolu ile 
değiştirilebilir. Bu bağlamda mevcut işlet-
me yolunun yukarıda anılan bağlantısı bir 
olanak sunar. Bu bağlantı boyunca mev-
cut değerli, peyzaj karakterli ağaç ve çalı-
lık gibi bitki örtüsünü güvence altına al-
mak için bağlantı hiç bir şekilde doğru 
uzantı halinde değil de, daha çok davarla-
rın güdülmesi için yeterli bir mesafe ile 
mezarlığın güneyinden ve sonra da Kadı-
köy'den Zagnos'a olan eski güney bağ-
lantı yolu boyunca sapmalı olarak sürdü-
rülmelidir (Bak. Fikirler Krokisi ile bağ-
lantılı olarak Şekil 8 ilâ Şekil 10). Aynı 
nedende dolayı Kadıköy Zagnos direkt 
yöre bağlantısının eski geçgisi de değişti-
rilmemelidir (Bak. Fikirler Krokisi). Bu 
çevre varyantı ile aynı zamanda Kadı-
köy'ün kuzey-güney doğrultusundaki yö-
re dışı trafik de desteklenir. Bu arada Ka-
dıköy güney çevre yolunun Göçbeyli Ber-
gama arasındaki ilçe yoluna bağlantısının 
en uygun şekilde nerede olabileceği göz-
den geçirilmelidir. Ayrıca, Dağıstan üze-
rinden Bergama'ya orta vadede direkt bir 

bağlantının da gerçekleşebilir olanağı 
açıktır. Kadıköy'deki yöresel anayol ta-
rımsal trafikten de arındırılmalıdır. Doğ-
rudan ticaret bölgesine ya da pamuk top-
lama yerine giden (Bak. Fikir Krokisi) do-
ğu-batı doğrultusunda (planlanmış ) bo-
şaltma kanalı boyunca seyreden tarımsal 
kasaba yolları yardımıyla problemin çö-
zümüne ulaşılır. Bundan sonra, merkezi 
yerel alan, kuzey-güney doğrultusundaki 
batı ve doğu yöre kenarı boyunca paralel 
yollar yardımıyla hafifletilir. Bu bağlam-
da bu yol geçgileri şimdiye kadar sabahları 
ve akşamları yörenin ortasından geçen 
günlük davar güdümünün ve işletmeleri 
arkadan bağlayan işlevleri de üstlenme 
durumundadır. (Bak. Şekil 4) 

Bu arada planlanan geçgiler yetkili ça-
lışma grubunun üyeleri, ilgili taşınmaz 
malların sahipleri ve sorumlu proje mü-
hendisleri ile parsel inceliğinde (Bak. Şe-
kil 6 ve Şekil 7) saptandı ve mülkiyet hak-
ları açısından görüşme gereksinimi bulun-
ması halinde olası seçenekler görteril-
di.(Bak. Fikirler Krokisi) 

Mevcut yöresel yol ağına elverdiğince 
dar ilmikli bağlantıları içeren bu yöresel 
ring yolu ve Kadıköy çevresindeki uzak 
mesafeli tarımsal yolların sağlanmasıyla 
yöre içi tarımsal trafiğin yarıdan çoğunun 
dışarıya yönlendirilmesi beklenebilir. 

Yörede trafiğin hafifletilmesi için anı-
lan önlemler bakımından yörenin kuze-
yindeki yolun kavşağında ve belediye ko-
nağı yanıdaki meydanda bulunan dar ye-
rin, köy sakinlerince binanın yıkılmasıyla 
önce arzu edilen ya da kısmen talep edilen 
ortadan kaldırılması (Bak. Şekil 5) bir kez 
daha düşünüldü ve yöre içi trafik konu-
mundan ortaya çıkan ve yalnızca uzman-
lık açısından gösterilen sakıncaların geniş 
şekilde tartışılması ve dengelenmesini" 
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sonra artık üstünde durmaya değmediği 
görüldü. Bu şekildeki bir yol genişleme-
siyle yöredeki trafik akışı hissedilir şekil-
de hızlanacak ve böylece mevcut önemli 
kamusal "Köy Meydanı İletişim Mekânı" 
bir hayli zarar görecekti. Bundan başka, 
Kadıköy'ü ziyaret edenlere bir köy esen-
liği, bir " yörenin iyi odası" izlenimini 
sağlayan bu güçlü köy meydanı karakteri 
tümüyle yok olup gidecekti. 

Tüm yöre meydanları kendi karakte-
ristikleri ve işlevleri içinde elverdiğince 
korunmalı ya da güçlendirilmelidir. Yö-
renin güneyi ile büyük otlak alanları ara-
sındaki geniş bağlantı ekseni olarak da-
var güdümü için anılan bir koridorun te-
sisi yardımıyla davarların sabahları top-
landığı yer yöre meydanında doğruca 
mezarlık kuzeyinden güneye, gelecekteki 
çevre yoluna, yani iki taraflı yöre kenar 
yollarının birleştiği, mezarlığın güney -
batı alanına kaydırılabilir (Bak. Fikirler 
Krokisi). Böylece mezarlık bitişiğindeki 
yöresel meydan gelecekte şimdiki tüm 
davar güdümünden arındırılabilir. Ancak 
o zaman bu meydana kendi köysel öne-
mini basit fakat sevgi dolu bir yansıma 
ile tevcih etmek mümkün olur. 6-
TAMIMIN KONUM DEĞERİ, 
TARIMSAL YAPININ 
İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI 

Yaklaşık % 95'lik "tarım" sektörü ça-
laşanları oranı Kadıköy'ün salt tarım 
strüktürü karakterini gösterir. Buna karşı-
lık % 3.9'luk "imalat sanayii" (köy sana-
yii ve el sanatları) ve % 1.3'lük "hizmet" 
ekonomi sektörleri paylan çok azdır. Bu-
na karşılık mevcut bu köy sanayii ve köy 
el sanatları payları diğer tarım dışı iş 
alanlarının sağlanması için önemli krista-
lizasyon noktaları sunar. 

Kadıköy çevresindeki küçük çiftçilik 

tarım peyzajı genellikle yoğun şekilde ta-
rımsal olarak kullanılır. İyi verim sağla-
yan topraklar ve hüküm süren iklim ko-
şullan yüksek ve en yüksek nitelikli ta-
rımsal ürünlerin, örneğin uzun elyaflı pa-
muk, elde edilmesini sağlarlar. Pamuk 
ekimi mevcut tarımsal kullanım alanının 
yaklaşık % 70'lik bir bölümünü oluşturur. 
Bundan başka giderek artan eğilimle yak-
laşık % 6'lık bir alanda sebze (domates, 
salatalık vb) ve nisbeten az oranda, yakla-
şık % 2'lık bir alanda tahıl (buğday, mısır) 
ekimi yapılmaktadır. 

Halkın dilekleri ve önerileri yeni geli-
şimler için net ve açık tutumu ortaya ko-
yar ve topluluktaki mevcut iç güçler po-
tansiyelini gösterir. Bununla ilişkili olarak 
tarımsal ürünlerin Kadıköy'de sürdürülen 
değerlendirilmesi ve bizzat pazarlanması 
ilginç görülmektedir. Bu yerel değer emil-
mesi ile gelir iyileştirmesi yanı sıra iş yer-
leri güvence altına alınır ve sonunda daha 
fazlası sağlanır. 

Gelirin iyileştirilmesi için tarımsal 
ürünlerin kendilerince değerlendirilmesi 
elverdiğince sürdürülmelidir. Bu amaçla 
daha uygun pazarlama olanakları daha da 
araştırılıp ortaya çıkanlmalı ve buna uy-
gun ekim planlaması hazırlanmalı, gerek-
tiğinde buğday ve mısır veya domates, sa-
latalık ve biber gibi tahıl ve sebze türleri-
nin başlanmış güçlü ekimi daha da arttırıl-
malı ve bunun için ürün değerlendirilmesi 
yardımıyla değer emilmesinin zor olduğu 
pamuk ekim payı buna göre azaltılmalıdır. 

Çiftçiler tarlalarının büyük bir bölü-
münde (Kadıköy ve Zagnos arasında) 
ekolojik arazi ekimi işletmelerine ilgi gös-
termektedirler. Tarım tekniği, ürün seçimi 
(tahıl, sebze, baharat bitkileri, çiçek vb.), 
sürüm kapasiteleri, pazarlama ve gerekti-
ğinde gerekli özel işletme tesisleri ayrıntı- 
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h bilgilendirme ve yoğun danışmayı var-
saymaktadırlar. 

Et ve süt ürünleri için sığırları içeren 
davar ekonomisi devamlı işleme açısın-
dan tamamlanmalıdır. Doğrusu otlak me-
liorasyonu taraftarları yalnız ekonomik 
görüş noktalarından yöneltilmemelidir. 

Yöre kenarları boyunca davar güdümü 
yollan tesisi sayesinde (Bak. Bölüm 5) 
avlu alanı az olan, çoğunlukla dar ve bir-
birine girmiş tarımsal işletmelerin arka ta-
raftan yola bağlanması görülür şekilde iş-
letme içi iyileştirmeyi sağlayacaktır. Bi-
reysel ağllara kısa çıkış yollarını sağla-
mak için arka avlu bağlantının geçgisi el-
verdiğince işletme parsellerine yakın ol-
malıdır. Diğer yandan işletme açısından 
genişleme olanakları sınırlandırılmamalı-
dır. 

Otlak ve kamusal alanların melioras-
yonu hakkında özellikle eğer Kadıköy'de 
turizm gelecekte bir rol oynayacak olursa 
önce bunların yarar ve sakıncalarının bir 
dengelemesinden sonra karar verilmelidir. 
7 - MEVCUT PEYZAJ STRÜKTÜ-
RÜ, TARIMSAL KARAKTERİN KO-
RUNMASI 

Geniş Bakırçay ovası çok yönlü strük-
türel ve böylece değişiklik arzeden bir 
kültür peyzajıdır. Verimli araziler çoğun-
lukla yoğun tarımsal kullanımdadır, fakat 
çok sayıda doğal strüktür elemanlarının 
geliştiği ve bugüne kadar korunduğu kü-
çük çiftçilik mülkiyet yapısı karakterinde-
dir. 

Ekonomik, ekolojik ve peyzaj estetiği 
açısından olumlu bu peyzaj karakteristiği 
proje bölgesi Kadıköy için de geçerlidir. 
Yalnız köyün kuzey ve kuzey-doğusunda-
ki araziler kısmi alanlarda biraz boşalmış 
ve daha az bölünmüş etkisi yapar. Özel-
likle Kadıköy'ün güney ve doğusundan- 

geçen boşaltma kanalı çevresinde yakla-
şık 5 yıl önce toplulaştırılan arazilerde pa-
muk ve bodur bitki vejetasyonu tümüyle 
boşalmıştır (Bak. Şekil 11 ile ilişkili ola-
rak Fikirler Krokisi). Kadıköy'ün kendi, 
peyzaja büyük ölçüde çok iyi bağlıdır. 
Yöre kenarlarındaki yol tesisleriyle bu 
uyumlu köy-arazi ilişkisi bazı bölgelerde 
daha da güçlendirilmelidir. Proje belgesi-
nin güney kısmındaki büyük otlaklar ve 
kamu arazileri önemli bir peyzaj potansi-
yelini gösterir. Burada geniş ölçüde uzun 
sürede ortaya çıkmış ve doğaya bırakılmış 
bir tarım peyzajının güzelliği ve çekiciliği 
hissedilmektedir. Büyük otlak alanlarının 
şimdiki konumunu geniş şekilde koruma-
ya özellikle dikkat edilmelidir, çünkü 
bunlar, dış otlak arazilerinin sınırları bo-
yunca çeşitli vejetasyonu içeren, gelecekte 
de güvence altına alınması gereken kıy-
metli doğal sınır kıvrımlarını içermek-
tedirler (Bak. Şekil 12 ve Şekil 13). 

Kadıköy civarındaki tarla arazileri de 
küçük işletmeler tarımı ile çok yönlü 
karakterdedir. Bu peyzaj karakteri elver-
diğince geniş şekilde korunmalıdır. Bu 
nedenli; gerekli strüktür iyileştirme ön-
lemlerinde kararlar yalnız ekonomik 
düşüncelerle alınmamalıdır. 

Kuşkusuz proje bölgesinin güney 
bölümünde büyük otlak ve kamu 
arazilerinde alınacak meliorasyon önlem-
leri hem ekolojik, hem de estetik açıdan 
çok olumsuz sonuçlara neden olabilir. 
Böylece Kadıköy mümkün turistik ana 
çekiciliklerinden birini kaybedebilir. 

Eğer Kadıköy ve civarı halkı için 
gelecekte özenle geliştirilecek bir kır 
turizmi sayesinde ek gelir olanağı sağ-
lanacaksa mevcut peyzaj potansiyeli ve 
bunun yaşantı değeri azaltılamaz 

Fikirler Krokisi 'nde (Şekil  14) eski 
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yol geçgilerinin ve otlak alanlardaki kıv-
rımların korunması ya da davar güdümü 
koridoru tesisinde olduğu gibi peyzajı 
karakterize eden strüktürlerin korunması 
ve işlevlerinin güçlendirilebilmesi olanak-
ları geniş şekilde gösterilmiştir. 

Bu bağlantı ekseniyle toplanma 
alanında davar için gölgelik olarak 
gereken uygun ağaçlandırmada önceden 
ağaçlandırılmış piknik alanı ile bu alanın 
öngörülen genişletilmesini de içeren yay-
gın kullanılan otlak alanında boşaltma 
kanalına kadar bir biyotop sisteminin ilk 
kez tesisi için merkezi eleman olarak 
ekolojik ve işlevsel bir şerit strüktürü or-
taya çıkar. Vatandaşların bir Bütünleşik 
Kırsal Gelişim için olan ana düşünceleri 
ciddi olarak dile gitirildiğinde bu şerit 
strüktürü uygulamada kalmalıdır. 

 

Şekil 4: Yörenin ortasından günde 
iki kez geçen davar güdümü. 

 

 

Şekil 6: Geçgisi korunması ve yeni 
yöre ring yolu ile bütünleştirilmesi 
gereken batı yöresi kenarındaki mevcut 
yol kesimi. 

 

Şekil 7: Yöre önünde proje mühen-
disleri tarafından ilgili bir taşınmaz 
sahibine mevcut yöre yoluna mümkün 
bir bağlantıyı içeren gelecekteki yöre 
ring yolunun bir geçgi bölümü açık-
lanıyor ve onayı soruluyor. 
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Şekil 9: Kadıköy - Zognos güney 

yönü bağlantısı yol kenarındaki ağaç-
ların gölgesinde tarla çalışmaları. 

8 - Diğer İşlemler 
Kadıköy'deki köysel ve kırsal 

gelişimle ilgili diğer proje çalışmalarında 
aşağıdaki aşamalar öngörülmüştür: 

1. Bir Türk eksperler delegasyonunun 
Bavyera eyaletini bir haftalık ziyareti .Bu 
ziyarette, edinilen bilgileri gerektiğinde 
olanaklar ölçüsünde Türkiye'deki işlem-
lere dönüştürmek ya da doğrudan 
Kadıköy pilot projesine katmak için 
yörelerdeki kölsel ve kırsal gelişim proje 
örnekleri   ile   bir   arazi   toplulastu-^- 

dairesinin çalışma şekli ve teknik do-
natımı, ayrıca kırsal gelişim için Bavyera 
Dairesi Merkezi Görevler Alanı Görül-
meli ve etüd edilmelidir. 

2. Bavyeralı uzmanların katılımıyla 
Manisa Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde 
bir    haftalık    eğitim    semineri    uy 
gulaması .Katılımcı grubu disiplinlerarası 
oluşturulmalı ve Türk arazi toplulaştırma 
uzmanları yanı sıra kırsal makânların 
gelişimi ile ilgili uzmanlık daireleri, özel 
likle DSİ temsileileri tatılmalıdır. İçerik 
olarak köysel ve kırsal gelişimdeki çağdaş 
planlama ve proje teknikleri ele alınır. 
Bireysel hallerde ağırlık noktaları Türk 
uzmanlarca belirlenir. 

3. Workshop ile analizler, değerlendir 
meler ve öneriler çalışma gruplarının 
sonuçları ve güncel bilgiler durumuna 
göre mevcut proje tasarımına dayanarak 
Kadıköy köysel ve kırsal gelişimi için bir 
strüktür ve gelişim konsepti hazırlanın. 

4. Yöredeki    mümkün    planlama 
seçeneklerini de içeren tasarlanmış strük 
tür ve gelişim konseptinin takdimi ve 
yöresel yönetim, çalışma grupları ile köy 
de ilgili tüm vatandaşlar, ayrıca ilgili Türk 
proje mühendisleri ve kurumların temsil 
cileri ile kesin eşgüdüm. 

5. Kadıköy köysel ve kırsal gelişim 
kesin  strüktür ve gelişme konseptnin 
sunulması. 

6. Finansman olanaklarının belirlen 
mesinden sonra Türk tarafınca uygulama 
aşamasının başlaması; planlama çalış 
malarının sürdürülmesi. 
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Şekil 10: Kadıköy-Zagnos güney 
bağlantı yolundan ve pamuk tarlaların-
dan güneye, zengin ağaç ve bitki ör-
tüsünü içeren geniş otlak alanlarına 
bakış. 

Şekil 12: Doğal sınır kıvrımlarını 
içeren verimli otlak. 

  

 

Şekil 11: Kadıköy'ün güney ve 
doğusundan geçen boşaltma kanalı 
yönündeki tamamen boşalmış üretim 
peyzajı. 

Şekil 13: Otlak ve tarla halinde kul-
lanılan araziler arasında kullanım türü 
sınırı olarak yol geçgisi. Yol kenarında 
dikkati çeken tek ağaç, eski yol geç-
gisi 'nin korunması ile güvence altına 
alınabilir. 
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LEJAND: 

Boşaltma kanalı Mezarlık 

Boşaltma kanalı Sanayi bölgesi 
planlanmış 

İlçe yolu Çöp depolan ( Olası yöre ) 

Çevre yolu, planlanmış Pamuk toplama yeri 

Tarımsal kamu yolları Otlak ve kamu arazileri 

Sanayi bölgesine bağlayıcı yollar Piknik yeri, olası genişleme ile plan 
lanmış 

Yöre kenarı yolları, Ağaçlandırmalı yöresel konum ve otlak 
arazileri arasında bağlantı ekseni olarak 

İşletme arka bağlantısı, davar güdümü koridora (Planlanmış) 

Davar güdümü, 

Olası seçenekler Ağaç ve bitki varlığı (mevcut) 

Olası işletme yollan 
( Tarımsal bağlantılar) Çalılık 
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ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ UYGULAMALARINDA 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BÎR İNCELEME 

İsmail Sağlam * 

0. GİRİŞ 

Arazi ve arsa düzenlemesi kavramı 
3194 sayılı İmar Kanununun 18. mad-
desinde şöyle tanımlanmaktadır. 

Madde 18- İmar hududu içinde bulu-
nan binalı veya binasız arsa ve arazileri 
maliklerilikleri veya diğer hak sahipleri-
nin muvafakati aranmaksızın, birbirleri 
ile,yol fazlaları ile, kamu kurumlarına ve-
ya belediyelere ait bulunan yerlerle bir-
leştirmeye, bunları yeniden imar planına 
uygun ada veya parsellere ayırmaya, 
müstakil .hisseli veya kat mülkiyeti esas-
larına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve 
re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya bele-
diyeler yetkilidir .Sözü edilen yerler bele-
diye ve mücavir alan dışında ise yukarıda 
belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır... 

Tanımından da anlaşıldığı gibi arazi 
ve arsa düzenlemesi ile amaçlanan, imar 
planına uğun ada veya parseller üretmek 
ve böylece imar planını uygulamaktır. Bu 
uygulama ile belediyeler veya valilikler 
imar planlarında yol, meydan, park, oto-
park, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve 
karakol gibi umumi hizmetlere ayrılmış 
yerleri taşınmaz sahiplerine herhangi bir 
bedel ödemeksizin, düzenleme dolayısıy-
le meydana gelen değer artışları karşılı-
ğında düzenleme ortaklık payı olarak dü-
zenlemeye giren her parselin yüzölçü-
münden % 35 ve kadar keserek karşılarlar. 

Belediyeler veya valilikllerce kullanı-
lan bu yetki,mülkiyet hakkına bir müda-
hale gibi görülebilir .Ancak Anayasa 
Mahkemesi ."uygulamanın mülkiyet hak-
kının özüne dokunmadığı, Anayasanın 
özüne ve sözüne uygun olarak kamulaş-
tırma dışında kendine özgü bir sınırlama 
getirdiği" kararını vermiştir. (21-06-1990 
Tarih ve 1990/14 sayılı karar.Resmi Ga-
zete , 04-02-1991 / 20776 ) 

Günümüzde en yaygın imar planı uy-
gulama yöntemi olan arazi ve arsa düzen-
lemesi ile, düzenleme sınırlan içinde ka-
lan taşınmazlar, düzenleme öncesinde sa-
hip oldukları teknik ve hukuki özellikleri 
uygulamanın yapılması ile yitirirler ve 
imar planının öngördüğü şekliyle düzen-
lenerek tescil edilirler. 

3402 Sayılı Kadastro Kanununa göre 
sınırlan arazi ve harita üzerinde belirle-
nen,hukuki durumları tespit edilen ve ta-
puya tescil edilen taşınmazlar, arazi ve ar-
sa düzenlemesi ile bir takım değişiklikle-
re uğrarlar.Bu değişiklikleri şöyle sırala-
mak mümkündür. 

1- Taşınmazın yüzölçümünde azalma 
2- Taşınmazın mülkiyet şeklinde deği 

şiklik 
3- Taşınmazın değerinde değişiklik 
4- Taşınmazın sınırlannda değişiklik 

Bu değişiklikler uygulamanın gereği 
olup .bunlardan kaçınmak mümkün değil- 

 

*Y. Müh. Trabzon 
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