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GENEL KULLANIM İMKÂNLARININ KORUNMASI 

VE GELİŞTİRİLMESİ 

I- GİRİŞ 

Çağımızda hızla artan şehirleşme ve endüstrileşme, 
özellikle son 200 yıl zarfında alışılagelmiş sınırlar dışın¬ 

da adeta patlama diye adlandırılabilecek nitelikteki aşırı 

nüfus artışı, bazı önemli ve bir kısmı çok aktüel sorunları 
da birlikte getirmişlerdir. Endüstriyel ihtilâlin başlama¬ 

sından bu yana geçen 150 yıllık süre, peyzajın hor kullanıl¬ 

dığı, bünye değişimine uğradığı, doğal yaşam koşullarının 

esasını teşkil eden su, hava, toprak, doğal bitki örtüsü ve 

hayvan varlıklarının görülmemiş derecede yüksek bir hızla 

tehlikeye itildiği, ekonomik, sosyal ve fikrî yapının tümüy¬ 
le değiştiği bir devre olarak tanımlanabilir. 

Geçen yüzyılın şehirli insanı kırsal peyzajla bir 
çiftçi, hiç olmazsa şehir periferişinde bir bahçe sahibi 

olarak ilişki kurmuştu. Her akşam veya hafta sonlarında bu 

peyzaj ortamında en azından bir gezinti yapması mümkündü. 

Oysa büyük kentlerin oluşması, çevredeki son boş alanların 
yerleşme hücumuna uğramasıyle bu olanak günden güne azal¬ 

makta, hatta tamamen yok olmaktadır» 

Temiz hava koşulları ve atmosferik etkiler, bugü¬ 

nün şehirlisinden geniş ölçüde uzaklaşmaktadır» Sıcaklık mik¬ 

tarı ve ışınsal ilişkileriyle büyük şehir iklimi, oldukça 

fazla değişime uğramış bir yaşam ortamıdır»Doktor ve psiko¬ 

log Joachim BODAMER, "SAĞLIK VE TEKNİK DÜNYA" (1955)’* adlı 



eserinde? Vücudumuz ve ruhumuz başka bir dünya için ilkel ve 

doğal olarak yarat ildiği s. yeni yaşam koşullarına uymadığı için, 
bizzat kurduğumuz, oysa bizi düşmanımız olarak tehdit eden bir 

dünyada kendi evimizde yaşıyor sayılmalıyız," demekte; düzen¬ 

siz şehir-endüstri ortamlarının, düzenli şehir ve kır peyzaj¬ 
larına oranla bir çok yönden hayatî tehlike yarattığını belirt- 

inektedir. Büyük kentlerde oluşan sun'î yaşam ortamının genetik 
gelişimi etkilediği üzerinde bile düşünceler vardır. 

İnsanın tüm anlamda sağlıklı kalabilmesi için, kat'î, 
ölçülü doğal etkenlerin bulunduğu bir çevreye ihtiyacı vardır. 

Büyük şehir ve endüstri ortamlarında bu ihtiyaç pek belirgin 

bir biçimde hissedilmektedir. Bu türlü düzensiz şehirleşme ve 

endüstrileşme, bunların sonucu olan hızlı yaşantı (evde, yolda, 
dairede, mağazada), monotonluk (özellikle büyük fabrikalarda), 
aktüel çevre sorunları (hava kirlenmesi, su kirlenmesi, gürül¬ 
tü, katı artıklar, toprak kirlenmesi) gibi nedenlerle, günümüz 
insanının sağlık, moral ve çalışma gücünü arttıracak, ona din- 

lenme-eğlenme olanağı veren alan ve unsurların önemi giderek 

daha iyi anlaşılmaktadır. Genel kullanıma açık bu alan ve un¬ 
surların korunması, geliştirilmesi için elden gelen yapılmalıdır. 

Genel kullanım alanlarının sınıflandırılması, iç 

mekân ve dış mekân olarak ikiye ayrılmalıdır. Alt Komisyonumuz, 

çevre ve çevre sorunları konularına yaklaşımda global boyut ve 
ilkelerin Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışmalarına daha ya¬ 
rarlı olacağı görüşüssü benimseyerek, öncelikle dış mekân boyu¬ 
tunu ele almıştır. İç mekânın, daha ayrıntıda ve belli bir mes¬ 
leğin konusu olması dolayısıyla,ayrı bir çalışma alanı olması 
gerektiği düşünülmüştür. 
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II. GENEL KULLANIM (REKREASYON) ALAN VE UNSURLARIN 
SINIFLANDIRILMASI 

Genel kullanım alan ve unsurları hem kentsel, hem de kır¬ 
sal mıntıkalarda bulunmaktadır. Bu alan ve unsurları dış me¬ 
kân için aşağıdaki biçimde sınıflandırmak mümkündür : 

A- Kentsel Genel Kullanım Alan ve Unsurları : 

- Parklar (Mahalle Parkalrı, Community Parklar, Şehir 
Parkları) 

- Bölge Parkları 

- Çocuk Bahçeleri 

- Okul ve Yurt Bahçeleri 

- Spor Saha ve Tesisleri 

- Yol ve Meydan Yeşillikleri 
- Hastahane Bahçeleri 1 

- Tarihî Yapılar - Müzeler 

- Hayvanat Bahçeleri 

- Botanik Bahçeleri 

- Camîler-Avluları - Mezarlıklar 

B- Kırsal Kesimlerdeki Genel Kullanım Alan ve Unsurları : 

- Millî Parklar, 

- Mutlak Tabiatı Koruma Sahaları 

- Peyzajı Koruma Sah:-! arı 
- Tabiat Anıtları 

- Kültür Anıtları 

- Doğal Bitki Örtüsü 

- Doğal Hayvan Varlığı 

- Akar ve Durgun Sular (Göller) - Kıyılar 
- Kampin; 'lanları 

- Piknik . -.alan 

- Turit" . . Otel ve Moteller 
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III- GENEL KULLANIM (REKREASYON) ALAN VE UNSURLARININ 

KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNDE İŞBİRLİĞİ YAPACAK 
KURULUŞLAR VE KATKI PAYLARI 

A- Kentsel Alanlarda 

l) Kamu Kuruluşları 

a) Belediyeler ve Diğer Mahallî İdareler: 

Park, çocuk bahçesi, yol ve meydan yeşillik¬ 

leri, botanik hahçesi gibi genel kullanım alanlarının korun¬ 

ması ve geliştirilmesinde en büyük görev Belediyelere ve di¬ 

ğer Mahallî İdarelere düşmektedir. Bakım ve koruma yanında 
yeni alanlar teşkili için de belediyelerin yeterli maddi gü¬ 
ce sahip olması gerekmektedir. Kentsel alanlarda çoğu zaman 

plânsız ve rasgele gelişmelerin neden olduğu aksaklık ve ek¬ 

sikliklerin geniş çapta önlenmesi, belediyelerin ve diğer 

mahallî idarelerin çabalarıyla mümkün olabilecektir. 

b) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları: 

Bakanlıklara bağlı Genel Müdürlük, Enstitü, 

Müdürlük ve berzeri kuruluşların kentsel genel kullanım alan¬ 

larına katkıları küçümsenemez. ..Bunlardan çoğunun bakımlı, 
kısmen de olsa genel yararlanmaya açık bahçeleri dikkati çe¬ 
ker. 

Ayrıca Nazım Plân Bürolarınca yürütülen 

şehir plânlama çalışmalarının bu alanların oluşmasında büyük 
katkıları vardır. 
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c) Eğitim Kuruluşları 2 

Çeşitli seviyedeki okulların (ilk, orta, 
lise,yüksek okul ve fakülte seviyesinde) çoğunlukla, bahçe 
veya park yapmaya elverişli boş alanları da mevcuttur. Bu 

alanların kısmen genel kullanıma da açılacak biçimde plan¬ 
lanması ve plânlanmış örneklerin korunması, bakımı ve geliş¬ 

tirilmesi için çaba gösterilmesinin yararı büyüktür. 

2\ Sefarethane - Konsolosluklar : 

Genel olarak Başkent veya bazı büyük kent¬ 

lerde görülen bu kuruluşlar, bakımlı bahçe, park veya koru¬ 

lukları ile kent yeşil dokusunun oluşmasında etkin rol oy¬ 
narlar. Ankarada'ki bazı sefaret ve îstanbuldaki Konsolos¬ 

luk bahçeleri, korulukları gibi. 

3|- Özel Kişiler : 

Büyük kentlerin iskân sahalarında etkili¬ 

dirler. Bu kesimlerdeki blok apartıman ve ev bahçeleri, kent 

yeşil dokusuna katkısı olan, kısmen de olsa genel kullanıma 

açık diğer alanlardır. 

s. 

B -o» . Kırsal Alanlarda : 

Kırsal kesimdeki genel kullanım (Rekreasyon) alan 

ve unsurları, çoğunlukla Gıda-îarım ve Hayvancılık, Orman, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, İmar ve İskân, 
Köy İşleri, Bayındırlık, İçişleri, Ulaştırma gibi çeşitli 
Bakanlıkların etki sahalarıdır. Özel Kuruluş ve kişiler de bu 
yönden etkili olmaktadır. 
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Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Köy İşleri 
Bakanlığı, tarımsal alanların uygun biçimde dağıtılması, ta¬ 
rıma elverişli alanların arazî yetenek sınıflarının hazır¬ 

lanması, çiftçilere arazî işleme ve ıslah esaslarının öğre¬ 
tilmesi gibi görevler yüklenmişlerdir» Kırsal kesimdeki ge¬ 
nel kullanım alanlarının korunması ve geliştirilmesi ile, 
adı geçen bakanlık faaliyetlerinin büyük çapta ilgisi vardır» 

Orman Bakanlığı, orman varlığımızın korunması, 

geliştirilmesi; Millî Parkların,Mutlak Tabiatı Koruma saha¬ 

larının ve benzeri alanların korunması ve geliştirilmesinde 

büyük etki ve yetki sahibidir» 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü) Barajlar, Regülatör ve göletler çev¬ 

resindeki plânlama ve koruma çalışmaları ile ve yine bu sa¬ 

haların işletilmesi, genel kullanıma açılmasıyle etkili ol¬ 
maktadır» 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, kırsal kesimde, özel--»' 

likle kıyılarda görülen turistik gelişmelerin kontrollü bir 

biçimde yürütülmesi ve genel kullanım olanaklarının korunması 
yönünden yararlı olabilir» 

İmar ve İskân Bakanlığı, bölgesel planlama çalış¬ 

maları ile, çeşitli kullanım alanlarının özellikle iskân ve 

endüstri ile ilgili yerleşme alan ve yönlerinin saptanmasın¬ 

da yararlı olabilir ve genel kullanıma açık alanların zarar 
görmesini önlemede etkili rol oynayabilir» 
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Kara yolları boyunca,şev, refüj ve dinlenme park¬ 

ları ile ilgili tanzim çalışmaları, Bayındırlık Bakanlığına 
bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünce sürdürülmektedir. 

Devlet Demir Yolları boyunca yapılan ağaçlandır¬ 

ma çalışmaları ise Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünün görevi olmaktadır, 

İçişleri Bakanlığı, Mahallî ve Özel İdarelerin 
çalışmalarındaki vesayet görevi ile etkilidir. 

Ayrıca mahallî belediyelerin ve özel idarelerin 

de kırsal kesimdeki genel kullanım olanaklarının ve bu ola¬ 

nakları sağlıyan alan ve unsurların korunma ve geliştiril¬ 

mesindeki rolleri küçümsenemez.. 

Özel kuruluş veya kişiler, genel kullanım alan 

veya unsurlarının sahipleri olarak, gerek bu alanların ve 

gerekse çevrelerinin genel kullanım olanaklarının korunma¬ 
sı ve geliştirilmesinde etki sahibidirler. 
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IV. MEMLEKETİMİZDE ÇEŞİTLİ KURULUŞLARIN GENEL KULLANIM ALAN 
VE UNSURLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ 
ÇALIŞMALARI HAKKINDA BAZI BİLGİLER 

A. Türkiye'de Rekreasyon Plânlamasıyla İlgili 
Mevcut Arazî Kullanma Politikaları 

Ülkemizde dinlenme plânlaması çeşitli yasalarla 
düzenlenmiş ve değişik kuruluşlar tarafından ele alınmakta¬ 
dır. 

Turizm sektörü için ağırlılık, öncelikler ve ge¬ 

nel politikalar Devlet Plânlama Teşkilâtınca, kalkınma plân¬ 
ları ve yıllık tedbirlerle saptanmaktadır. 

Genel yerleşme kararları, plânlama ve uygulaması 

konusunda görevli olan İmar ve İskân Bakanlığı bölgesel öl¬ 

çekte diğer sektörler için olduğu gibi turizm sektörü için de 

mekansal kullanma kararları getirmek durumundadır. 

Turizm potansiyelinin detaylı plânlaması ve uy¬ 

gulaması ise Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından yapılmak¬ 

tadır. 

İmar ve İskân Bakanlığı konuya ilişkin görevleri¬ 
ni aşağıdaki plânlama basamaklarında yürütmektedir t 

1) İmar plânları; 

2) Mücavir alan çevre düzeni plânları; 



- 12 -

3) İmar Kanununun ek 7-8 maddelerine ilişkin 
yönetmelik hükümlerince yapılan çevre düzeni plânları; 

4) Metropoliten alan Nazım plânları# 

1) Kent imar plânları, gelecekteki kentsel nü¬ 

fusa göre belirli dinlenme ve yeşil alan kullanımı öngörmek¬ 

tedir. Kent içindeki tarihi çevrenin korunması da özel yasar 

larca gerçekleşmektedir. 

2) Mücavir alan çevre düzeni plânlaması, kent¬ 
sel yerleşmelerin artan taleplerinin Belediye sınırlarının 

dışına taşması nedeniyle hazırlanmaktadır„ Özellikle korumaya 
yönelik, adeta bir örtü gibi halihazır oluşumu tutucu bir 

nitelik taşımaktadır. 1/25.000 ölçeğinde hazırlanan mücavir 

alan çevre düzeni plânları özellikle tabiî veya tarihî değer¬ 
lerin yok olmaya yüz tuttuğu yöreleri ele almakta, ve hangi 
alanın ne oranda gelişmeye açılacağı, hangi noktalarda tabiî 
örütünün korunacağını belirlemektedir. Bu plânlar İmar ve 

İskan Bakanlığınca hazırlanmakta,uygulama ve kontrolü Bele¬ 
diyelerce yapılmaktadır. 

3) Ek 7-8 plânlaması, gelişmelerin mücavir alan 

sınırlarını aşarak mücavir alan çevre düzeni plânlamasının 

yetersiz kalması üzerine hazırlanmağa başlanmıştır. Bu ek 

maddelere göre İmar ve İskan Bk. deniz, göl kıyısı gibi yer¬ 

lerde önemli ulaşım ağları boyunca, ve önemli kentsel mer¬ 
kezler civarında arazî, kullanma kararlarını vermektedir. Bu 

kararlarda yörenin doğal karakterinin korunması ve yöre po¬ 

tansiyeline en uygun kullanımların getirilmesi ilkesine 

uyulacaktır. 
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4) Metropolisten alan nazım plân çalışmaları, 
İmar ve İskan Bk. ve ilgili Belediyelerce birlikte yürütülen 

bu çalışmalar büyük kentler ve çevrelerindeki metropoliten 
etki alanında plânlama yapmaktadır. 

İmar ve İskân Bk. turizm ve dinlenme plân¬ 

lamasına ilişkin diğer önemli bir alet Arsa Ofisidir. Bu 

kuruluş gerekli yörelerde turizm amaciyla kamulaştırma yap¬ 
ma veya arazî satın alma hakkına sahiptir. 

B. Kritik Çevre Şartlarına Sahip Alanlar 

Kritik değeri haiz çevrenin korunması 4 etapta 

toplanabilir s 

1) Kritik çevre tanımı• 

2) Kritik çevrelerin saptanması; 
3) Gelişme ilkeleri ve kullanma standartlarının 

saptanması; 
4) Uygulama tedbirlerinin saptanması. 

Kritik çevre tanımı çalışmada öncelik al¬ 
maktadır; çünkü kısıtlı malî olanaklarla her alanı korumak 
ne mümkün* ne de' gereklidir. 

dır. 

Kritik çevrelerin ortak özellikleri şunlar- 

a) Bu alanların boyutları kısıtlıdır? 

b) Bu alanlarda korunmaya değer doğal nitelik¬ 
ler vardır. 
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Kritik çevreleri aşağıdaki gibi sınıflandırabilirizj 

1) Bilimsel/Kültürel alanlar 
a) Bilimsel/ekolojik alanlar 
b) Eğitim alanları 
c) Estetik yönden korunması gerekli alanlar 

d) Rekreasyonel alanlar 

e) Tarihi veya kültürel alanlar 

a) Bilimsel alanlar, üzerlerinde yaşıyan bitki ve 

hayvan türleri nedeniyle korunması gerekli alanlardır. Bu 

alanda yaşıyan örnekler üzerinde yapılacak çalışmalar insan 

bilgisinin artmasına yarıyacaktır. Yaban hayatı koruma park¬ 
ları, tabii resevler bu tür alanlara girer. 

t 

Bazı alanların ekolojik özelliklerinin korun¬ 

ması direkt olarak gerekli olmıyabilir ama endriekt etkileri 

gözönüne alınarak bu alanlar tanımlanır . Meselâ, su toplama 
havzalarındaki dik yamaçlardaki bitki örtüsünün korunması, 

topağı tutması yine dolaylı yararı sebebiyle önemlidir. 

b) Eğitim alanları, ormancılara, tarım uzmanlarına, 

sağladıkları eğitim ve staj için korunmalıdır* 

c) Bilimsel/estetik alanlar 

Estetik değeri yüksek alanların korunması tu¬ 

rizm sektöründeki etkileri ve kişiler üzerindeki psikolojik 
etkileri yönünden değerlendirilmelidir. 
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d) Rekreasyon bölgelerinin seçiminde öncelik çeşit¬ 
li tür «ktiviteye olanak veren alanlara tanınmalıdır. 

e) Tarihî/Kültürel alanlar 

Önemli tarihi alanlar veya tarihi çevre korun¬ 
malıdır, Tarihi alanlar, belirli anıtların yer aldığı yöre¬ 
ler olarak tanımlanırken; kültürel alanlar, belli tarihî 

hadiselerin geçtiği yöreler, değişik tabiat oluşumlarının 
bulunduğu yöreler, veya belirli bir tip medeniyetin ve kül¬ 

türün yer aldığı yöreler olabilir. 

2) Üretim ile İlgili Çevreler 

Eu yöreler şu nitelikte alanları kapsar? 

a) 1, sınıf tarım alanları 
b) Grama alanları 

c) Su toplama havzaları 
d) Maden, ve enerji üretim alanları 

e) Su ürünleri üretira alanları 

Bu yöreler ekonomik hayata katkıları nedeniyle 

vazgeçilmez üretim alanlarıdır. Bu yöreler muhakkak ki pa¬ 

zar ekonomisi sebebiyle en üretken ektörün eline geçebilecek¬ 

tir, 

Yörede Devlet eliyle alınacak tedbirler, kısa 

vâdede bir mekanizasyonun yerine, kaynakların uzun vâdede 
en ekonomik kullanımı gerçekleştirme amacını sağlıyacaktır. 
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a) Tarım alanları 

Tarım alanlarının korunması en önde gelen çev¬ 
resel sorunlardandır. Birinci sınıf tarım arazisinin diğer 

kullanışlar için kaybı^ tarımı daha az üretken topraklara 

iterek, sun'İ gübre ve ilâçlama miktarını arttıracak, diğer 

çevresel sorunlara yol açacaktır, 

b) Orman alanları 

Tarım.alanları genellikle sanayi kuruluşları 

veya kentsel gelişme sonucu kaybedilmektedir. Buna karşın 
orman alanları yeni tarım alanları, veya rekreasyon alanları 

açılması ile azalmaktadır. Diğer bir deyişle orman alanları 

tarım alanlarından daha tehlikeli bir şekilde kaybolmaktadır, 

çünkü orman alanlarının yeniden geliştirilmesi çok zordur. 

Bu nedenle orman alanları, öncelikle kritik bir çevre olarak 
korunmalı dır. 

c) Su havzaları 

Bu kesimde yeryüzü ve yeraltı sularının havza¬ 
ları farkedilmektedir. Su kaynaklarının bulunduğu havzalarda 

arazi kullanma değişiklikleri uzun vâdedeki etkileri"nedeniy¬ 
le dikkatle ele alınmalıdır, 

d) Maden ve enerji üretim alanları 

e) Su ürünleri üretim alanları 
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3) Millî Felâket Alanları 

a) Su baskını 

b) Yangın 

c) Jeolojik felâket alanları 
(Deprem ve heyelan alanları) 

Bu alanlarda özel plânlama yapma gereği vardır. Bu 

yörede bazı faaliyetlerin kısıtlanması, bazı faaliyetlere 
özel tedbirlerle izin verilmesi söz konusudur. 

C, Şehirler Dışında Halkın Dinlenme İmkânları 

Kırsal alanda halkın dinlenme imkanları arasında 

MîLlî Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü çalışmalarından olan 

Millî Parklar, Orman İçi Dinlenme Yerleri ve benzeri saha¬ 

larda sürdürülen çalışmalar; doğal ortamda dinlenme, eğlen¬ 

me, sağlık ve moral kazanma, doğayı tanıma ve eğlenme yoluy¬ 
la toplumun sosyal ve kültürel gelşimini amaçlayan kamu üre¬ 

timi hizmeti sağlamaktadır. 

Yurdumuzda millî ve uluslararası düzejrde müstesna 

önemi haiz, doğal, kültürel ve rekreasyonel kaynakların ne¬ 

siller boyunca korunması, ülkemizin sosyal ve kültürel yapı¬ 

sına katkıda bulunması ve turizm ekonomisi içinde en iyi şe¬ 
kilde değerlendirilmesi için, 6831 sayılı Orman Kanununun 
25.maddesi uyarınca 1958 yılından 1975 yılma kadar 14 yerde 

toplam 234.389 hektar alan Millî Park olarak ayrılmıştır. 

Ayrıca Ormanların kollektif faydalarından toplumun 

gereğince yararlanması ve halkın günden güne artan tabiat 

içinde dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, tabiatı 



- 18 -

tanıma ve öğrenme ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılaya¬ 

bilmek için, uygun ve güzel orman parçalarının Orman tçi 
Dinlenme Yeri olarak ayrılması çalışmalarına 1956 yılında 

başlanmış ve 1976 yılı sonuna kadar 190 yerde Orman İçi Din¬ 
lenme Yeri tefrik edilmiştir. 

Millî Parkların 1960 larda 500.000 kadar olan zi¬ 

yaretçi sayısı bugün yılda yaklaşık 4.000.000 s ulaşmış olup 
Beş Yıllık Plân dönemi sonunda bu rakamın 10.000.000 a 

..-aşacağı tahmin edilmektedir. 

Orman İçi Dinlenme Yerlerinin yıllık ziyaretçi sa¬ 
yısı 15.000,000 a yaklaşmış olup, bu rakamın 4. Beş Yıllık 

Plân dönemi sonunda 20.000.000 u aşacağı tahmin edilmektedir» 

4. Beş Yıllık Kalkınma Plânı dömeminde 5 yörede 
t 

yaklaşık 60.000 hektar saha ilavesiyle Millî Parkların sayı¬ 

sı 19 a, toplam alanı 294.389 hektara ulaşmış olacaktır. 

Orman İçi Dinlenme Yerlerinin artan ziyaretçi potan¬ 
siyeli paralelinde plânlanarak geliştirilmesi, mevcutlarının 

bakım ve onarımlarmın yapılması ve yenilerinin tesis edile¬ 

rek, halkın (dinlenme) ihtiyaçlarının ülke çapında etkili bir 

şekilde karşılanması için, 4. Beş Yıllık Plân dömenide 30 

yörede daha Orman İçi Dinlenme Yeri düzenlenerek hizmete açıl¬ 
ması öngörülmüş ve böylece 1976 yılı sonunda 190 olan Orman 

İçi Dinlenme Yeri adedi 220 ye ulaşmış olacaktır. 

Millî Parklar, Millî Âbideler, Tabiatı Koruma Alan¬ 
ları ve Korusa Ormanları, Bölge Orman Parkları ve Orman İçi 
Dinlenme Yerleri tesbit edilecek statü ve kriteryaya uygun 



olarak bütün ülkeyi esas alan envanter etüdü IV. Beş Yıllık. 

Kalkınma Plânı devresinde, ülke turizmi ekonomisi ve halkın 

dinlenmesine katkısı gözönünde tutularak tamamlanmaktadır. 

Kırsal alandaki bu çalışmalarla» Ormanları ve orman 

dışındaki tüm bitki örtüsüyle doğayı» atmosferi» denizleri» 

tatlı suları» sahilleri» her türlü yaban hayatı varlığı» ta
biî çevreyi zenginleştiren kültür işleri ile tabiatın bir 

bütün halinde ele alınması, biyolojik» psikolojik ihtiyaç
larını tatmin edici insan-tabiat ilişkilerinin ahenkleşti

rilmesi gibi, çok yönlü faydalar sağlanacak} bu yolla gele

cek kuşaklara da içinde yanaşabilir bir dünya bırakılabile
cektir. 

Kırsal alandaki halkın dinlenme imkânlarının ko

runması ve geliştirilmesi gerekli yasal dayanaklardan yok

sun bulunmaktadır. Devlet bütçesinden bu alanların korunma
sı ve geliştirilmesi için ayrılan ödenekler de yetersiz kal

maktadır. 4. Beş Yıllık Plân döneminde bu yönde yasal ve 
ekonomik tedbirler alınması» genel kullanımın bu bölümü 

üzerinde tasarruf yetkisi bulunan bütün Devlet ve Kamu İkti

sadi Sektörünün konu üzerinde yoğun çalışma göstermesinin 
sağlanması yönünde DPT nin öneri ve destekte bulunmasında 

büyük yarar bulunmaktadır. 

Deniz kıyılarının korunması ve geliştirilmesi ile 

deniz turizminin gelişmesine ihtiyaç vardır. Turizm ve Ta

nıtma Bakanlığının deniz turizmine yöneldiği,diğer turistik 
faaliyetleri unuttuğu görülüyor. Ancak» deniz turizmi için 

bile, sadece kıyılara büyük oteller yapmak fikri çok geçerli 
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değildir. Kıyaların, tabiî: çevrenin, tarihî çevrenin, millî 
kültürün ve yörenin millî yaşayış tarzının da korunmasına 

ihtiyaç vardır, Turist, Türkiye'de sadece su değiljTürkiye' 
nin kendine has tabiî,.kültürel ve millî değerlerini de ara- ' 
yacaktır. 

Dağ turizminin geliştirilmesine gerek hissedilmek¬ 

tedir, 

înşa edilmiş barajlar ve diğer su tesisleri civa¬ 
rında rekreasyon sahaları temini; ve büylece, halkın dinlen¬ 

me ve eğlenme ihtiyaçlarının karşılanması, su kaynağı inki¬ 

şafıyla ilgili faaliyetlerin gittikçe önem kazanan bir kısmı¬ 

dır. 

Topyekûn ihtiyacın bjiyüklüğü hakkında kesin bir 

rakkam verememekle beraber, geçmiş 5 yıllık plân dönemlerin¬ 
de DSİ Genel Müdürlüğünce 35,000.000,-Tl, sarf edilmiş bulun¬ 
duğuna göre; 4, Beş Yıllık Plan Döneminde i3e rekreasyon sa¬ 

haları için bu ihtiyacın, günün gelişen temposu içinde 
138.000,000,-îî, civarında olabileceği düşünülmüştür. 

Yurdumuzda, özellikle baraj göllerinde halkın din¬ 

lenme ihtiyacını karşılamak üzere rekreasyon sahası temini 

işi, ele alman projeler de gözönünde bulundurulmak suretiy¬ 

le gün geçtikçe hızla artmaktadır. Konunun turizm yönünden 
önemi açık olduğu gibi, ayrıca, sosyal yönden de bir değeri 

vardır. 
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Gerçekten» bilhassa kalabalık şehirlerin rekreas¬ 

yon ihtiyacı» batı ülkelerinde ön plâna geçmiş bulunmaktadır. 
Bu ihtiyaç» projelerin ele alınmasında daima gözönünde bulun¬ 
durulmalıdır, Bilhassa-hukukî yönden pek eksik bir mevzuata 

tabî olan bu konunun, sistemli bir şekilde ele alınarak dü¬ 
zenlenmesi gerekmektedir. 

4, Beş Yıllık Plân Dönemine kadar DSİ tarafından 

31 adet rekreasyon sahası temine çalışılmıştır. Bu işlerden 
14'dünün proje uygulamalarına, 4, Beş Yıllık Plan Döneminde 
de devam olunacaktır. 

DSİ Genel Müdürlüğü, üzerinde çalıştığı bu proje¬ 
lerden gayri» yeniden inşaatı ikmal edilecek baraj çevrele¬ 
rinde rekreasyon sahaları ihdas edecektir. 

Bu maksatla, 4, Beş Yıllık Plan Döneminde: DSİ 

Genel Müdürlüğü : 1978'de 20,0; 1979'da 23,0; 1980'de 27.0; 

1981'de 32.0; 1982'de 36,0 olmak üzere toplam, 138 000 000,- 

TL. yatırım yapması öngörülmektedir. Bunun için de» barajlar¬ 
da rekreasyon sahası temini bakımından Master Plânlar hazır¬ 

lanmalı; ve özellikle önemli sahalar için yarışmalar tertip¬ 
leyerek plânlara sanat yönünden tatminkar bir veçhe verilme¬ 

lidir. 

Genel kullanım imkânlarının» kullanım biçimleri 

ve kullanılma imkânları konusunda araştırmalara ihtiyaç büyü¬ 

mektedir. Kullanan kişinin, alanı hangi çeşit dinlenme açı¬ 

sından anladığı| kişilere aradığı özelliklere göre hizmet 

sağlanması? ödenecek kullanım ücretleri? toplu yerleşmelere 
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mesafe ve ulaşılabilirlik; kalınacak yerlerin gelir düzeyle¬ 

rine göre sınıflandırılması; imkânların kullanılma süreleri¬ 
ne göre sınıflandırılması çalışmaları önümüzdeki yıllarda 
yoğunluk kazanacaktır. Günü birlik, hafta sonu, Bayram, yıl¬ 
lık izin gibi sürelere uygun olarak kullanılabilecek alanlar; 
bu süreler içinde buralara gelebilecek nüfus hakkında tahmin¬ 

ler; özel kişilerin buralara hizmet götürmelerinin teşviki; 
götürülecek hizmetlerde aranacak özelliklerle ilgili çalış¬ 
malar 4. Beş Yıllık Plân döneminde başlamalıdır. Yapılması 

gerekli çalışmalar içinde, genel kullanım al anlarının kulla¬ 

nılma amaçlarına göre ayırımının yapılmasının tamamlanması, 
gerekli hizmetlerin organize edilmesi, gürültünün önlenmesi, 
çeşitli gelir düzeylerine bu alanlardan, faydalanma imkânı 

veren tesislerin geliştirilmesi çalışmaları öncelikle bulun¬ 
maktadır. ı 

Türk büyük şehirlerinde, yeşil alan ve genel kulla¬ 

nım alanları hızla azalmıştır. 4. Beş Yıllık Plân döneminde 

bu konunun önemle ele alınmasına ihtiyaç vardır. 
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V. GENEL KULLANIM İMKANLARININ KORUNMA VE GELİŞTİRİLMESİNE 
İLİŞKİN ÖNERİLER 

A. Kentsel Kesimde : 

Kentsel kesimdeki genel kullanım alan ve unsurla¬ 

rın en önemli özellikleri kesif yapı kitleleri ile sıkıştı¬ 

rılmış durumda bulunmaları ve genellikle kapasitelerinin çok 

üstünde bir kullanım yükü altında olmalarıdır. Yerleşme ' sa¬ 
haları ile birlikte veya daha sonra planlanmış olabilirler. 

Doğal orijinli olanları azdır. Kesif yerleşme alanlarında 

doğal kır peyzajlarından uzak ortamlarda yer almaları önem¬ 

lerini fazlaca arttırmıştır. Büyük şehirlerdeki bu alan ve 

unsurların estetik, sosyal, insan sağlığı yönünden büyük 

yararları giderek daha iyi anlışılmaktadır. 

Oysa kentlerimizde bu alan ve unsurlar yönünden 
bir yetersizlik süregelmekte korunma ve geliştirilmelerinde 

devamlı zorluklarla karşılaşılmaktadır : 

- Genel kullanım alan ve unsurlarının korunması ve 

geliştirilmesi konularıyla ilgili sorunları çözümlemek, yol 
göstermek,kuruluşlararası koordinasyonu sağlamak üzere ilgili 
kuruluşların temsilcilerinden oluşacak, Başbakanlığa bağlı 
bir Konsey kurulması (hem kentsel, hemde kırsal kesimler için 

geçerli olmak üzere) gereklidir. 

— Kentsel kesimde genel kullanım imkanlarının ko¬ 

runması ve geliştirilmesi yönünde alınması gereken ilk ted¬ 

bir, mevcut genel kullanım alan ve unsurları ile, kapasite¬ 
lerinin saptanması, kentlerin büyüklük ve nüfus durumuna 
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uygun olarak sayı, büyüklük ve çeşit yönünden yeterli ölçü¬ 
lerin belirlenmesidir. Bu konuda belediye ve diğer mahallî 

idare yetkilileri ile}ilgili bilim kuruluşlarının (Şehirci¬ 
lik, Mimarlık, Peyzaj mimarlığı konularında eğitim yapan) 
temsilcilerinin müştereken çalışmasında yarar vardır, 

— Kentsel genel kullanım alan ve unsurlarının ko¬ 

runması ve geliştirilmesinde en büyük görev Belediye Bahçe¬ 
ler Müdürlüklerinin olacaktır. Bu nedenle, adı geçen kuruluş¬ 

ların konu ile ilgili teknik personel yönünden olduğu kadar, 

maddî kaynaklar yönünden de takviye edilmeleri bir zaruret 

halini almıştır. Ayrıca, merkez nüfusu 50,000 in üzerinde 
olan kentlerde bu görevi yüklenecek Bahçeler Müdürlüklerinin 
kurulması zorunlu olmalıdır, 

— Gerek mevcut alanları koruma ve geliştirmede, 

gerekse yeni genel .kullanım alanları düzenlenmesinde aksayan 

diğer bir taraf, ihtiyaç duyulan tanzim malzemelerinin yete¬ 

rince karşılanamamasıdır. Özellikle^yeşil alanlar için büyük¬ 
lük ve çeşit zenginliği yönünden yeterli bir fidanlık teşki¬ 

li pek büyük önem taşır, 

— Kentsel kesimde belediye hizmeti gerektirmeyen 

veya Belediyelere yük olmayan alan ve unsurlar da vardır. 

Müessese bahçeleri, sefaret bahçeleri, okul bahçeleri, has- 

tahane bahçeleri, cami bahçeleri, mezarlıklar^ ev bahçeleri 
bunların en önemlileri olup kent yeşil dokusuna ilişkin bü¬ 

yük payları unutulmamalıdır. Belediyelerin adı geçen kuru¬ 
luş veya kişilere, bu alanların tanzimi, bakıma, korunması 

konularında bazı sorumluluklar yüklemesi, yardımcı olması, 

bazı teşvik edici tedbirler alması yararlı olacaktır. 
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— Ayrıca resmi ve özel kuruluş veya kişilerin ya¬ 
pıları ile, ilgili mimarî plânlarla birlikte bahçeleri için de 
ilgili meslek müntesiplerince hazırlanan, Ziraat Mühendisleri 
Odası veya Kent Bahçeler Müdürlüklerince tasdik edilecek bir 

yeşil alan projesi yaptırmak ve tatbik etmekle sorumlu tu¬ 

tulmalarında büyük yarar vardır, 

» Yeşil alan vergisi* yeşil ve açık alanlara kent 
halkının katkılarının sağlanması gereklidir, 

B. Kırsal Kesimde j 

Ülkemiz kırsal kesiminde genel kullanım alan ve 

unsurları yönünden bir başıboşluk dikkati çekmektedir. Çe¬ 

şitli alanlar, farklı Bakanlık yada kuruluşların etki saha¬ 
sına girmekte; korunma, bakım ve geliştirilmeleri için ye¬ 

terli itina gösterilmemektedir. Çoğunun sınırı da saptanmış 

değildir. Genel olarak değişik zararlı etkenlere açık bulun¬ 

maktadırlar, Ayrıca bu tür alan ve unsurların kesin bir sı¬ 

nıflanması yapılmamıştır. Hangi amaç veya kullanım formuna 
hizmet edecekleri çoğunlukla bilinmemektedir. 

— Bu nedenlerle söz konusu alan ve unsurların ilk 

edapta bir envanteri yapılmalı, sınırları belirlenmeli, an¬ 
lam ve yararlanma biçimlerine uygun olarak sınıflandırılma¬ 

lıdırlar. Envanter çalışmaları, Gıda-Tarım ve Hayvancılık, 
Orman, Turizm ve Tanıtmaj Enerji ve Tabiî Kaynaklar (D.S.İ.), 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân Bakanlıklarının merkez 

ve taşra teşkilâtları ile,belediye ve diğer mahallî idare 
ilgililerince yürütülebilir. Sınırlarının saptanmasında da 
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bu kuruluşlar etkin rol oynarlar» Tarifler, sınıflandırma 

çalışmaları ve kullanma biçiminin saptanması ise, daha ilmi 
bir çalışma yöntemi gerektirir» Bu safhada ilgili fakülte 
veya bölüm yetkililerinin görüşlerinden yararlanmalıdır. 

- Kırsal kesimdeki genel kullanım alanlarında halen 

bir kapasite hesabı veya sınırlaması yapılmamıştır. Bazı 

alanlarda kapasitelerinin çok üstünde bir yararlanmaya rast¬ 

landığı gibi, çeşitli alt yapı yetersizlikleri, mesafe uzak¬ 
lığı vs. gibi nedenlerle kapasitelerinin çok altında yarar¬ 

lanmanın' söz konusu olduğu alanlar da vardır. Genel kullanı¬ 

ma açık her alan için bir kapasite hesabının yapılması, bu 
yönlü dengesizliklerin giderilmesi gerektir» İlgili İlmî ku¬ 
ruluşlardan bu amaçla yararlanmalı*özellikle)dengesiz kul¬ 

lanımı önlemek için yetkili Bakanlıklar arasında bir işbir- 
i 

liği yapılmalıdır» 

- Ülkemizde kırsal kesimdeki genel kullanım alan¬ 

larının korunması ve geliştirilmesine ilişkin kurallar da 

saptanmış değildir. Hazırlanan bazı kanun ve yönetmelikler 
henüz kesinleşmemiştir» Koruma ve geliştirme görevini yükle¬ 

necek kuruluşlara yardımcı olmak bakımından bu kuruluşların 

bir an evvel saptanması, ilgili kanun veya yönetmeliklerin 

çıkartılması gereklidir» Bu konuda ilgili meslek kuruluşla¬ 
rına ve Fakültelere büyük görevler düşmektedir» 

- üzerinde önemle durulması gereken diğer bir ko¬ 

nu, koruma ve geliştirme çalışmalarıyla ilgili görev tak¬ 

simatıdır. Bu yönden ortaya çıkacak karşılıkların önlenmesi 
için ilgili Bakanlıklar arasında görüşmelerle görev bölümü 
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yapılmalı, görüşme sonuçları bir protokola bağlanmalıdır. 
Gerekli görüldüğü hallerde bu amaçla diğer Bakanlıklardan ve 

mahallî idarelerden de yararlanmak mümkündür. 

- Kırsal kesimde, yeni kurulacak genel kullanım 
alan ve unsurlarının yer seçimi de büyük önem taşır,, Rasgele 

yer seçimi, arazî morfolojisinde olduğu kadar, doğal bitki 
örtüsü ve fauna'da da büyük zararlara neden olabilir. Ayrıca 
estetik, İlmî, sosyal, sağlıkla ilgili ve ekonomik kayıplar 

söz konusu olabilir. Yer seçiminde bölgesel ve turistik ge¬ 
lişme plânlarından yararlanmalı, ancak bu plânlarda belir¬ 

lenen alanlarda yer seçimine izin verilmelidir. Ayrıca,bu 
alan ve unsurların çevreleri ile nyuffl halinde bulunmaları 

için gerekli çaba gösterilmelidir» Bu alanların seçiminde 
Millî Güvenlik yönünden doğabilecek sakıncalarda dikkat na¬ 
zarına alınmalıdır. 

- Genel kullanım alan ve unsurlarının korunma ve 

geliştirilmesinde dikkate değer diğer bir eksiklik, halkın bu 
konuda eğitilmemiş olmasıdır. Bu nedenle,kırsal kesimde yer 

alan söz konusu alan ve unsurların sağlık,, sosyal, İlmî ve 
ekonomik yönlerden büyük yararları basın ve yayın organları 

aracılığı ile halka öğretilmeli, katkıları sağlanmalıdır. 

- Koruma ve geliştirme çalışmalarının başarı ile 
sürdürülmesi, gerekli maddî kaynakların sağlanması ile büyük 

ölçüde ilgilidir. Yardım kaynakların sağlanması ile büyük öl¬ 

çüde ilgilidir. Yardım kaynakları olmaksızın bu alanlara hiz¬ 

met götürmek mümkün değildir». Bunun içindir ki, kalkınma 
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plânlarında genel kullanım alan ve unsurlarının korunması ve 
geliştirilmesi konularının yer alınası» bu hizmetler için ge¬ 
rekli giderlerin böylece karşılanabilmesi çok büyüle önem 

taşır» Ayrıca resmî ve özel kuruluş veya kişilerin katkıları 

ile oluşacak bir koruma-geliştirme fonunun da yararları göz¬ 

den ırak tutulmamalıdır« 
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