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M
ersin, özellikle 1980’li yıllarla birlikte 
nüfusu hızla artan bir yerleșim olmuș-
tur. Bu artıșla birlikte kent içindeki 

yerleșim alanlarında farklı karakterde olușumlar 
gerçekleșmeye bașlamıștı. Kentte bir yandan 
plan kararlarına uygun gelișen alanlar olușurken 
diğer yandan plan kararlarına uygun olmayan 
alanlar ortaya çıkmıștır. Bu alanlarda yapılașma 
genellikle hisseli parselasyon yöntemi ile üretilen 
parsellerde gerçekleșmiștir ve plan kararlarına 

uygun olmayan bu yapılașma daha sonra ıslah 
imar planları ile planlı hale getirilmiștir. Bu yazı 
kapsamında ele alınan Eğriçam Mahallesi de bu 
yolla olușan, kentin batısında Yenișehir ilçesi 
sınırları içinde yer alan mahallelerdendir. 

Planlama alanının yer aldığı Eğriçam Mahallesi, 
Mersin’de merkezi sayılabilecek bir alanda, henüz 
faaliyete geçmeyen yat limanının etki sahası içe-
risinde olup, 1980’li yıllarda yașanan hızlı nüfus 
artıșıyla birlikte gerçekleșen plansız gelișmeler 
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Șekil 1: Eğriçam Mahallesi’nin uydu fotoğrafı.
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sonucunda olușmuștur (Șekil 1). Düșük gelire 
sahip kesimin ucuz arsa ve konut talebi, bu alan-
ların özel mülkiyet üzerinde hisseli parselasyon 
ile yapılașmaya açılmasıyla karșılanmıștır. 1985 
sonrasında, 2981/3361 sayılı ‘İmar Affı Kanunu’ 
kapsamında, ıslah planları ve uygulamaları yapı-
larak imar parselleri olușturulmuș, imar hakları ve 
yapılașma koșulları belirlenmiștir. Planlar mevcut 
dokuyu koruyacak biçimde yapıldığından yollar 
genellikle dar, teknik ve sosyal donatı alanları hiç 
bulunmamakta yada yetersiz kalmaktadır. İmarlı 
gelișen bölgeler içine de dağılmıș durumdaki bu 
bölgeler ikili kentsel yapının mekandaki farklı-
lașmasını yansıtmaktadır.

Yapılașma koșulları planda serbest nizam, 2 
kat (S-2) olarak öngörülmüș, ancak yapılașma 
denetlenememiș ve bir çok parselde 2 katı așan 
5-6 kata kadar varan yapılașmalar gerçekleșmiștir. 
Parselasyona veya planın yapılașma koșullarına 
mevcut yapılașmanın uygun olmayıșı, bina 
yüksekliklerinin planda öngörülenlerden yüksek 
olması vb. nedenlerle birçok yapının ruhsatı ve 
kullanma izni bulunmamaktadır. 

Bu alanlarda ortaya çıkan temel problemlerden 
en önemlisi yapılașma yoğunluğuna göre sosyal 
ve teknik altyapıdaki yetersizliklerdir. Mevcut 
plan koșulları ile mevcut yapılașma durumu 
arasındaki çelișkilerden doğan yoğunluk ve 

kat artıșı beklentileri, ancak denetim yoluyla 
engellenebilen kaçak yapılașma eğilimleri bu 
problemin çözümünü daha da zorlaștırmıștır. Bu 
alanların gelișim süreci sonucunda ortaya çıkan 
plan dıșı yoğun yapılașma, giderek kemikleșerek, 
müdahale esnekliğini ve dönüșüm potansiyellerini 
azaltmıștır. 

Bu bölge; güneyden kuzeye doğru denizde yat 
limanından bașlayıp, rekreasyon alanı, Adnan 
Menderes Bulvarı, üst gelir grubunun ve pres-
tij binalarının bulunduğu konut alanı, G.M.K 
Bulvarından sonra az katlı , bahçeli ancak bina 
kalitesinin ve donatı alanlarının yetersiz olduğu 
alanlar olarak yerleșmektedir. Yat limanı faali-
yete geçmeden önce hazırlıkların tamamlanması 
ve bölgeye ekonomik ve sosyal hareket getirmesi 
amacıyla Yenișehir Belediyesi’nce Eğriçam 
Mahallesi sınırlarında, yat limanının geri görü-
nüm bölgesinde projeler hazırlanmıștır. 

Amaç; güneyden kuzeye doğru sağlıksızlașan 
yapıyı kontrol altına almak, kentsel servisler 
sağlamak, mülkiyet, yapılașma, dönüșüm konu-
larında müdahaleleri yapmaktı. Proje alanında 
ıslah imar planı yapılmıș olmasına rağmen hisseli 
mülkiyetin müstakil parsellere dönüșmesi dıșında 
bir sonucundan bahsetmek mümkün değildir.

Öncelikle 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 
parsel miktarları değiștirilmeden ada birleșmesini 

Șekil 2: Yenișehir Belediyesi’nce Eğriçam Mahallesi’ne yönelik hazırlanmıș projede alanda tespit edilen mevcut yapı kat adetleri.
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sağlayan bir plan değișikliği hazırlanmıștır. Deği-
șiklik ile müstakil parseller imar adası içerisinde 
hisseli duruma getirilecektir. 22 m.lik yolun, yeni 
olușan adaların ve yeni inșaat yoğunluğunun cazi-
besi ile hisseli parsel sahiplerinin müteahhit ile 
anlașarak yeni düzenleye uygun yapılanmayı sağ-
layabilecekleri öngörülmektedir. Ayrıca adalarda 
birleșme yapıldığında ada gerilerinde geniș yeșil 
yollar ortaya çıkacaktır. Bu güzergahın açılması 
ile yat limanı ve rekreasyon alan bağlantısı doğ-
rudan șehrin kuzeyine yönelme imkanı bulacak-
tır. Yat limanı faaliyete geçtiğinde bu güzergahın 
ticari açıdan değer kazanacağı açıktır (Șekil 3).

G.M.K Bulvarı üzerinde konut alanından ticarete 
dönüșüm ile ilgili bir çalıșma yapılmıștır. Islah 
planı sonucu olușan küçük parsellerin birleșerek 
büyük ticaret alanları olușmuștur. G.M.K Bulvarı 
üzerinde ticaret adasına dönüșüm ile ilgili talep 
bulunması nedeniyle bu çözüm ile yatırımcının 
bulvar üzerinde yer seçmesi hedeflenmiștir. Aynı 
zamanda kentsel görünümün ve aktivitelerin kaza-
nımı ortaya çıkacaktır.

Proje kapsamında imar planı değișikliği yapıl-
mayan alanlarda mevcut binalar üzerinde müda-
halelerle sağlıklaștırma ve güzelleștirme yoluna 
gidilmesi ön görülmüștür. Yenișehir Belediyesi bu 
amaçla pilot bir sokak seçerek güzelleștirme ve 
sağlıklılaștırma projesi hazırlanmıștır. Proje kap-
samında belediyece ve bina sahiplerince yapılacak 
olan ișler șöyle sıralanmaktadır:

Belediye;
- Zemin kaplama,

- Aydınlatma,

- Temizlik çalıșmaları v.b.

Șahıslar;
- Kirli bina yüzeylerinin boyanması,

- Kapı, pencere, balkon parapetleri, v.b.nin 
tavan içerisinde belirlenen kriterlere uygun 
hale getirilmesi.

- Görsellilik yaratan (çamașır asma yerleri, 
pergolaların) yaratan etmenlerin kaldırıl-
ması,

- Konut bahçelerinin projede belirtilen mül-
kiyet sınırlama bitki çit, ferforje kapı v.b. 
uygulaması.

- Bazı parsellerin yeșillendirilerek görüntü 
kirliliğinin engellenmesi.

Yapılan tüm bu çalıșmalar ile Yenișehir’de ilk 
kez bir güzelleștirme ve sağlıklaștırma projesi 
gerçekleștirilmek istenmektedir. Çalıșma ile 
semt halkının ve tüm Mersinlilerin daha güzel 
ve sağlıklı ortamlarda yașamaları hedeflenmiștir 
(Șekil 4 ve 5). 

Tüm güzelleștirme ve sağlıklaștırma çalıșmaları, 
sponsor bulunamaması ve ödenek olmaması 
nedenleriyle gerçekleștirilememiștir. Bunun 
sonucunda, alandaki yapılașmanın sağlıklaștırıl-
ması için yeni bir seçenek olușmuș ve söz konusu 
alanda Bașbakanlık Toplu Konut İdaresi Bașkan-
lığıyla protokol imzalanarak bu alanda çalıșmalar 
bașlamıștır. Sonuç olarak, Yenișehir Belediyesi 
tarafından yapılan çalıșmalara rağmen alana yöne-
lik olarak TOKİ tarafından tüm șehirlerimizde 
uygulanan tip proje uygulaması yapılacaktır.

Șekil 3: Eğriçam Mahallesi’nin güneydeki Yat Limanı ile bağlantısını doğrudan bağlantı 
sağlayacak olan 22 metre genișliğindeki tașıt yolu ve çevresindeki olası gelișmeler
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Șekil 4: Bina cephelerine yapılan müdahalelerle ve sokak düzenlemesi ile yapılabilecek sağlıklaștırma ve güzelleștirme 
çalıșmalarına bir örnek.

Șekil 5: Bina cephelerine yapılan müdahalelerle ve sokak düzenlemesi ile yapılabilecek sağlıklaștırma ve güzelleștirme 
çalıșmalarına diğer bir örnek.


