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Teknik Araștırma ve Uygulama Genel
Müdürlüğü tarafından yaptırılan “İskenderun Körfezi Kıyı Alanları Bütünsel Planlama
ve Yönetim Projesi”nin temel yaklașımını ve
proje kapsamında ortaya konulan stratejileri
tartıșmaktadır. Yazının amacı, ülkemizde yaygın
bir uygulaması bulunmayan ancak uluslararası
düzeyde önemi giderek artmakta olan Bütünleșik Kıyı Alanları Yönetimini (BKAY) somut bir
deneyimden hareketle tartıșmaktır.

1. Proje Hakkında Genel Bilgiler
1.1. Projenin Amacı ve Kapsamı
Ülkemiz kıyı alanlarında kentleșme, sanayileșme,
turizm ve ikinci konut gelișimi gibi nedenlere
bağlı olarak bir dizi sorunun biriktiği ve mevcut
planlama sistemi ile yasal ve kurumsal yapının bu
sorunların çözümünde yetersiz kaldığı bilinmektedir. İskenderun Körfezi Kıyı Alanları Bütünsel
Planlama ve Yönetim Projesi’nin genel amacı,
kıyı alanlarındaki mevcut sorunların çözümüne
yönelik olarak yeni bir planlama ve yönetim
modelinin geliștirilmesi olmuștur. Geliștirilecek
bu model çerçevesinde; ülkemiz kıyılarının yalnızca kıyıdan ve sahil șeridinden olușan sınırlı
bir alan olarak değil, çeșitli kaynak ve değerler
ile farklı sektörlerin bir arada bulundukları aktif
bir bölge olarak ele alınmasının ve planlan-

masının yöntem ve araçları ortaya konulmaya
çalıșılmıștır.

² Șehir Plancısı,
ODTÜ Șehir ve Bölge
Planlama Bölümü

Proje ile İskenderun Körfezi ve çevresindeki kıyı
alanlarında;
• Yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir bir
biçimde kullanılmasını,
• Özgün ve yenilenemeyecek nitelikteki kaynakların etkin bir biçimde korunmasını,
• Söz konusu kaynakların hem ekonomik
kalkınmaya hizmet etmesini hem de gelecek
kușaklara aktarılmasını güvence altına
alacak,
• Koruma-Kullanma dengesi iyi kurulmuș,
• İlgili tüm kesimleri olabildiğince geniș bir
biçimde temsil eden,
• Bașka çalıșmalara da örnek olușturacak
nitelikte,
Yönetim Modeli ve Stratejik Plan hazırlanması
hedeflenmiștir.
Diğer bir deyișle, proje kapsamında; ilki İskenderun Körfezi Kıyı Alanları Mekansal Strateji Planı, ikincisi ise Kıyı Alanları Bütünsel
Yönetim (Kurumsal Yapılanma) Modeli olan
iki temel dokümanın üretilmesi amaçlanmıștır.
Kıyı alanlarının bütünsel yönetimi için geliștirilen
Yasal ve Kurumsal Yapılanma Modeli önerisi, bu
yazının kapsamı dıșında tutulmuș olup, yazıda
yalnızca Mekansal Strateji Planı tartıșılmaktadır.

* Görsel materyalin hazırlanması için verdiği destekten dolayı Okay Adem’e, yazının ilk versiyonunu okuyup değerli görüș ve önerilerini
bizimle paylașan Planlama Dergisi Yayın Kurulu üyelerine teșekkür ederiz.
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1.2. Proje Alanı
Ülkemiz kıyı alanlarında örnek bir bütünsel
planlama ve yönetim modelinin geliștirilmesi
için proje alanı olarak seçilen İskenderun Körfezi; coğraﬁ özellikleri, doğal kaynak potansiyeli
ve ekosistem zenginliğinin yanı sıra kentleșme,
sanayileșme, ikinci konut gelișmeleri nedeniyle
kıyı bölgesi üzerindeki baskıların artarak sürdüğü
bir bölgedir. Bölgenin ilerleyen yıllarda bölgesel
ve küresel ölçeklerde çalıșan bir enerji terminali
olması beklenmektedir. Bu beklenti bölgenin
önemini giderek arttırmaktadır. İskenderun
Körfezindeki mevcut sektörel gelișme eğilimleri
arasındaki yarıșma, baskı ve uyumsuzluklar, kıyı
bölgesi ve deniz ortamını olumsuz bir biçimde
etkilemektedir. Bu çerçevede, sahip olduğu sorunlar ve potansiyeller, İskenderun Körfezini örnek
bir bütünsel planlama ve yönetim projesi için pilot
bölge olarak ön plana çıkarmıștır.
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Proje alanı; Mersin’in Akdeniz İlçesi, Karaduvar mahallesi ile Hatay İli, Samandağ İlçe sınırı
arasında kalan kıyı kesimini ve kıyının etkileșim
içinde bulunduğu bölgeyi kapsamaktadır. Proje
alanının uzunluğu 385 km ve kapladığı alan ise
95.000 hektardır. Proje kapsamına, Mersin ilinin
doğu kıyıları ile Adana ve Hatay illerinin kıyı
kesimleri girmektedir.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca hazırlanan iș
tanımında, proje alanının sınırı, kıyı çizgisinden
bașlayarak kara yönünde en az 1 km derinlikteki
bir șerit olarak belirlenmiștir. Ancak çalıșmanın
ilerleyen așamalarında alt bölgeler özelinde bu
sınır gözden geçirilmiș ve yer yer kara yönünde
daha derin bir alanı kapsayacak șekilde yeniden
düzenlenmiștir.
Proje kapsamında çalıșma alanı, farklı özellikleri
ve nitelikleri itibariyle birbirinden farklılașan 8
alt bölgeye ayrılmıștır. Proje boyunca çalıșma

alanı bu alt bölgeler bağlamında ele alınmıș ve
nihai ürün olan strateji planı da bu alt bölgeler
özelinde hazırlanmıștır (Resim 1: Proje Alanını
ve Alt Bölgeleri Gösteren Harita).

1.3. Projenin Așamaları
İskenderun Körfezi Kıyı Alanları Bütünsel Planlama ve Yönetim Projesi beș așamadan olușmaktadır. Bu așamalardan ilki, iș tanımının netleștirildiği bașlangıç așamasıdır. Bașlangıç așaması
ile mekansal strateji planı ve yönetim modelini
kapsayan son așama arasındaki üç așama ise, eș
zamanlı olarak yürütülen hazırlık așamaları olarak
ifade edilebilir. Bu üç așama kapsamında gerek
proje alanına gerek BKAY kavramına ilișkin
bilgi, belge ve veriler toplanmıș, incelenmiș ve
değerlendirilmiștir. Bu değerlendirmeler sonucu
elde edilen bulgular, son așamadaki çalıșmalar
olan planın ve yönetim modelinin olușturulması
çalıșmalarını yönlendirmiștir. Projenin așamalarını gösteren bir akım șeması Resim 2’de
verilmektedir.

2. Bütünleșik Kıyı Alanları Yönetimi
Kavramı ve Kavramın Gelișimi
2.1. Bütünleșik Kıyı Alanları Yönetiminin
Tarihsel Gelișimi
Bütünleșik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY), kıyı
alanından sağlanan faydayı en çoğa çıkarmayı
ve bunu yaparken kıyıda yer alan faaliyetlerin
birbirleri, doğal kaynaklar ve çevre üzerindeki
olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen
bir planlama ve yönetim yaklașımıdır. BKAY,
farklı eğilimler ve çıkarlar arasındaki olası en iyi
uzlașmanın bulunabilmesini ve bir ülkenin sahip
olduğu tüm kıyı alanlarının kullanımında bir
dengenin sağlanmasını amaçlamaktadır (Dünya
Bankası, 1993).
Kıyı Alanları Yönetimi kavramının ilk defa 1972
yılında, ABD Meclisi tarafından hazırlanan Kıyı
Alanları Yönetimi Kanunu’nda yer aldığı bilinmektedir. 1970’lerin sonları ile 1980’lerde bașka
bazı ülkelerde de, kıyı yönetimi alanında girișimlerde bulunulmuștur. Bu girișimleri tanımlamak
için kıyı alanları yönetimi, kıyı kaynakları yönetimi gibi birbirinin yerine geçen farklı kavramlar
kullanılmıștır. Ancak bu programların çoğunda;
kıyı erozyonu, kıyı kullanımı gibi tek bir sektör
ile ilgilenilmiș, kıyı alanlarının bütününe ve sahip

Resim 2: İskenderun Kıyı Alanları Bütünsel Planlama ve
Yönetim Projesi İș Akıș Șeması

olduğu kaynaklara yönelik kapsamlı bir çerçeve
olușturulmamıștır (Dünya Bankası, 1993).
1980’lerin ortalarından itibaren, kıyı alanları
gibi karmașık bir yapıyı tek sektörlü bir bakıșla
ele almanın zorluklarının ve yetersizliklerinin
ortaya çıkması ile Bütünleșik Kıyı Alanları
Yönetimi kavramı gündeme gelmiștir. Haziran
1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde
toplanan Birleșmiș Milletler Çevre ve Kalkınma
Konferansı Dünya Zirvesi’ne hazırlık çalıșmalarında, kıyı ülkelerinin Bütünleșik Kıyı Alanları
Yönetimi altyapılarını geliștirmeleri teșvik
edilmiștir. Rio’da tüm ülkeler tarafından kabul
edilen Gündem 21 Eylem Planı Belgesinin 17.
Bölümünde, Bütünleșik Kıyı Alanları Yönetimine yer verilmiștir (Dünya Bankası, 1993). Bu
kapsamda; “okyanusların, kapalı ve yarı-kapalı
denizler de dahil olmak üzere her türlü denizin
ve kıyı alanların korunması ve bunların canlı
kaynaklarının korunması, rasyonel kullanımı
ve geliștirilmesi” için eylem alanları ve biçimi
tanımlanmıștır.
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Kirlilik azaltılması için
ekipman, fosil yakıtlarının
sınırlanması, toplu ve kamusal
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Balıkçılığın yönetilmesi, deniz
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ile ilgili hususların teșvik
edilmesi
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tanımlanması
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Sanayi
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Deniz Kirliliği
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Turizm

Etkiler

Kentleșme

Faaliyetler

Balıkçılık Su Ürün. Yetiș.

Tablo 1: Kıyılardaki Kullanımlar, Faaliyetler ve Kaynaklar Arasındaki Olası Etkileșimler

←
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Hava kirliliğini azaltmak için
ekipman, toprak kaymasını
önlemek için iyi çiftçilik
uygulamaları
Gürültüyü kaynağında
azaltacak ekipman, akustiği
olan binalar ile engeller,
gürültü yaratan faaliyetlerin
yer seçimi üzerinde
kısıtlamalar

Sembol olarak kullanılan okların yönü, muhtemel etkileșimin yönü olarak ve sayısı ise (bir ya da iki ok) șiddeti olarak algılanmalıdır.
(Kaynak: UNEP, 1995)

Rio Konferansının ardından Birleșmiș Milletler
Çevre Programı (UNEP), Barselona Konvansiyonu ile Akdeniz Eylem Planı çalıșmaları bağlamında edinilen bilgi ve deneyimden de yola
çıkarak kılavuz niteliğinde bir çalıșma hazırlamıștır. Kılavuz çalıșmasının amacı; Gündem
21 dokümanında yer alan kararların hayata
geçirilmesi için somut ve net ilkeler, esaslar ve
yöntemler önerilmesi olmuștur (UNEP, 1995).
Kılavuza, çeșitli gözden geçirme çalıșmalarından sonra son șekli 1994 yılında verilmiștir. 1995
yılında UNEP’in Bölgesel Denizler Raporları ve
Çalıșmaları kapsamında 161 numaralı kitabı
olarak yayınlanmıștır. O tarihten bugüne kadar
da, UNEP’in kıyı yönetimi konusunda genel bir
rehber ya da kılavuz nitelikli tek çalıșması olarak
gelmiștir (UNEP, 1995).

2.2. Bütünsel Kıyı Alanları Yönetiminin
Kavramsal Gelișimi
2.2.1. Kıyı Alanlarının Önemi
Kıyı alanları, önemli doğal kaynaklar barındıran
ve bu çerçevede insan topluluklarının kullanımı
için ﬁziksel ve biyolojik fırsatlar sunan kaynak
sistemleridir. Kıyı alanlarındaki kaynaklar, pek
çok ekonomik faaliyetin girdisi konumundadır.
Kıyılara yakın sularda yapılan balıkçılık ve su
ürünleri üretimi ile alçak kıyı alanlarında yapılan tarım, kıyı alanlarındaki temel ekonomik
faaliyetlerdir. Rekreasyon ve turizm gibi kıyısal
kaynaklara ek değer katan faaliyetler ise, birçok
kıyı devletinin en önemli gelir ve döviz kaynağını
olușturmaktadır.
Kıyılar, tarih boyunca ülkelerarası ekonomik ve
kültürel temas alanları olmuștur. Günümüzde
dünya ticareti büyük oranda denizyolu ile yapılmaktadır. Bu da kıyılarda liman, boru hattı, tersane gibi önemli altyapıları gerektirmektedir.
Güncel çevre sorunları da kıyı alanlarının önemini arttırmıștır. Küresel ısınmaya bağlı deniz
suyu seviyesindeki yükselișin alçak kıyı alanlarında önemli etkiler yapacağı bilinmektedir.
Deniz yüzeyi sıcaklık ortalamasının artıșının
ise; kasırgaların sıklığının artıșına ve bunların
etki alanlarının genișlemesine neden olabileceği
vurgulanmaktadır (Dünya Bankası, 1993).
Özetle, kıyı alanları önemli doğal varlıklar ve
kaynaklar barındıran ve bu varlık ve kaynakların

yarattığı ekonomik gelișme potansiyeline sahip
alanlardır. Ancak son yıllarda etkisi giderek
artan küresel ısınma ve deniz suyu seviyesinin
yükselmesi, kıyılardaki kaynakları olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu da kıyı alanlarına yönelik
ilgi ve hassasiyetin giderek artmasına neden
olmaktadır. Bu sürecin temel sonucu ise, kıyı
alanlarının etkin ve rasyonel bir biçimde yönetimini sağlamayı hedefleyen BKAY ve benzeri
yaklașımların uygulanmasına dönük girișimlerin
hızlanması olmuștur.
2.2.2. BKAY Kavramının Amacı ve İçeriği
Uluslararası çalıșma ve deneyimlerin hemen
hepsi BKAY’ın amacı, kapsamı, içeriği ve ișlevi
konularında büyük ölçüde ortaklașmaktadır. Bu
çalıșmaların çoğunda BKAY’ın temel amacı; kıyı
alanlarındaki doğal kaynakların sürdürülebilir bir
biçimde kullanımı ve bu alanlardaki biyolojik
çeșitliliğin korunması olarak ifade edilmektedir
(Clark, 1992).
Birleșmiș Milletler Çevre Programı (UNEP,
1995), Bütünleșik Kıyı Alanları Yönetimini
“kıyı alanlarında sürdürülebilir gelișme için
sürekli, önlem alıcı ve uyarlanmıș bir kaynak
yönetim süreci olarak” tanımlamaktadır. Avrupa
Komisyonu (1999) ise, Bütünleșik Kıyı Alanları
Yönetimi’nin amacını, “kıyı alanlarının duyarlı,
sınırlı ve baskı altındaki mekanlar olduğu göz
önüne alınarak, kamu ve yerel grupların uyumlu
ve birlikte eylemlerine olanak verecek bütünleșik
politika ve stratejilere dayalı bir yönetim biçiminin olușturulması” biçiminde ifade etmektedir.
Yukarıdaki tanımlarda da görüldüğü üzere,
uluslararası çalıșmalarda ortaya konan BKAY
yaklașımının temel vurgusu; ekonomik gelișmenin yașayan doğal kaynaklar üzerindeki
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve bu
çerçevede farklı ekonomik faaliyetler ile insan
eylemlerinin kıyılardaki ekosistemle ve doğal
değerler ile uyumlu hale getirilmesidir. Bunların
da tekil uygulama ve çabalarla gerçekleștirilmesinin mümkün olamayacağı, ancak bütünsel ve
kapsamlı bir politika, planlama ve yönetim yaklașımı çerçevesinde yapılabileceği öne sürülmekte
ve BKAY da böylesi bir yaklașım olduğu için
önerilmektedir (Clark, 1992).
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Gündem 21 Eylem Planı dokümanının 17.
bölümünde Kıyı Alanları Yönetiminin Genel
Amaçları așağıdaki șekilde tanımlanmaktadır:
a) Uyumlu ve dengeli kullanımı teșvik
etmek için ilgili tüm sektörleri kapsayan
entegre bir politika ve karar alma süreci
sağlamak,
b) Kıyı alanlarının mevcut ve tasarlanmıș
kullanımlarını ve bunların karșılıklı etkilerini belirlemek,
c) Kıyı yönetimi ile ilgili iyi tanımlanmıș
konular üzerinde yoğunlașmak,
d) Önemli projelerin etkilerinin önceden
değerlendirilmesi ve sistematik biçimde
gözlenmesi de dahil olmak üzere, proje
planlamasında ve uygulamasında koruyucu ve ihtiyati yaklașımlar kullanmak;
e) Kirlilik, deniz erozyonu, kaynak kaybı
ve yașam ortamının tahrip olması da dahil
olmak üzere, kıyı ve deniz alanlarının kullanımı sonucunda meydana gelen değer
değișikliklerini yansıtan, ulusal kaynak
ve çevre muhasebesi gibi yöntemlerin
geliștirilmesini ve uygulanmasını teșvik
etmek;
f) İlgili bireylerin, grupların ve örgütlerin
mümkün olduğu ölçüde, ilgili bilgilere erișmesini sağlamak, kendilerine uygun düzeylerde planlama ve karar alma süreçlerine
katılma ve istișarelerde bulunma fırsatı
tanımak”
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2.2.3. Kıyı Alanının Tanımlanması
BKAY’ni benzeri diğer çalıșmalardan ayırt eden
önemli bir özellik, BKAY kapsamında kıyı alanlarının, denizi ve karayı birlikte ve bütün olarak
içeren bir alan olarak ele alınmasıdır. Bütünleșik
bir kıyı alan yönetimi programında kıyı alanlarındaki sular ile bunların doğrudan etkisi altındaki
kara parçalarının tek ve bütünsel bir yaklașım
dahilinde ele alınmasının zorunlu olduğu ifade
edilmektedir. Bu çerçevede sahil șeritlerinin,
alçak-basık kıyıların, gel-git olaylarının etkilediği alanların, kıyı göllerinin (lagünleri) ve açık
denizlerin tümünün tek ve bölünmez bir kaynak
olarak ele almasının gerekli olduğu, planlama
ve yönetimin de böylesi bir yaklașımla gerçekleștirilmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır
(Clark, 1992).

İskenderun Körfezi Kıyı Alanları Bütünsel
Planlama ve Yönetim Projesi kapsamında da
kıyı alanları, benzer bir yaklașım ile ele alınmıș ve tanımlanmıștır. Projeye esas olacak kıyı
alanı sınırlarının belirlenmesinde esas alınan
temel ölçüt, kıyı üzerinde etkisi bulunan doğal
ve ekolojik süreçler ile insan faaliyetlerinin
niteliği ve etki derecesi olmuștur. “Kıyı Alanı”
tanımının, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nda yer alan
“kıyı” tanımına göre daha geniș bir coğraﬁ alanı
kapsaması gerektiği temel bir yaklașım olarak
benimsenmiștir.
Akarsu havzaları, bölgesel yerleșme deseni, coğraﬁ eșikler, doğal kaynakların dağılımı, ekolojik
sistem bütünlüğü, yerleșmelerin ve ekonomik faaliyetlerin mekansal dağılımı, yönetimsel bölünme
ve sınırlar, planlama koruma, gelișim vb. amaçlı
bölgeleme kararları, yasal düzenlemelerle verilmiș
kurumsal yetkiler, kara yönünde sınır belirlemede
etkili olan unsurlar olarak ortaya çıkmıștır.
Deniz yönünde ise, karasal faaliyetlerin deniz
ortamına olan etkileri ile deniz ortamındaki canlı
ve cansız kaynakların varlığı ve bunlara ilișkin
araștırma, ișletme ve kullanım imtiyazları, denizcilik ve balıkçılık faaliyetleri öne çıkmıștır.
2.2.4. BKAY’nin Așamaları
BKAY gibi kaynak yönetimi amaçlı bir çalıșmanın ve çalıșma kapsamında alınacak kararların, üç
farklı așamada gerçekleștirilmesi önerilmektedir.
Bunlar; bașlangıç așaması, planlama așaması ve
uygulama așamasıdır (UNEP, 1995).
Bașlangıç așamasında, BKAY çalıșmasını tetikleyen faktörlerin, diğer bir deyișle ilgili kıyı alanında
eyleme geçilmesini gerektiren ihtiyacın analizinin
yapılması önerilmektedir (UNEP, 1995).
Planlama așaması ise; hedefler ile politikaların
belirlendiği ve kıyı alanında gerçekleștirilecek
üretime ilișkin strateji setlerinin seçileceği
așama olarak ifade edilmektedir. Planlama așaması hedeflerce yönlendirilen bir karar verme
sürecidir. Bu süreçte; gelecekte meydana gelecek
olayların ve gelișmelerin öngörülmesi, inceleme
ve değerlendirme yapmaya olanak verecek bir
yetkinlik ile gereken çözümleri üretecek yaratıcı
düșünme kapasitesinin devreye sokulması gerektiği vurgulanmaktadır (UNEP, 1995).

Kaynak: UNEP, 1995

UYGULAMA

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

PLANLARIN UYGULANMASI

Sektörel planlar ve
politikalar

Sektörel izleme

DETAYLI PLANLAR İLE
YÖNETSEL POLİTİKALARIN
ENTEGRASYONU

Sektörel Planlar

PLANLAMA

Değerlendirme
Çalıșması

ÇED (çevresel etki
değerlendirmesi)
FMA (fayda-maliyet
analizi)

BKAY öneri ve politikalarının așamalandırılması
Gelișme kontrolü için ekonomik, düzenleyici ve çevresel değerlendirme araçlarının
uygulanması
İlgili kurumların BKAY’a uyarlanması
Sektörler arası sorunların yeniden tanımlanması
İlgili araçlardan yetersiz olanların belirlenmesi

Bütünleșik Kıyı Ana
Planı

Yönetim Stratejisi

Karasal ve deniz kullanımlarının tahsisi
Uygulama prosedürleri ve uygun araçların önerisi
Uygulama safhalarının tanımlanması
Taslak Bütünleșik Kıyı Ana Planının onaya sunumu

Sektörel ve sektörler arası amaç ve hedef önerilerinin tespiti
HEDEFLERİN VE
Yasal gereksinmeleri, mali ve kurumsal düzenlemeleri içeren alternatif stratejilerin
STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ hazırlanması
Stratejilerin değerlendirilmesi ve seçimi

Sektörel hedeflerin
ve stratejilerin
tanımlanması

Alternatif Senaryolar

ANALİZ VE TAHMİNLER

Sorun odaklı yeni araștırmaların yapılması (bilgi eksikliğinin giderilmesi için)
Sosyo-ekonomik ve doğal sistemlerin analizi
Gelecekteki talebin tahmini
Sektörler arası senaryoların üretilmesi ve tercih edilen senaryonun seçimi

Sektörel analiz ve
tahminler

Kıyı Proﬁli
BKAY Programı

Kıyı alanının tanımlanması
Sektörel ve sektörler arası sorunların tespiti
Genel amaç ve hedeflerin önerilmesi
Öneri stratejinin, gelișme çevresinin ve bakıș açısının hazırlanması
Bilgi ve enformasyon eksikliklerinin tanımlanması
BKAY için gerekli olan yasal, kurumsal ve mali ihtiyaçların tanımlanması
Bütünleșik Kıyı Ana Planı hazırlık prosedürü için öneri

ÖZ HAZIRLIK ÇALIȘMALARI

BKAY’ın hazırlık
safhası için öneri

Çıktılar

BKAY’ın önkoșullarının analizi
Öneri (kesin olmayan) alan sınırlarının tespiti
BKAY’ın bașlatılması için öneri hazırlanması

Eylemler

Sektörel sorun
tanımlamaları

Safhalar

BKAY’IN BAȘLATILMASI

Așamalar

Tetikleyiciler: eski ve
yeni kararlar ile dıșsal
BAȘLANGIÇ
etkiler

Sektörel Girdiler

Tablo 2: BKAY Sürecindeki Așamalar, Safhalar, Eylemler ve Çıktılar
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BKAY sürecinin
güncellenmesi

Gelișme kontrolü sürecinde
kullanılacak uygulama
araçlarının onaylanması

Bütünleșik Kıyı Ana
Planı ile ilgili politikaların
yürürlüğe girmesi

Amaç, hedef ve
stratejilerin onaylanması

BKAY’ı uzun erimli ve
sürekli bir süreç olarak
olușturmak

BKAY’ı bașlatmak

Politik Kararlar

Uygulama așaması ise, hazırlanan planın yașama
geçirilmesi için gereken araçların ortaya konulduğu așamadır. Bu așama; eyleme ve uygulamaya dönük kararların verildiği, plan hedefleri
doğrultusunda ilgili yasal, yönetsel ve toplumsal
örgütlerle etkileșim içinde çalıșmaların yapıldığı
ve halk katılımının sağlandığı așama olarak tanımlanmaktadır (UNEP, 1995).
Tüm bu süreçlerin döngüsel bir biçimde ve geri
besleme mekanizmaları ile desteklenen bir yapıda
yönetilmesinin önemli olduğu da ayrıca belirtilmektedir (UNEP, 1995).

3. İskenderun Körfezi Kıyı Alanları
Bütünsel Planlama ve Yönetim Projesi
Bu bölümde İskenderun Körfezi Kıyı Alanları
Bütünsel Planlama ve Yönetim Projesinin ana
hatları ile proje kapsamında üretilen temel karar
ve stratejiler, alt bölgeler temelinde açıklanmaktadır. Bölümün sonunda, örnek teșkil etmesi
bakımından sadece üç alt bölge özelinde görsel
dokümanlar da sunulmaktadır.

3.1. Proje Alanının Arazi Kullanım
Durumu
İskenderun Körfezinde, kentsel yerleșmeler yer
yer kıyıya paralel uzanmakla birlikte, genellikle
kıyıdan uzaktadır. Kentsel koridorun kıyıya temas
bölgelerinde, çeșitli büyüklüklerde kentsel ve
kırsal yerleșmeler, sanayi alanları, askeri bölgeler, turizm ve rekreasyon alanları gibi kullanımlar
yer almaktadır.
Proje kapsamında alan büyüklüğü 95.000 hektar
olup, bunun %11’i yerleșik alanlardan, %89’u
ise yerleșim dıșı alanlardan olușmaktadır. Yerleșik alanların ise %48’i kentsel ve kırsal konut
ile ikinci konut yerleșim alanlarından, %36’sı
çalıșma alanlarından, %3’ü sosyal donatı alanlarından ve %13’ü de altyapı ve hizmet alanlarından
olușmaktadır.
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Proje kapsamında tanımlanan 8 alt bölge, konumu,
coğraﬁ yapı özellikleri ve doğal kaynak potansiyellerine bağlı olarak gerek yerleșik ve yerleșim
dıșı alanların dağılımı, gerekse baskın arazi
kullanımları bakımından farklılașmaktadır. 8 alt
bölge genelinde yerleșik alanlar, İskenderun alt
bölgesi hariç, oldukça düșük oranda olup, %2 ile
%20 arasında değișmektedir.

Karataș ve Yumurtalık alt bölgelerinde yerleșik
alanlar %2 oranında olup, her iki alt bölgenin
genel karakteristiğini, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin olușturduğu deltalar, kıyı kumulları, kumsallar ve Lagün gölleri biçimlemektedir. Karataș
ve Yumurtalık alt bölgeleri arasında biyolojik
çeșitlilik ve yaban hayatı açısından zengin bir
ekosistem yaratan bu kaynaklar ile bunları çevreleyen sazlık-bataklık alanlar, tarım alanları,
meralar ve yer yer ormanlık alanlardan olușan
yerleșme dıșı alanların oranı %98’dir.
Kazanlı, Yumurtalık-Ceyhan ve Erzin-Dörtyol alt
bölgelerinde ise, yerleșik alanların oranı %10 ile
%16 arasında değișmektedir. Bu alt bölgeler, kıyı
kesiminde ülke ve bölge ölçeğinde önemi olan
sanayi tesisleri, petrol ürünleri ve enerji tesisleri
ile serbest bölge faaliyetlerinin yoğunlaștığı ve
baskın kullanımlar olarak öne çıktığı alt bölgelerdir. Bu alt bölgelerde yerleșim dıșı alanların oranı
%84 ile %89 arasında değișmektedir. Kıyıdan
içeride kalan kırsal yerleșmelerde tarımsal faaliyetler önemini sürdürmekte olup, tarım alanları,
yerleșim dıșı alanlar içerisinde baskın kullanım
olarak Kazanlı alt bölgesinde %38, YumurtalıkCeyhan alt bölgesinde %60 ve Erzin-Dörtyol alt
bölgesinde ise %61 orana sahiptir.
İskenderun alt bölgesi, proje alanında yerleșik
alanların %64 ile en yüksek oranda bulunduğu
alt bölgedir. Kent ve çevresinde İskenderun Limanının yanı sıra ülke ve bölge ölçeğinde önemli
sanayi tesislerinin yer alması, bölgede kentsel
gelișmeleri hızlandıran temel dinamikler olmuștur. Yerleșik alanlar içerisinde sırasıyla sanayi
alanları (%16), kentsel nitelikli konut alanları
(%13), askeri alanlar (%13) ve liman-iskele vb.
deniz yapıları (%6) en büyük paya sahiptir.
Arsuz ve Samandağ alt bölgelerinde kıyıda çok
sayıda belde ile kırsal yerleșmeler yer almakta ve
her iki bölgede de yazlık konut alanları giderek
artmaktadır. Arsuz alt bölgesinde %14 oranındaki
yerleșik alanların ana niteliğini yazlık konut alanları, Samandağ alt bölgesinde %20 olan yerleșik
alanların ana niteliğini kentsel konut alanları olușturmaktadır. Her iki alt bölgede de yerleșim dıșı
alanlarda tarım ve doğal orman alanları yaygın
olarak yer almaktadır. Arsuz’da tarım alanları,
Samandağ’da ise orman alanları, yerleșme dıșı
alanlar içerisinde baskın kullanımlar olarak öne
çıkmaktadır. Resim 3’te proje alanının mevcut
arazi kullanıș durumu gösterilmektedir.

Resim 3: İskenderun Körfezi Proje Alanı Mevcut Arazi Kullanıș Durumu

3.2. Proje Alanında ve Alt Bölgelerde
Nüfus
3.2.1. Mevcut Durum
Proje alanına 28 Belediye, 18 köy ve 1 mahalle
girmektedir. Bunlardan bir kısmının esas yerleșim
alanı proje sınırı dıșında olup, sadece kıyı kesimi
proje kapsamında kalmaktadır. Proje kapsamındaki yerleșmelerin 2007 yılı nüfusu toplam
502.921 kiși olup, proje kapsamında kalan alanların 2007 yılı toplam nüfusu 224.640 kișidir.
Adana İli’nde nüfusun yalnızca %1,4’ü kıyı
bölgesinde, diğer bir deyișle proje sınırları içindeki 1 ila 5 km’lik kıyı bandında bulunmaktadır.
Adana İli’nde nüfus, bölge merkezi olan Adana
kenti ile iç kesiminden geçen doğu-batı doğrultulu
ulașım aksları boyunca yığılma göstermektedir.
Kıyı kesiminin önemli bir kısmı sulak alan niteliğindeki delta ve lagünlerden oluștuğundan bu
bölgelerde yerleșik nüfus azdır.

Hatay İli’nde, nüfusun %12,6’sı proje sınırları
içindeki 1 ila 5 km’lik kıyı bandında, %32,1’i
ise kıyı bölgesindeki yerleșmelerde yașamaktadır.
Hatay İli’nde, dağlar kıyıya yaklașmakta olduğundan yerleșmeler kıyı boyunca yer seçmiștir.
İskenderun Kenti, kıyıda yer alan en büyük yerleșmedir. İskenderun’un kuzeyinde, İsdemir’in
etkisiyle büyüyen ve son 15-20 yılda belediye
statüsü kazanmıș yerleșmeler bulunmaktadır.
Benzer biçimde, İskenderun’un güneyindeki
yerleșmeler, yazlık konut gelișmesinin etkisiyle
kıyıda büyümektedirler. Samandağ Alt Bölgesinde ise nüfus kıyıda yığılmıștır.
3.2.2. Nüfus Artıșı
Proje kapsamındaki yerleșmelerin 1970 ve 2007
yılları arasında nüfusları 25 kat artmıștır. Nüfus
artıș hızlarında ise sürekli ve düzenli bir düșüș
gözlenmektedir. Proje alanı nüfusu 1980’lere
kadar Türkiye kentsel nüfus artıșının üstünde
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veya paralel artarken, 1980 sonrası artıș hızında
Türkiye kentsel nüfus artıșına göreli olarak belirgin bir düșüș görülmektedir.

3.3. Gelișme Potansiyeli, Eğilimler,
Sorunlar ve Tehditler

3.2.3. Yaz Nüfusu

Proje alanı, Türkiye’nin en verimli ve geniș
ovalarının yer aldığı Çukurova Bölgesi’nin kıyı
alanlarını kapsamaktadır. Temelde bir tarım bölgesi olan Çukurova’da son 50 yılda tarımda ve
sanayide önemli gelișmeler olmuștur.

Proje alanındaki yerleșmelerin yaz nüfusları;
yazlık konutlar, turizm tesisleri, günübirlik ve
rekreasyon faaliyetleri nedeniyle artıș göstermektedir. Arsuz alt bölgesi bașta olmak üzere,
Yumurtalık, Karataș, Samandağ ve Erzin-Dörtyol
alt bölgelerinde yaz nüfusunda, yerleșik nüfusa
oranla belirgin artıșlar söz konusudur.
Proje sınırları içinde, 2007 yılı itibariyle 20.820
yazlık konutun bulunduğu saptanmıștır. Bunun
3880’i Adana İli kıyı kesiminde, 16.330’u Hatay
İli kıyı kesiminde yer almaktadır. Turizm belgeli
ve belediye belgeli olanlar dahil turizm yatak
kapasitesi ise 2320’dir. Ayrıca kamu kurulușlarına ait dinlenme tesislerinde 2000’e yakın yatak
kapasitesi bulunmaktadır.
Mevcut durumda kıyı bölgesinde yazlıklar, dinlenme tesisleri ve turizm faaliyetlerinden ötürü
yaz döneminde 92.200 ilave nüfus kapasitesi
yaratılmıș olduğu tespit edilmektedir. Yaz nüfusunun yoğunlaștığı bölgeler, Arsuz Alt Bölgesi,
Erzin-Dörtyol kıyı bandı, Karataș ve Yumurtalık
ile Samandağ alt bölgeleridir.
3.2.4. Nüfus Tahminleri
Proje alanındaki yerleșmelerin 2025 yılı nüfusları geçmiș artıș eğilimlerine dayalı matematiksel
yöntemlerin yanı sıra yerleșmeler için geliștirilen proje ve olası sanayi yatırımlarının etkisi ile
çekilebilecek ilave nüfus, bölgedeki yazlık konut
ve turizm etkisi ile yer seçecek olan ek nüfus da
dikkate alınarak hedef yıldaki toplam nüfus
hesaplanmıștır. Tablo 3’te nüfus tahminlerine ait
rakamlar sunulmaktadır.

3.3.1. Potansiyeller ve Eğilimler

Çukurova Bölgesi’nde tarımsal üretim ve tarıma
dayalı sanayilerdeki gelișmelerin yanı sıra demirçelik ve yan sanayileri ile gübre, çimento ve gıda
sanayilerindeki gelișmeler, organize sanayi bölgelerinin kurulușu, Mersin, İskenderun, BOTAȘ,
Toros Tarım ve Demir Çelik Limanları ile Ceyhan
ve Dörtyol Petrol Terminallerinin, Mersin ve
Yumurtalık Serbest Bölgelerinin kurulușu bölgenin ekonomik dinamizmini yaratan ve arttıran
unsurlar olmuștur. Çukurova Bölgesinin kıyı
kesiminde, Ceyhan-Yumurtalık alt bölgesi ile
İskenderun alt bölgesi bașlıca gelișme odakları
olarak ön plana çıkmaktadır.
Proje alanı, limanlar, serbest bölgeler, petrol
ürünleri terminalleri, boru hatları, enerji santrali
ve demir-çelik sektörü ile ulusal ve bölgesel
düzeyde stratejik öneme sahip bir ekonomik
çekim bölgesidir. Son dönemde yapılan proje
ve yatırımlarla bölgenin gelecekte petrol ürünleri, enerji ve demir-çelik sektöründe önemli
bir merkez konumuna gelmesi beklenmektedir.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Terminalinin enerji yatırımlarını çekmesi ve İskenderun Körfezi’nin ulusal ve
uluslararası düzeyde bir petrol ürünleri terminali
olacağı beklentisi kıyı kesimindeki temel gelișme
eğilimi olarak ortaya çıkmaktadır. Dahası, Yumurtalık-Ceyhan alt bölgesinde Enerji İhtisas Endüstri
Bölgesi kurulma çalıșmaları bașlamıștır.

Tablo 3: Alt Bölgelerin 2025 Yılı Nüfus Tahmini
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Alt Bölgeler
Kazanlı
Karataș
Yumurtalık
Yumurtalık-Ceyhan
Erzin-Dörtyol
İskenderun
Arsuz
Samandağ
Proje Alanı Toplamı

2025 Nüfus Tahmini
59.825
20.100
8.500
13.000
157.000
320.770
41.245
78.600
699.040

Yatırım Etkisi
15.000
22.500
2.000
2.500
42.000

İkinci Konut ve Turizm Etkisi
8.900
26.040
14.900
18.000
27.200
59.000
13.160
167.200

Toplam Nüfus
68.725
46.140
38.400
35.500
177.000
350.470
100.245
91.760
908.240

Proje alanındaki potansiyeller bunlarla da sınırlı
değildir. Proje alanının bir bölümünde eko-turizm
ve rekreasyon faaliyetlerinin gelișimine olanak
tanıyacak doğal ve kültürel kaynaklar bulunmaktadır. Bunların bașında; kıyı kesimindeki delta,
lagün ve sulak alan sistemleri, biyolojik çeșitlilik
içeren doğa koruma alanları gelmektedir. Balıkçılık ve su ürünleri yetiștiriciliği için uygun alanların
varlığının yanı sıra kıyıda tarıma uygun alanların
varlığı da ayrı potansiyeller sunmaktadır.
3.3.2. Sorunlar ve Tehditler
Proje alanında potansiyeller ve fırsatlar yanı sıra
önemli sorunlar ve tehditler de gözlenmektedir.
Sorunların bașında proje alanı genelinde gözlenen
plansızlık ve denetimsizlik sorunu gelmektedir.
Koordine edilmemiș yatırımlar, kıyı ve deniz yapıları ile plansız kentleșme nedeniyle İskenderun
Körfezi kıyılarındaki doğal ve kültürel kaynaklar
olumsuz yönde etkilenmekte, toprak, su ve deniz
kirliliği artmaktadır. Bu duruma kıyı yerleșmelerinin, ikinci konut ve sanayi yatırımları nedeniyle
denetimsiz büyümesi de katkı yapmaktadır. Diğer
bir sorun ise var olan potansiyele karșın turizm
sektörünün gelișemeyiși ve turizm kaynaklarının
ikinci konut gelișmesinden olumsuz etkilenmesidir. Balıkçılık sektöründe yașanan sorunlar
ve sektörün hızlı ekonomik gelișme karșısında
varlığını sürdürememe tehdidi ile karșı karșıya
kalması da bir bașka sorundur. Tüm bu sorunların
kaynağında ise kıyı alanlarında bölgesel düzeyde
bütünsel ve yönlendirici politika ve stratejilerin
yetersizliği ile planlama, uygulama, izleme ve
denetim süreçlerinde kurumlar arası ișbirliği ve
eșgüdüm yetersizlikleri yatmaktadır.
Tehditler arasında en önemli olanlar ise doğal
çevreye yönelik tehditlerdir. Bölgedeki hızlı
ekonomik gelișmenin ve planlanan yatırımların
doğal, tarihi ve beșeri çevre üzerindeki olumsuz
etkiler yapmakta olduğu bilinmektedir. Ayrıca
petrol ve petrol ürünlerine dayalı kıyı tesisleri ile
boru hatlarının ve açık deniz tesislerinin özellikle
duyarlı ekosistemlere sahip kıyı bölgelerine ve
deniz ortamına olası etkileri ve ekolojik dengeye
ilișkin sonuçları da önemli tehditler olarak karșımıza çıkmaktadır. Ayrıca ekonomik gelișmelere
bağlı olarak sanayi ve enerji yatırımlarının yoğunlaștığı alanlara göç dalgası beklentisi de bir bașka
tehdidi olușturmaktadır.

Proje alanında özetle;
• Doğal ve beșeri kaynaklarının zengin olușu
güçlü yönü olarak,
• Plansız, denetimsiz gelișmeler ve koordinasyon eksiklikleri zayıf yönü olarak,
• Doğu Akdeniz’de bir çekim merkezi olması
fırsat olarak,
• Ekosistem bozulması, kıyı kaynaklarının
kaybı, çevresel sorunlar, kirlilik tehditler
olarak
tespit edilmektedir.

3.4. Mekansal Gelișme Stratejileri ve
Kararlar
Bu bölümde, İskenderun Körfezi Kıyı Alanları
Bütünsel Planlama ve Yönetim Projesi kapsamında alt bölgeler özelinde geliștirilen meksansal
gelișme stratejileri ve kararlar tartıșılmaktadır. Söz
konusu stratejiler ve kararlar sektörler temelinde
aktarılmakta olup, tüm karar ve stratejiler yerine
görece önemli olanlar tartıșılmaktadır.
3.4.1. Sanayi ve Enerji Sektörü Gelișme
Stratejileri
3.4.1.1. Mevcut Durum
Proje alanında, sanayi ve enerji sektöründeki yatırım ve gelișmelerin, nitelik, potansiyel ve sorunlar açısından farklılaștığı 3 alt bölge, Kazanlı,
Yumurtalık-Ceyhan ve İskenderun Planlama
Alt Bölgeleridir (Resim 5).
Kazanlı Planlama Alt Bölgesi; Mersin Limanı,
Serbest Bölge ve Ataș Raﬁnerisi’nin etkisiyle
petrol ve petrol ürünlerine dayalı üretim, depolama ve dağıtım tesislerinin yoğunlaștığı, ayrıca
Akgübre, Soda-Krom gibi ulusal düzeyde önemi
olan sanayi tesislerinin yer aldığı bir bölgedir.
Ambalaj sanayi, bitkisel yağ ve bakliyat fabrikaları ve depolama tesislerinin de bulunduğu
Kazanlı’da sanayi gelișmesi devam etmektedir.
Yumurtalık-Ceyhan Planlama Alt Bölgesi;
Kerkük-Yumurtalık, Bakü-Tiflis-Ceyhan, proje
halindeki Trans Anadolu gibi petrol boru hatları
ile planlanmakta olan Enerji İhtisas Endüstri
Bölgesinin, İSKEN-Sugözü Termik Enerji
Santralinin, TAYSEB-Toros Yumurtalık Serbest Bölgesinin ve Toros Gübre Fabrikasının
yer aldığı bölgedir. Yumurtalık Serbest Bölgesi
bölgede sanayi üretiminin pazarlama, depolama
ve dağıtım merkezidir.
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Resim 4: Kazanlı Alt Bölgesinden Görünüm

PLANLAMA
Resim
5: İskenderun Körfezi Sanayi ve Enerji Sektörlerinin Mekansal Yığılma Alanları
2009/1

36

BTC Ceyhan Terminali, ulusal ve uluslararası
enerji yatırımlarını bölgeye çekmekte, petrol raﬁnerisi, petro-kimya tesisleri, petrol boru hatları,
iskele deniz terminali ve tersane yatırımlarının
bölgede yer seçme eğilimi artmaktadır. Bölgede
mevcut ve olası yatırımlara bağlı olarak deniz
traﬁğinin artması beklenmektedir.
Yumurtalık-Ceyhan Alt Bölgesi, sanayi ve
enerji yatırımlarının gelișimini kısıtlayan eșikler
açısından kritik bir bölgedir. Bölgenin afetler
açısından tașıdığı tehlikeler, doğal kaynaklara
dayalı eșikler, kirlilik yükleri ve kaza riskleri bu
bölgede sanayi ve enerji yatırımlarının, çevresel
etkileri açısından önemle değerlendirilmesini
gerektirmektedir.
İskenderun Planlama Alt Bölgesi; büyük ölçekli
sanayi yatırımlarının, organize sanayi bölgelerinin
ve liman-iskele gibi deniz yapılarının yer aldığı
bir bölgedir. Liman faaliyetleri ile demir-çelik
sanayine yönelik yatırımlar bu bölgede yoğunlașmaktadır. İskenderun demir çelik fabrikaları
ile birlikte Sarıseki ve Payas organize sanayi bölgelerinde 35’in üstünde büyük sanayi kurulușu ve
100’e yakın küçük ölçekli sanayi tesisi bu alt bölgede konumlanmıștır. İSDEMİR’in özelleștirilmesi, modernizasyonu ve yassı mamül üretimine
geçișle bağlantılı olarak gündeme gelen yeni yan
sanayi yatırımları, bölgenin, demir-çelik ve metal
sektöründe önemli bir merkez olma potansiyelini
güçlendirecektir.
İskenderun alt bölgesi ve çevresinde mekansal,
çevresel ve ekonomik olarak istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelișme ortamının yaratılabilmesi için,
mevcut potansiyellerin, kıyı alanlarındaki jeolojik
ve topoğraﬁk eșiklere, doğal kaynaklara, bölgesel
altyapı ve yerleșme desenine dayalı eșiklerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
3.4.1.2. Mekansal Gelișme Stratejileri
Proje kapsamında sanayi ve enerji sektöründeki
yatırım ve gelișmelerin, 3 alt bölgeye yönlendirilmesi önerilmektedir.
Kazanlı Planlama Alt Bölgesi’nde, Kazanlı
ve Karacailyas yerleșmeleri ile sınırlı kalmak
kaydı ile
• Karaduvar’daki mevcut petrol ürünleri
depolama tesislerinde ve bunların deniziçi
ve kara boru hatlarında, teknolojik afet

güvenliğinin sağlanması ve petrol sızıntılarının önlenmesi dıșında, yeni yatırımlara izin
verilmemesi, bu tesislerin çevresinde sağlık
koruma bandı olușturulması,
• Kazanlı planlarında yer alan petrol ürünleri depolama alanı dıșında yeni tesislere
izin verilmemesi, planlı alanda yapılacak
tesislerde çevre kirliliği ve teknolojik afet
risklerine karșı yasal düzenlemeler ve teknik
standartlara uyulması,
• Denizçi boru hatları, kara bağlantısının
Karaduvar’da ve Kazanlı’da birer noktadan
sağlanması için gerekli organizasyon ve yatırımın yapılması,
• Sanayi, enerji ve depolama yatırımlarının,
deniz kaplumbağaları üreme alanı olan kıyıya
ve Tarsus KTKG bölgesine olası olumsuz etkilerinin ve yaratacağı kirliliğin önlenmesi için
tampon bölge olușturması
önerilmektedir.
Ceyhan-Yumurtalık Planlama Alt Bölgesi’nde;
• Mevcut tesislerin kapasite artırımı ve yeni
yatırım taleplerinde eșikler, afet riskleri ve
kıyı ve doğal çevrenin tașıma kapasitesi, çevre
kirliliğine ilișkin üst sınırlar ve standartlara
uyulması, ulusal ve uluslararası standartlarda
belirlenen çevre dostu teknoloji kullanımı
koșulunun aranması,
• Bölgede petrole dayalı yatırımlara, petrol
rafinerisi, petrol ve doğalgaza dayalı çevrim
santralleri, gemi bakım ve onarım sanayi
dıșında diğer sektörlerde yeni yatırım taleplerine izin verilmemesi,
• Gelișmekte olan deniz araçlarına hizmet
vermek ve kapasite artırımı amacı ile mevcut
deniz yapılarına yapılacak yatırımlar dıșında
yeni yatırımlara izin verilmemesi,
• Yatırımların, Enerji İhtisas Endüstri bölgesi,
serbest bölge, organize sanayi bölgelerinde
yer almalarının sağlanması, deniz ve karada
gerekli bölgelerin askeri güvenlik bölgesi
statüsüne alınması, her türlü ortak altyapı
gelișimi için altyapı birliklerinin olușturulması,
• Bölgenin batısında ekolojik bakımdan
duyarlı doğa koruma alanları, doğusunda
tarım alanları ve su kaynakları olması nede-
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niyle, yatırımların ve yeni yerleșim taleplerinin bu bölgelere yayılmaması için planlarda
karar getirilmesi, ağaçlandırma benzeri
tampon bölgeler olușturulması,
• Yatırımların yer seçiminde birbiri ile uyumlu
tesislerin bir arada planlanması, doğal ve
teknolojik risklere karșı ve çevre kirliliğinin
önlenmesi amacı ile, yeșil bant, çekme mesafesi ve benzeri önlemlerin yasal düzenlemeler
ile teknik norm ve standartlara uygun olarak
planlanması
önerilmektedir.
İskenderun Planlama Alt Bölgesi’nde;
• İskenderun Limanının kuzeyinde PayasDörtyol sınırına kadar olan ve İsdemir’in etkisiyle sanayi bölgesi olarak gelișen bölgenin
yönetsel ve planlama bütünlüğünün birlikler
yolu ile sağlanmasının teșvik edilmesi,
• İsdemir’de ürün çeșitlenmesi ve kapasite
artırımı yatırımlarının, çevre dostu teknolojilere uygun olarak gerçekleștirilmesinin
özendirilmesi,
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• İsdemir’in yan sanayi yatırımlarının İskenderun Organize Sanayi Bölgesi ve gelișme
alanı ile Payas Organize Sanayi Bölgelerine
yönlendirilmesi,
• İsdemir ve organize sanayi gelișme bölgesindeki ağaçlıkların korunması,
• Sanayi gelișiminin Dörtyol Küçük Sanayi
Sitesinin kuzeyine ve İskenderun kentinin
güneyine yayılmasının önlenmesi,
• Gelișmekte olan deniz araçlarına hizmet
vermek ve kapasite artırımı amacı ile mevcut
deniz yapılarına yapılacak yatırımlar dıșında
yeni yatırımlara izin verilmemesi
önerilmektedir.
3.4.2. Turizm Sektörü Gelișme Stratejileri
3.4.2.1. Mevcut Durum
Proje alanının kıyı bölgesi, iklim özellikleri
ve doğal kumsallarıyla deniz ve kıyı turizmi
açısından; deltalar ve lagün gölleri ile orman
alanları ise, barındırdıkları yaban hayatı, habitat

çeșitliliği ve peyzaj değerleriyle, eko-turizm ve
doğa turizmi açısından zengin bir potansiyel
tașımaktadır. Ayrıca piknik, doğa yürüyüșü, olta
balıkçılığı, kuș gözleme, foto-safari gibi günübirlik rekreasyon faaliyetlerine yönelik potansiyelinde oldukça zengin olduğu tespit edilmektedir.
Ancak ülke içindeki konumu ve ulașım olanakları
bakımından Ege ve Batı Akdeniz bölgelerine
göre daha dezavantajlı durumda olması, bölgede
turizm altyapısının ve turizm yatırımlarının az
gelișmesine neden olmuștur. Bunun dıșında
proje alanında gözlenen çevre sorunları ve diğer
sektörel gelișmeler de turizm gelișimine olumsuz
etkiler yapmaktadır.
Karaduvar ve Kazanlı’da sanayi ile tarımsal kullanımların yarattığı toprak, hava ve deniz kirliliği,
Berdan ve Seyhan Nehirlerinin tașıdığı organik
madde ve sedimentlerin kıyıyı mevsimsel olarak
kirletmesi, bu alt bölgede deniz ve kıyı turizminin
gelișmesini kısıtlamaktadır. Yumurtalık-Ceyhan
Planlama Alt Bölgesi’nde, enerji, petrol ürünleri
ve sanayi yatırımları nedeniyle turizm gelișme
potansiyeli sınırlı kalmaktadır. İskenderun,
Dörtyol, Payas bölgesi ise, sanayi ve liman faaliyetlerinin etkisi altındadır.
Proje kapsamında turizm gelișme potansiyeline
sahip alt bölgeler olarak; Kazanlı Planlama Alt
Bölgesi, Karataș Planlama Alt Bölgesi, Yumurtalık Planlama Alt Bölgesi, Dörtyol-Erzin Planlama Alt Bölgesi, Arsuz Planlama Alt Bölgesi,
Samandağ Planlama Alt Bölgesi belirlenmiștir
(Resim 6).
3.4.2.2. Mekansal Gelișme Stratejileri
Proje alanı geneli için;
• Turizm potansiyelini olușturan kaynakların
niteliği, ekolojik açıdan duyarlı alanların varlığı ve doğal kaynakların tașıma kapasitesi
nedeniyle doğaya ve çevreye saygılı turizm
türlerinin geliștirilmesi,
• Bu çerçevede, turizm planlamasında kitle
turizmi yerine yerel kalkınma hedefleri açısından da yararlı olacak eko-turizme özgü
faaliyet, kullanım ve kapasite kullanımlarının
teșvik edilmesi,
• Turizmin, yerel ekonomilere katkı yapacak,
yerel sermaye ve küçük ișletmeleri özendirici, bireysel turizmi hedefleyen bir biçimde
ele alınması,

• Turizmin duyarlı ekosistemler üzerine baskı
yaratmayacak ve tașıma kapasitelerini gözetecek bir anlayıșla gerçekleștirilmesi,
• Tarsus kıyı bandı, Karataș-Yumurtalık ve
Samandağ KTKGB, sulak alanlar, önemli
kuș alanları ve deniz kaplumbağaları üreme
alanları gibi yerler ile bu bölgelerdeki orman
varlığının korunması ve koruma statülerinin
gerektirdiği kurallara uyulması
önerilmektedir.
3.4.3. Su Ürünleri ve Balıkçılık Sektörü
Gelișme Stratejileri
3.4.3.1. Mevcut Durum
Su ürünleri ve balıkçılık faaliyetleri, proje alanında yerel ekonomiye katkı yapan bir sektördür.
İskenderun Körfezi ve çevresinde rüzgar ve deniz
suyu akıntılarının dinamik olması, denizdeki canlı
yașamı ve balıkçılığı olumlu yönde etkilemektedir. Körfez çevresinde 2006 yılında yapılan
toplam deniz ürünleri üretimi; Akdeniz Bölgesi
üretiminin %16’sını ve Türkiye üretiminin %1’
ini olușturmaktadır.
Doğu Akdeniz’de bilinen 350 balık türünün
birçoğu İskenderun Körfezi’nde yașamaktadır.
Özellikle Ceyhan Nehri’nin denize döküldüğü
bölge balıkçılık açısından önemlidir. Nedeni ise,
nehir ile gelen besleyici tuzların bölgedeki besin
miktarını önemli derecede artırmasıdır.
Deniz canlılarının varlığı balıkçılığın yerel
düzeyde gelișmesine ve Karaduvar, Karataș,
Yumurtalık, Arsuz ve Samandağ yerleșmelerinin ekonomisinde balıkçılığın yer tutmasına
neden olmuștur. Bununla birlikte, İskenderun
kıyı alanlarında kentleșme ve sanayileșmenin yanı
sıra petrol tașımacılığına dayalı deniz ulașımının
artması ve deniz kirliliği gibi nedenler balıkçılık
sektörünün gerilemesine neden olmaktadır.
İskenderun Körfezi’nde su ürünleri ve balıkçılık ile ilgili faaliyetler, kıyı balıkçılığı, dalyan
balıkçılığı ve kültür balıkçılığını kapsamaktadır. Dalyan balıkçılığında ekolojik değișime ve
ișletmecilik sorunlarına dayalı sorunlar, kıyı ve
trol balıkçılığında sürdürülebilir kaynak kullanımının sağlanamayıșı ve kültür balıkçılığının
ise yeterince gelișmemiș olması, su ürünleri ve
balıkçılık sektörünün temel sorunları olarak tespit
edilmiștir.
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3.4.3.2. Mekansal Gelișme Stratejileri
Proje alanı geneli için;
• Körfezde, ekosistemin hassas dengesinin
önemli göstergesi olarak kabul edilen bazı
deniz memelilerinin varlığı tespit edilmiștir.
Körfez aynı zamanda deniz kaplumbağaları
için Türkiye’deki sayılı yuvalama ve üreme
alanlarını da içermektedir. Bu nedenle
kültür balıkçılığı ve endüstriyel balıkçılık
yapılan alanlarda, deniz kaplumbağalarının
varlığı dikkate alınarak yönetim planlarının
hazırlanması,
• Gelișmiș ülkelerde olduğu gibi, kıyı alanlarında balıkçılık faaliyetleri üzerindeki olumsuz
insan etkilerini yavașlatmak, durdurabilmek
ya da tersine çevirebilmek için önemli bir araç
olan “deniz koruma alanları” ile “ekolojik
balıkçılık”’ın öne çıkarılması,
• Balıkçılık faaliyetlerinin planlanmasında;
sanayi alanlarına, yerleșim bölgelerine, evsel
atıklara, lagün ve sulak alanlara, üretim kapasitesi ve biyolojik çeșitliliğin korunmasına ve

PLANLAMA
2009/1
Resim
7: İskenderun Körfezi Proje Alanı Su Ürünleri ve Balıkçılıkla İlgili Stratejiler

40

koruma altındaki türlerin varlığına göre balıkçılık yönetimi planlarının yapılması,
• Bölgede deniz ulașımının önemi ve turizm
potansiyeli yüksek olan bölgeler dikkate alınarak, kültür balıkçılığının teșvik edileceği
bölgelerin, özellikle deniz trafiğini engellemeyecek ve turizm gelișmesini olumsuz
etkileyecek alanlarda olması,
• Kültür balıkçılığının (balık çiftlikleri)
öncelikli olarak Arsuz-Samandağ arasındaki
dağlık ve ormanlık bölgede geliștirilmesi
önerilmektedir.
3.4.4. Deniz Ulașımı, Kıyı ve Deniz Yapıları
Sektörü Gelișme Stratejileri
3.4.4.1. Mevcut Durum
Proje alanındaki bașlıca limanlar, İskenderun
TCDD Limanı, İsdemir Limanı, Botaș deniz terminalidir. Ayrıca özel sektöre ait, Toros Tarım,
Yazıcı, Ekinci, gibi iskele ve deniz terminalleri
yer almaktadır. Proje alanında ayrıca, yapımı
tamamlanmıș olan balıkçı barınakları dahil

toplam 29 kıyı ve deniz yapısı bulunmaktadır.
Bu yapıların büyük bölümünü limanlar, iskeleler
ve barınaklar olușturmaktadır. Toplam olarak
alanda, 22 liman ve iskele, 7 balıkçı barınağı ve
2 küçük tersane olup yat limanı yoktur.
Proje alanında limanlar ve deniz yapıları, CeyhanYumurtalık ve İskenderun Planlama Alt Bölgelerinde yığılma göstermektedir. Kazanlı, Karataș,
Yumurtalık, Arsuz ve Samandağ Planlama Alt
Bölgeleri, ekonomik nedenler ve doğal eșikler
nedeniyle deniz yapılarına uygun değildir.
İskenderun Körfezi, kıyı ve deniz yapıları açısından kapasitesinin sınırlarını zorlamaktadır.
Bundan sonra planlanacak her türlü yeni kıyı ve
deniz yapısının, mevcut yapıların bulunduğu kıyı
alanında düșünülmesi ve gerek ﬁziksel gerekse de
fonksiyonel olarak yakın ve uzağındaki çevresel
ve doğal değerleri etkilemeyecek biçimde planlanması gerekmektedir.
3.4.4.2. Mekansal Gelișme Stratejileri
Kıyı yapılarının her biri, tehlikeli yüklerin geçiși
ya da tehlikeli üretim sistemlerine sahip olmasından, rekreasyonel ve çevreye uyumlu olmasına kadar çeșitli özelliklere sahip olmalarına
bakılarak, büyüklük, hizmet amacı, ve çevresel
etkileri düșünülerek genel olarak 4 ayrı kategoriye alınmıștır. Bu kategoriler așağıdaki tabloda
verilmektedir.
Kıyı yapılarının mevcut durumları, çevresel iyileștirme ve altyapı geliștirme olanak ve olasılıkları,
kıyılardaki rekreatif (küçük tekne barınakları),
ulașım (yolcu iskele veya terminalleri), eskimiș
tesislerin yenileștirilmesi, tarım alanları, kumsal,
dik kıyı gibi kıyı morfolojisi, kentsel gelișme
stratejileri göz önüne alınarak proje alanı kıyıları
bölgelere ayrılmıștır.
Geleceğe yönelik yatırımlar için kıyı yapıları
planlamasında mevcut yapıların dağılımının
dikkate alınması önerilmektedir.

Her bir bölgenin ayrı ayrı karșılaștırılması ve yapılașma konusundaki planlamaların yapılması için her
bölgenin coğraﬁ özellikleri, dalga iklimleri, deniz
seviyesi yükselmeleri, așınma ve ekosistem özelliklerinin dikkate alınması gerekliliğinden hareketle,
her bölge için 5 ölçüt geliștirilmiștir. Bunlar;
• Kıyı Morfolojisi: Kayalık, kumsal, yamaç,
• Dalga İklimi: Fırtına dalgalarına açık olup
olmaması,
• Deniz Seviyesi Yükselmesi: Çok kırılgan,
orta kırılgan, az kırılgan olușu,
• Kıyı Çizgisi Dinamiği: Așınma ve erozyon
durumu,
• Ekosistem Özelliği: Doğal, Kültürel ve
ekolojik değerlerin bulunma durumu.
Proje alanında yapılması öngörülen deniz ve kıyı
yapıları ile dolgu alanlarına ilișkin ölçüt ve planlama stratejileri Resim 8’de verilmektedir.
Bu stratejiler dıșında proje alanı genelinde ise;
• İskenderun Körfezinde zemin özellikleri yer
yer çok kritik olabildiğinden, yapılacak her
türlü kıyı projesinde geoteknik çalıșmaların
yapılmasının,
• Kıyı yapıları yer seçimi ve projelendirilmesi
süreçlerinde yapı bölgesi için meteorolojik koșulların hesaplanması ve karșılaștırılmasının,
• İskenderun Körfezinde uzun dönem genel
oșinografik parametrelerin (su kalitesi ve
akıntı) ölçümleri yapılmadığından, kıyılarda
yapılacak her türlü proje ve yatırım için yersel
ve zamansal değișimler hakkında bilgiler elde
edebilecek ölçümlerin yapılmasının,
• Genel olarak ülkemizde kıyı yapılarının
projelendirilmesi așamalarında bölgenin
hidrografik ve morfolojik koșulları araștırılmıș olduğundan, İskenderun Körfezi için
de belli ölçüde hidrografik veriler mevcuttur.
Kıyı yatırımlarının proje ve inșaatları așamalarında bu çalıșmalardan yararlanılması
ve eksik olanların yapılmasının
zorunlu olması önerilmektedir.

Tablo 4: Kıyı ve Deniz Yapılarının, Büyüklük, Hizmet Amacı ve Çevresel Etkilerine Göre Kategorileri
Kategori
A
B
C
D

Kıyı ve Deniz Yapısı
Ticari Limanlar, İskeleler, Gemi Yanașma Yerleri, Yük terminalleri, Dolum Tesisleri
Boru Hatları, Açık Deniz Yanașma Yerleri ve Șamandıralar
Balıkçı Barınakları, Yat Limanları
Turizm ve Rekreasyonel Kıyı Tesisleri
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Resim 8: Deniz ve Kıyı Yapıları Planlama Stratejileri
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3.4.5. Gemi İnșaa Sanayi Alt Sektörü Gelișme
Stratejileri

Toros Gübre Fabrikası ile BOTAȘ arasında kalan
bölgede de tersane girișimi yapılmıștır.

3.4.5.1. Mevcut Durum

3.4.5.2. Mekansal Gelișme Stratejileri

İskenderun Körfezi ve çevresinde sadece küçük
çaplı gemi yapımı ve bakım-onarım ișleri yapabilen iki adet tersane bulunmaktadır. Madenli’de
yer alan tersane, 35/150 boy/DWT ölçülerindeki
gemilerin inșa, bakım ve onarım ișlemine alınmasına uygundur. İskenderun Liman ve Tersane
İșletmeciliği’ne ait tersanede 110 metre boyundaki gemiler inșa, bakım ve onarım ișlemine
alınabilmektedir.

Proje alanı genelinde;
• TÜRKTERMAP’ın öngörüleri doğrultusunda gemi bakım ve onarım alt sektörüne
ilișkin yatırımların yapılması,

Türkiye Tersaneler Master Planı’nda (TÜRKTERMAP) İskenderun bölgesi ve yakın çevresinde gemi inșa sanayi için tersane önerisi
bulunmamaktadır. Buna karșın, Denizcilik Müsteșarlığı’nın ve yatırımcıların bölgede tersane
yatırım talepleri bulunmaktadır. Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin boș olan tevsii alanı içinde özel
bir șirketin tersane kurma talebi vardır. Ayrıca

• Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölgesi ve çevresinin, bakım-onarım faaliyetlerinin potansiyel
gelișme alanı olarak belirlenmesi,
• Bu bölgede yapılacak bakım-onarım tersanelerinin maksimum 350 metre boyunda
ve maksimum 300.000 DWT’luk gemilere
hizmet vermesi,
önerilmektedir.
3.4.6. Koruma Alanlarına İlișkin Stratejiler
Proje kapsamında geniș alanları kapsayan doğa
koruma alanları, kaynak değerleri açısından incelenmiș ve koruma stratejileri geliștirilmiștir. Ayrıca,

proje sürecinde doğal ve kültürel verilerin bir bütünlük içerisinde değerlendirilebilmesi amacıyla, kıyı
kesiminde kalan ve arkeolojik sit alanı statüsünde
olan kültürel veriler de bu bölümde ele alınmıștır.
3.4.6.1. Mevcut Durum
Proje alanında 385 km boyunca uzanan kıyı bölgesinde; Berdan, Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin
olușturduğu geniș deltalar, lagün gölleri ve kumul
sistemleri, denizel ve karasal biyoçeșitlilik açısından çok önemli olup zengin bir ekolojik sistem
olușturmaktadır. Bu ekolojik sistem Kazanlı’dan
Yumurtalık’a kadar devam etmektedir. Karataș
yerleșmesi de bu sistemin içinde kalmaktadır.
Biyoçeșitlilik açısından zengin olan deniz kaplumbağaları üreme alanı ve kușların yașam ortamı
olan bu alanların önemli bir bölümü sulak alan,
yaban hayatı koruma alanı, tabiatı koruma alanı,
doğal sit alanı gibi çeșitli statülerde koruma altına
alınmıștır. Arsuz-Samandağ kıyıları da yaban
hayatı koruma alanı ve deniz kaplumbağaları
üreme alanı gibi statülere sahip koruma alanlarının yer aldığı bir bölgedir (Resim 10).
Turan Emeksiz Ormanı Yaban Hayatı Koruma Alanı
Turan Emeksiz Ormanı, Tarsus kıyı kesiminde
hareketli kumların olușturduğu kumul tepelerinin
hareketlerini ve rüzgar erozyonunu önlemek ve

arkasındaki tarım alanlarını korumak amacıyla,
Orman Genel Müdürlüğü’nce 1962-1969 yılları
arasında olușturulmuștur. 12 km’lik kıyı boyunca
derinliği 1-2 km arasında değișen Turan Emeksiz
ormanı, 1654 ha.’dır. Alanda okaliptus, sahilçamı ve fıstıkçamı ağaçlarından olușan bitki
toplulukları bulunmaktadır. Nadir bir kuș türü
olan Turaç (francolinus francolinus) kușlarının
yașam alanı olması nedeniyle, Çevre ve Orman
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü’nce “yaban hayatı koruma alanı” ilan
edilmiștir.
Akyatan Yaban Hayatı Koruma Alanı
Karataș kıyı kesiminde Akyatan Gölü ve kumul
ormanlarını kapsayan 11.244 ha. alan, Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce
1987 yılında “Yaban Hayatı Koruma ve Üreme
Alanı” ilan edilmiștir. Akyatan Gölü ile Akdeniz
arasında genișliği yer yer 3-4 km., uzunluğu 21
km.’yi bulan, üzerinde 10-15 metre yükseklikte
kum tepecikleri bulunan Türkiye’nin en büyük
kumullarının yer aldığı Akyatan Gölü ile deniz
arasındaki kumul alanlar 1972-1987 yılları
arasında Orman Genel Müdürlüğü tarafından,
tarım alanlarının kum ve rüzgar erozyonundan
korunması amacıyla ağaçlandırılmıștır. Akyatan
Kıyı Kumulları, dünyada nesli tehlike altında olan
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Yeșil Deniz Kaplumbağası (chelonia mydas) ve
Caretta caretta’nın en önemli yuvalama kumsallarından biridir.
Arsuz Yaban Hayatı Koruma Alanı
Hatay İlinde kıyıya kadar inen Amanos ormanlarının, Samandağ Kapısuyu Köyü ile Arsuz Konaklı
Köyü arasında kalan kesimi, alanda yașayan yaban
keçisi (Capra aegagrus) ve karacanın (Capreolus
capreolus) korunması için Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 1986 yılında
“Yaban Hayatı Koruma Alanı” ilan edilmiștir.
Toplam 49.395 ha. olan “Yaban Hayatı Koruma
Sahası”nın kıyıda kalan kesimi, aynı zamanda
Samandağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelișim
Bölgesi içinde kalmaktadır.
Yumurtalık Lagünü Tabiatı Koruma Alanı
Yumurtalık ilçesindeki Yumurtalık Lagünü Tabiatı Koruma Alanı, Ağyatan Gölü ile Yumurtalık
kenti arasındaki 16.430 ha.’lık alanı kapsamaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 08.07.1994’de
ilan edilen “Yumurtalık Lagünü Tabiatı Koruma
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Alanı”nda kumsal uzunluğu 24.5 km’dir. Alanda,
akarsu, durgun su, karasal ve deniz ekosistemleri,
birbiri ile sürekli ilișki içinde olan bir ekosistemler
bütünü olușturmaktadır. Yumurtalık Kumsalları,
aynı zamanda Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında
deniz kaplumbağası yuvalama alanı olarak belirlediği 20 alandan birisidir.
Sulak Alanlar
Proje sınırları içerisinde, Seyhan-Ceyhan Delta
sisteminde yer alan kalan Tuzla, Ağyatan,
Akyatan ve Yumurtalık Lagünleri, Türkiye’nin
uluslararası öneme sahip sulak alanları arasında
yer almaktadır. Akyatan ve Ağyatan gölleri,
barındırdığı kuș türleri açısından Türkiye’deki
“A sınıfı” niteliğindeki 19 sulak alandan 2’sini
olușturmaktadır. Akyatan ve Yumurtalık Lagünleri ise, Ramsar listesine alınmıștır.
Tuzla Gölü
Tuzla Gölü’nün yüzölçümü 2800 ha, göl alanı
534 ha’dır. 1. derece doğal sit alanı olan Tuzla
Gölü, 1995 yılında Doğa Koruma ve Milli Park-

lar Genel Müdürlüğü tarafından “yaban hayatı
koruma alanı” olarak belirlenen 5769 ha alan
içinde kalmaktadır.
Tuzla Gölü çevresinde sürdürülen tarımsal
faaliyetlerin yanı sıra, çevre yerleșmelerde göç
ve nüfus artıșı ve yerleșim baskısı, bölgedeki
doğal alanlar üzerinde olumsuz çevresel etkiler
yaratmaktadır.
Ağyatan Gölü
Ceyhan Nehri deltasının batısında yer alan Ağyatan, bir lagün gölü olup, yüzölçümü 2200 ha, göl
alanı 1130 ha’dır. Güneyindeki yüksek kumullar
gölü denizden ayırmıștır. Göl ile deniz arasında
bağlantıyı Hurma Boğazı sağlamaktadır.
Çeșitli su kușları için uygun bir yașam alanı olan
Ağyatan Gölü’nde, Türkiye’de sadece Çukurova
lagünlerinde yașayan yaz ördeğinden bașka,
sakarmeke, ﬁyu, dikkuyruk, turaç, küçük sumru
ve çulluk gibi kuș türleri bulunmaktadır.
Akyatan Gölü
Akyatan Gölü’nün yüzölçümü 14,000 ha olup,
Türkiye’nin en büyük lagün gölüdür. Ortalama
su seviyesindeki alanı 4900 hektar, en derin yeri
4 metredir. Göl 2 km’lik dar bir kanalla denize
bağlanmaktadır. Göl ile deniz arasında yer yer
genișliği birkaç km’yi, yüksekliği ise 20 metreyi
bulan kumullar yer almaktadır.
Alanın en önemli fauna elemanlarını su kușları
olușturmaktadır. Göç yolu üzerinde bulunması,
yașam ortamının çeșitliliği ve uygun iklim koșulları, alanı kuș varlığı yönünden zengin ve önemli
kılmıștır. Göç sırasında binlerce kıyı kușu gölde
konaklamaktadır.
Bu alanda ayrıca bir Ceylan üretme istasyonu
vardır. Akyatan Lagünü, barındırdığı kuș türleri
açısından Türkiye’deki “A sınıfı” niteliğindeki
19 sulak alandan biri olup, 1998 yılında Ramsar
Sözleșmesi listesine alınmıștır. Alan için geliștirilmiș bir “yönetim planı” mevcut değildir. Değișik
etkinlikler için farklı kurulușların yetkili olması
ve kurulușlar arasında yeterli koordinasyon ve
ișbirliğinin olmayıșı korumada sıkıntılara neden
olmaktadır.
Akyatan kumsalı ise, Deniz Kaplumbağaları
Üreme Alanı statüsündedir. Akyatan Gölü Sulak
Alanı ve Deniz Kaplumbağaları Üreme Alanı 1.ve
2. derece doğal sit alanıdır.

Yumurtalık Lagünleri
Ceyhan ağzı ve Yumurtalık Körfezi arasındaki
16.430 hektarlık geniș bir alanı kapsayan Yumurtalık Lagünleri, tuzcul bataklıkları, tatlısu bataklıkları, çamur düzlükleri, sazlıklar, ıslak çayırlar,
kumullar ve çam ormanından olușan bir sulak alan
sistemidir. Düzensiz bir kıyı çizgisine sahip bölge,
denizle birçok noktada birleșmektedir.
Akdeniz kıyılarında deniz kaplumbağası yuvalama
alanı olarak belirlenen 20 alandan biridir. Türkiye’nin uluslararası öneme sahip sulak alanları
arasında yer alan Yumurtalık Lagünleri, Ramsar
listesine alınmıștır. Sulak Alanların Korunması
Yönetmeliği’ne ve Ramsar Sözleșmesi’ne uygun
olarak alanın korunmasına yönelik “Yumurtalık
Lagünleri Sulak Alan Yönetim Planı” hazırlanmıș ve “Yumurtalık Lagünleri Yerel Sulak Alan
Komisyonu” olușturulmuștur.
Deniz Kaplumbağaları Üreme Alanları
Deniz Kaplumbağaları İzleme-Değerlendirme
Komisyonu tarafından yapılan çalıșmalar ile
bugüne kadar Akdeniz kıyılarında, deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanı olarak
belirlenen 20 alandan 4’ü proje kapsamında yer
almaktadır. Bunlar;
Kazanlı Kumsalı: Kumsal uzunluğu yaklașık 4.4
km olup, 1. Derece Doğal Sit-Deniz Kaplumbağa
Üreme Kumsalı statüsündedir.
Akyatan Kumsalı: Kumsal uzunluğu yaklașık 21
km. olup, 1. ve 2. Derece Doğal Sit-Deniz Kaplumbağa Üreme Kumsalı-Yaban Hayatı Koruma
Alanı ve Ramsar Alanı statüsündedir.
Yumurtalık Kumsalı: Kumsal uzunluğu yaklașık 25.5 km. olup, Deniz Kaplumbağaları
Üreme Kumsalı ve Tabiatı Koruma Alanı statüsündedir.
Samandağ Kumsalı: Kumsal uzunluğu yaklașık
14.5 km. olup, Deniz Kaplumbağa Üreme Kumsalı statüsündedir.
Deniz kaplumbağalarının üreme, yuvalama alanları, insan faaliyetlerinden olumsuz etkilenmektedir. Yerleșmelerin yarattığı çeșitli kirlilikler,
kumsalların plaj olarak kullanımının getirdiği,
ıșık, gürültü ve diğer faktörler, yuvalama alanlarına zarara vermektedir.
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Proje alanında, Seyhan ve Ceyhan Deltaları ile
Asi Nehri’nin olușturduğu kumul ve kumsallar
zarar görebilir ve nesli tehlike altındaki iki tür
deniz kaplumbağasının (Chelonia mydas, Caretta
caretta) önemli yașam ve üreme habitatını olușturmaktadır.
3.4.6.2. Koruma Alanlarına İlișin Stratejiler
Proje alanında Karataș Planlama Bölgesinin
tamamı ile Kazanlı ve Yumurtalık Planlama Bölgelerinin bir bölümü “Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi’nin olarak tanımlanan ekosistemin
içinde yer almaktadır. Biyosfer Rezervi, karasal,
kıyısal, deniz ve bunların olușturdukları genetik
çeșitliliklerin, türlerin, ekosistemlerin, peyzajların korunduğu, ekonomik ve sosyal kalkınmanın
desteklediği, doğa koruma ve kalkınmaya dönük
bilimsel çalıșmaların yapıldığı UNESCO tarafından belirlenen alanlardır. 110 km kıyı uzunluğu
ve yaklașık 100.000 hektar büyüklüğünde bir
bölgeyi kapsayan Çukurova Deltası “Biyosfer
Rezervi” olarak özel bir statü kazanmıș değildir.
Ancak Çukurova Üniversitesi’nce 2004 yılında,
Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi’nin Yönetim
Planı yapılmıș olup, bölgenin doğal ve ekolojik
kaynaklarına dayalı koruma ve gelișme önlemleri yönetim planında ortaya konulmuștur. Bu
bölgenin Biyosfer Rezervi statüsüne kavușması
önerilmektedir.
Ayrıca;
• Deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan
Samandağ kumsalının, bölgenin niteliğine
uygun “Yaban Hayatı Koruma Alanı” olarak
ilan edilmesi,
• Tarsus, Karataș-Yumurtalık ve Samandağ
Kültür, Turizm Koruma Gelișme Bölgelerinin planlanmasında ekolojik yapıyı ve doğal
kaynakları koruyacak tașıma kapasitelerine
uygun, yerel kalkınmaya katkı verecek,
sorumlu turizm gelișmesi olan eko-turizm
yaklașımının esas alınması,

PLANLAMA
2009/1

46

• Proje alanında farklı statülerde koruma
alanları yer aldığından, bu alanlarda ilgili
kurumların yasal gereklilikler doğrultusunda
yapacakları arazi kullanım planları, yönetim
planları ve projelerin, bu proje kapsamında
önerilen yönetim modeli ve yapılanması çerçevesinde eșgüdümlü olarak yürütülmesi
önerilmektedir.

4. Sonuç ve Değerlendirmeler
Kıyılar, içerdikleri kaynak çeșitliliği nedeniyle
farklı ekonomik sektörler ile farklı ilgi ve çıkar
gruplarının yer seçmek için yarıștıkları alanlardır. Bu rekabet, çoğunlukla kıyılardaki kaynak
sistemleri ile ekolojik dengenin așırı ve yanlıș
tüketimine ve bozulmasına neden olmaktadır. Pek
çok ülke ekonomisinin ve çok sayıda hanehalkının
geçiminin kıyılardaki kaynaklara belli ölçülerde
bağımlı olması, kıyı alanlarından sürdürülebilir
bir biçimde yararlanılmasını zorunlu kılmaktadır.
Öte yandan küresel iklim değișikliğinin özellikle
deniz çevresindeki sonuçları da kıyı alanlarının
etkin ve rasyonel bir biçimde yönetilmesini gerektirmektedir. Bütünleșik Kıyı Alanları Yönetimi
(BKAY), kıyı alanlarının sürdürülebilir bir
biçimde kullanılması ve yönetilmesi için uygun
bir planlama ve yönetim yaklașımı olarak değerlendirilmektedir.
BKAY, uluslararası düzeylerde yaygın uygulamaların varlığına rağmen, ülkemizde yaygın uygulanma olanağı bulamamıștır. İskenderun Körfezi
Kıyı Alanları Bütünsel Planlama ve Yönetim Projesi, bu açığı kapatmak ve bundan sonra yapılacak
çalıșmalara da yol göstermek amaçlarına yönelik
olarak kurgulanmıș bir projedir. Proje kapsamında
8 ayrı alt bölgeye ayrılan İskenderun Körfezi kıyı
alanlarının ilk olarak mevcut proﬁli çıkarılmıștır.
Bu süreçte, proje alanında varolan potansiyeller ve
fırsatlarla birlikte sorunlar ve kısıtlar ortaya konulmuștur. Alana ilișkin güncel ve doğru bilgilerden
hareketle daha sonraki așamalarda, alt bölgeler
özelinde mekansal gelișme stratejileri ve planlama
stratejileri tarif edilmiștir. Bu stratejilerin biraraya
gelmesi ile olușan Strateji Planı yine alt bölgeler
özelinde üretilmiștir. Proje kapsamında ayrıca,
Strateji Planındaki karar ve stratejilerin hayata
geçirilmesini sağlayacak ya da kolaylaștıracak
bir Yönetim Modeli de geliștirilmiștir.
Proje alanında yer seçimi, arazi tahsisi, planlama,
uygulama, denetleme gibi faaliyetler yasalarla
yetkilendirilen çok sayıda merkezi ve yerel kurum
ve kurulușça yerine getirilmektedir. Belediyelerin
kıyı alanlarındaki imar planları, yerel ihtiyaçlar
ve yatırım talepleri doğrultusunda plan değișikliğine konu olmakta, Belediye sınırları dıșındaki
talepler ise İl Özel İdarelerince onaylanan mevzi
imar planları ile karșılanmaktadır.

Liman, iskele, dolgu, sahil düzenlemesi, boru
hattı gibi kıyı ve deniz yapılarına ilișkin planlar
ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca onaylanmaktadır. Turizm merkezleri ile kültür ve turizm
koruma ve gelișme bölgelerinde Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın, sit alanlarında Koruma
Kurulları’nın, enerji ihtisas ve organize sanayi
bölgelerinde Sanayi Bakanlığı’nın, özelleștirme
kapsamına alınmıș limanlarda Özelleștirme İdaresi’nin planlama yetkileri bulunmaktadır.
Milli parklar, yaban hayatı koruma alanları,
deniz kaplumbağaları üreme alanları, sulak alanlarda Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, balıkçılık
ve su ürünleri, denizcilik ve deniz ulaștırması,
enerji üretimi, askeri güvenlik bölgelerinde ilgili
bakanlık ve kurumların yer seçimi, arazi tahsisi,

planlama, yönetim planı, inșaat izni, ișletme gibi
konularda yetkileri bulunmaktadır.
Kurumsal yetkilerin bu denli parçalanmıș olması,
kıyı alanlarında bölgesel düzeyde bütünsel bir
yaklașımla geliștirilmesi beklenen yönetim politikası ve planlama sürecinin önündeki en önemli
sorundur. Bu sorunun așılmasına yönelik yeterli
ve sağlıklı ișleyen bir eșgüdüm mekanizması da
yaratılamamıștır.
Ülkemizdeki mevcut planlama sistemi: bölgesel düzeyde kıyılara yönelik olarak koruma ve
gelișme stratejilerini, sektörel öncelikleri ortaya
koyan ve bunlara ilișkin kurumsal bir yapılanma
tarif eden yasal araçlardan yoksundur. Üst ölçekli
plan olarak bölgesel ve bütünsel stratejileri içermesi beklenen çevre düzeni planları da bunu
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sağlayamamaktadır. Proje kapsamındaki illerin
1/100.000 ölçekli güncel Çevre Düzeni Planları
incelendiğinde, bu planlarda kıyı alanlarına yönelik özgün stratejilerin yer almadığı görülmüștür.
Çevre Düzeni Planlarında kıyılara ilișkin öneriler,
“yasal düzenlemelere uyulması” önerisi ile sınırlı
kalmıștır. Ayrıca söz konusu planlar, her il için
ayrı ayrı yapıldığından, coğraﬁ bir bölge olușturan İskenderun Körfezi, bu planlarda bütünsel
bir bakıșla değerlendirilememiștir. Son dönemde
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yapılan çevre düzeni planları, nazım imar planı
dili ve yaklașımı ile yapılmakta olduğundan
yatırım taleplerinin değerlendirildiği bir arazi
kullanım mozaiğinden öte gidememekte, imar
planları ile mevzi planların daha geniș bir tekrarı
niteliğini tașımaktadır.
Mevcut planlara yönelik bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda İskenderun Körfezi Kıyı Alanları Bütünsel Planlama ve Yönetim Projesinin,

kıyı alanları özelinde bölgesel düzeyde, kara ve
deniz alanlarına yönelik sektörel eğilimler, öngörüler ve hedeflere dayalı mekansal stratejilerin
bütünsel bir yaklașımla geliștirildiği bir belge
olarak hazırlanmasına çalıșılmıștır. Bu yönü ile
çevre düzeni planlarına alternatif ya da onların
yerine geçen bir belge olarak değil, çevre düzeni
planları da dahil, kıyı alanlarına ilișkin tüm planlama ve uygulamalara girdi sağlayan, yol gösterici
bir strateji belgesi olarak tasarlanmıștır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, proje sonuçlarına
dayalı olarak, yetkisi kapsamındaki kıyı ve deniz
yönüne ilișkin bir Strateji Planını onaylamıștır. 9
Mart 2009 tarihinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun
7. ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesine
dayalı olarak, Bakanlığın yetki alanındaki kıyı
ve deniz alanını kapsayacak biçimde onaylanan
plan, öncelikle Bakanlığın uygulamalarında
temel alacağı bir strateji belgesi olmasının yanı
sıra, kıyı alanlarında yetkili kurum ve kuruluș-
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lar, yerel yönetimler ve yatırımcıların, planlama,
projelendirme ve uygulamaları için bir planlama
girdisi ve yönlendirici bir strateji belgesi olarak
görülmelidir.
Bu çerçevede, İskenderun Körfezi Kıyı Alanları Bütünsel Planlama ve Yönetim Projesinin
uygulanabilmesi, bölgede daha sonra yapılacak
planlama çalıșmalarının ve ilgili kurumların
gelecekteki çalıșmalarının projede tanımlanan
karar ve stratejileri dikkate alması ile mümkün
olacaktır.
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