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    ÖNSÖZ 

Bu çalışmada; son dönemde (Mayıs - Haziran 2020) şehirlerde görülen sel baskınları 
incelenmiş, analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır. Değişik şehirlerdeki sel 
baskınlarının nedenleri genellikle benzer olmakla beraber, çalışma özellikle İstanbul 
odaklıdır. 

     Yollarda su gölcükleri, araçların mahsur kaldığı ve bel seviyesine kadar suyla dolan alt 
geçitler, arap saçına dönen trafik, havuza dönen alt katlar, suyu deşarj etmesi için itfaiyeden 
istenen yardımın hala gelmediğini anlatmaya çalışan mağdurlar, hatta Esenyurt semtinde alt 
katta boğulan bir kişi. Şikayetler, şikayetler. İBB’den yapılan açıklamalar, yağmur su drenaj 
sistemlerine yapılan ve yapılacak olan yatırımlar konusunda verilen bilgiler. İstanbul’un 
kuvvetlice bir yağmurdan sonra yaşadığımız klasik manzarası. 
    Çalışmada; konu birçok yönü ile değerlendirilmiş, nedenleri ve çözüm önerileri verilmiştir. 
Her biri alt detayları barından ana nedenler; göç, hızlı ve plansız kentleşme, bitmek 
tükenmek bilmeyen imar konuları, imar afları, kentin büyümesine paralel olarak 
gerçekleştirilemeyen altyapı tasarımları ve uygulamaları, bu konuda yapılan yanlışlar ve 
teknik olarak yetersizlikler, sonu gelmeyen dere ıslah çalışmaları, kamu kurumları arasında 
bölüştürülen yetkiler ve her zaman olduğu gibi yetersiz finans kaynağıdır. 
     İstanbul’da yağmur suyu ve atık su deşarj sistemi tarihi, mevcut durumu, problemleri, 
eksikleri, gelecekte planlananları hakkında derli toplu bir kaynağa ulaşılamamış, bilgiler 
değişik kaynaklardan derlenmiştir. 
    Su yönetim sistemi konusunda tarihi ve güncel bilgiler için ağırlıklı olarak Prof. Ahmet 
Samsunlu  tarafından hazırlanan ve Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi Ocak, Mart, Mayıs, 1

Temmuz 2020 sayılarında yayınlanan çalışmalardan faydalanılmıştır. 

 Türkiye’deki ilk çevre mühendisliği bölümünün kurulmasına öncülük eden, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği 1

Bölümü Öğretim Üyesi ve 44. Hükümet İmar ve İskân Bakanı
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1. 
GİRİŞ 

 

Yerleşim yerlerindeki çevre ve altyapı sistemlerinin sağlıklı şartlarda sürdürülebilmesi için 
yağmur sularının toplanması, uzaklaştırılması ve uygunsa göl, deniz, dere gibi alıcı ortamlara 
verilmesi gerekmektedir. Bu yerine getirilmediği zaman yerleşim bölgeleri yağmur yağması 
durumunda sular altında kalabilmektedir. Yağmur suları, bordür altı girişi ve ızgara gibi 
yağmur giriş ağızlıkları ile yollardan kanal sistemine alınarak uzaklaştırılır. Eğer yağmur suları 
uzaklaştırılmazsa yayalara, motorlu trafiğe zarar vermekte ve kazalara sebep olmaktadır. 
Bunun yanı sıra iyi projelendirilmemiş ve düzgün olarak inşa edilmemiş yağmur suyu 
sistemleri de sağanak yağışlarda su baskınlarına neden olmaktadır. 

Kentsel nüfus arttıkça ve toplumsal yaşam seviyesi yükseldikçe evlerden, kuruluşlardan 
ve endüstriden kaynaklanan atık su miktarı da artmaktadır. Bu sular kanallar içine alınarak 
uzaklaştırılamazsa çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalar yaratır. Meskun bölge 
yağmur suları kanallara alınarak uzaklaştırılmadığı takdirde sağanak yağmurlarda cadde ve 
sokaklarda yürümek güçleşmekte ve düşük kotlu semtlerdeki evlerin ve işyerlerinin bodrum 
katları su altında kalmaktadır. Bu nedenle, atık suları ve yağmur sularını ayrık veya birleşik 
sistem kanalizasyon şebekesi inşa etmek suretiyle meskun mahalden uzaklaştırmak 
gerekmektedir.  

Birleşik sistem kanalizasyon genellikle Londra, Paris gibi eski şehirlerde görülmektedir. 
Birleşik sistem, şehirlerde mevcut yağmur suyu drenlerine atık suların verilmesi ile ortaya 
çıkmıştır.  

Artık zamanımızda özel durumlar dışında büyük şehirlerde ayrık sistem tercih 
edilmektedir.  

Kanalizasyon sisteminin seçiminde ekonomi, çevre sağlığının korunması ve diğer teknik 
hususlar göz önünde tutulmaktadır. Meskun bölgenin iskan tarzı ve yoğunluğu, yerleşimin 
topografik ve jeolojik yapısı, yeraltı su seviyesi ve alıcı ortamın durumu sistem seçiminde 
etkili olan faktörlerdir.  

Birleşik sistemde caddeye tek bir boru döşenmesi ve tek bir bina bağlantısının olması 
sebebiyle inşa ve tesis masrafları daha düşüktür. Ancak topografik şartlar gereği terfiye 
ihtiyaç duyulursa ve arıtma yapılacaksa birleşik sistem daha maliyetlidir.  

Ayrık sistem kanalizasyon tercihi aşağıdaki şartlarda avantajlı olmaktadır: 
• Dik yamaçlarda kurulmuş yerleşimlerde, yağmur sularının sığ ve kısa mesafede alıcı 
ortama ulaştırılması mümkün olduğunda, 
• Alıcı ortamın kurak hava debisi çok düşük ve doğal arıtma imkanları yetersiz 
olduğunda ek arıtma gerekiyorsa, 
• Sadece atık suların terfisi gerekiyorsa, 
• Ekonomik durum kısıtlı ve atık suların uzaklaştırılması öncelik arz ediyorsa, 
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• Kazı masraflarının çok olduğu kayalık zeminlerde yağmur suları toplanacak bölge alıcı 
ortama göre yeterli yükseklikte değilse, birleşik sistemin dolu savaklarından akış imkanı 
bulunmadığında, 
• Birleşik sistem sularının bodrum katlarını basma tehlikesi olasılığı olan yerlerde, 
• Kurak havalarda akışın çok düşük olması nedeniyle kanallardaki akış hızı 
problemlerinin çok olduğu yerleşimlerde.  
Yağmur suyu kanal sistemlerinin projelendirilmesinde, inşasında ve işletmesinde birçok 

problem yaşanmaktadır. İnşaat kontrol mekanizmalarının iyi işletilmemesi ve bina çatı 
oluklarının ve yağmur suyu yol ızgaralarının bilinçli veya bilinçsiz olarak atık su kanallarına 
bağlanması, ayrık sistem atık su kanalizasyon şebekesini aşırı yüklemekte ve bunun 
sonucunda sağanak yağışlar sırasında şebeke basınçlı hale geçerek hem bodrum katlarını 
atık su basmakta ve hem de arıtma tesislerinin aşırı yüklenmesine sebep olmaktadır. Zira 
yağmur suyu atık suyun 50-100 katı hatta daha fazla debi yükü yaratmaktadır. Bu sebeple, 
ayrık sistem kanalizasyon inşaatında kalifiye eleman çalıştırılması, inşaat veya işletme 
sırasında herhangi bir şekilde çatı oluklarının ve yol ızgaralarının atık su kanallarına 
bağlanmasının önlenmesi büyük önem arz etmektedir.   2

 A.  COŞAR, "Yağmur Suyu Sistemindeki Aksaklıklar ve Antalya Örneği," Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları 2

Kongresi, Turkey, pp.107-120, 2005   
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2. 
İSTANBUL’UN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDE YAĞMUR SUYU 
YÖNETİMİ 

 

  İstanbul’un jeolojik yapısı, arazi eğiminin yüksek olması ve maliyet durumları dikkate 
alınarak yağmur suları büyük bir oranda dereler vasıtası ile veya doğrudan denizlere 
bağlanmıştır ve bu uygulama devam etmektedir. 

Yağmur suyu yönetiminin İstanbul’da direkt sahibi bulunmamaktadır ve ortakları vardır: 
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Kendi sorumluluğundaki bölgeler) 
• İlçe belediyeleri (Kendi sorumluluğundaki bölgeler) 
• İstanbul Su ve Kanal İdaresi (Dereler) 
• Devlet Su İşleri (Dereler) 

Buradan da görüldüğü üzere yağmur suyu yönetiminin atık suda olduğu gibi tek bir 
sorumlusunun olmaması nedeniyle yüksek şiddetli (sağanak) yağmurlarda cadde ve 
sokaklarda yürümek güçleşmekte, düşük kotlu yerleri ve bodrum katlarını su basmaktadır. 

İstanbul yerleşimi Bizans döneminde sur içi 5.800 hektar alan ile sınırlı iken, 1950 
yıllarına kadar kent sınırı ortalama 20 bin hektara ve 2000 yıllarında 5.400 kilometrekareyi 
aşan büyüklüğe ulaşmıştır. 1950’li yıllara kadar nüfusu 1 milyonun altında olan İstanbul’un, bu 
tarihten ve özellikle 1980 yılından itibaren iç göç nedeniyle nüfusu hızlı artmıştır. Bu durum, 
İstanbul’da içme suyu temini, atık su ve yağmur suyu uzaklaştırılması ve arıtma konularında 
büyük problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

 BİZANS DÖNEMİ (395-1453) 

Bugünkü İstanbul’un çekirdeğini oluşturan ve M.Ö. 658 yılında Sarayburnu ve çevresinde 
Byzantion adıyla kurulmuş olan küçük yerleşim yerinde ve bunu izleyen Romalılar 
döneminin ilk yıllarındaki gelişme sürecinde ihtiyaç duyulan su, genellikle yerleşim alanı 
içinde açılan kuyulardan ve yüzeysel yağmur sularının toplandığı sarnıçlardan sağlanmıştır.  

Yağmur suyu uzaklaştırılması konusunda bu dönemle ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. 
Sarnıçlarda toplanamayan yağmurun yoğunlukla toprağa sızdığı ve sokaklardan akarak 
denize ve Haliç’e aktığı düşünülmektedir. 

 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI                                                                                                            6



   OSMANLI DÖNEMİ (1453-1922) 

İstanbul’un fethinden sonra şehirde hızlı bir gelişme ve nüfus artışı başlamıştır. Fetih 
sırasında şehrin nüfusunun 50.000 civarında olduğu bilinmektedir ve 19. yüzyıla kadar nüfus 
600.000 civarında olmuştur.  

Osmanlı döneminde Haliç'in kuzeyinde bulunan Beyoğlu ve Beşiktaş ilçeleri ile Üsküdar 
(antik Hrisopolis) ve Kadıköy (antik Chalcedon) yerleşimleri eski zamanlarda birer şehir iken 
zamanla İstanbul'un bir parçası haline gelmişlerdir. Sadece tarihi yarımada ve sur içinde 
değil, Üsküdar yakasında da hızlı bir büyüme başlamıştır. Boğazda eski köy yerleşimleri 
çevresinde kümeleşmelerin dışında sahil boyunca su çizgisini takip eden lineer bir yerleşme 
gelişmiştir. 

Osmanlı döneminde eski İstanbul’da mevcut birleşik sistem kanallar kullanıldığı gibi 
gelişme kıyılarda olduğu için kıyıya dik olarak atık su ve yağmur suyu sistemleri inşa 
edilmiştir. İlgili deşarjlar küçük olduğundan, alıcı su kütlelerindeki kirlilik ihmal edilebilir 
düzeyde kalmıştır. Nüfusun hızla artması ile atık su toplama sistemlerinin inşası bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla, artık sadece tarihi yarımada ve Haliç çevresindeki 
yerleşim alanlarının değil, Üsküdar bölgesinin de atık su ve yağmur suyu sorunu ortaya 
çıkmıştır.  

Osmanlı döneminde kanalizasyon olmayan yeni gelişen bölgelerde evlerden gelen pis 
sular ve yağmur suları derelere verilmiştir. Ihlamurdere’de olduğu gibi bazı derelerin üstü 
tonozlar ile kaplanarak buralar ulaşım aksı olarak kullanılmıştır. Böylelikle kirlenen bu 
derelerden etrafında yaşayanların olumsuz etkilenmelerinin de önüne geçilmiştir. Dereler 
dışında şehrin birçok bölgesinde benzeri tonozlar bulunmaktadır. Örnek olarak, Beşiktaş 
Yıldız Parkı’ndan gelip, Çırağan Sarayı yanından boğaza mansaplanan yağmur suyu tonoz 
hattı ile Ihlamurdere’nin ve İstiklal Caddesi'nin altından geçen ve bölgenin atık su ve yağmur 
sularını taşıyan tarihi tonozlar verilebilir.  

   CUMHURİYET DÖNEMİ (1923 - ∞) 

Cumhuriyetin kurulmasını takiben İstanbul’un nüfusu ve kentsel büyümesi oldukça 
dengeli olarak artmıştır. Özellikle 1950’lerden sonra metropol girdiği hızlı büyüme süreci 
içinde, yer yer planlı olmakla beraber, büyük oranda yasa dışı yapılaşmalarla şekillenen bir 
gelişme göstermiştir. Bu yıllarda yerleşim kentin doğu-batı yönünde Marmara Denizi’ne, 
Avrupa yakasında kuzeye Boğaziçi’ne, güneyde Küçükçekmece Gölü’ne, Asya Yakası’nda 
güney doğuya doğru yayılmıştır. Takip eden yıllarda gelişim yer yer su havzalarına, yer yer 
de orman alanlarına doğru yönelmiş ve kentin yaşam destek sistemlerini ciddi boyutlarda 
tehdit eden bir yapılaşma eğilimi içine girmiştir. Özellikle I ve II. köprüler sonrasındaki 
gelişmeler izlendiğinde ve havzalar içerisinde kaçak yapılaşmalar ile sorun alanlarının 
(Sarıgazi, Samandıra, Sultanbeyli vb.) ortaya çıkmasına neden olduğu görülmektedir. 

Kent makro formunun şekillenmesine paralel değişen doğal yapının bozulmasında en 
önemli etkenlerden biri ulaşım, diğeri sanayi-endüstri gibi yerleşimlerin yer seçim kararları 
olmuştur. Beton; suyun ve bitki örtüsünün yerini alarak su ile toprak arasında kurulmuş olan 
doğal denge bozulmuştur. 
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   SU FİRMALARI  DÖNEMİ 

Cumhuriyet döneminin başlangıcında İstanbul’da su teminine ağırlık verilmiştir ve içme 
suyu temininde Fransız firmaları etkilidir. 1869’da Terkos suyunu getiren firma 1926’da 
Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni kurmuştur. Başka bir Fransız firması 1888’de gelmiş ve 
Elmalı-1 İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni ve şebekesini inşa etmiştir.  

İstanbul’da Osmanlı döneminde 1918-20 yılları arasında Fransız firmasına kanalizasyon 
projeleri hazırlattırılmıştır. Ancak I. Dünya Savaşı nedeniyle küçük bir kısmı uygulama fırsatı 
bulmuştur. Fransız kanalları diye adlandırılan bu kanallar, Fatih, Laleli ve Beyazıt’ın bazı 
sokaklarında bulunmakta ve kısmen halen kullanılmaktadır. 

Bu dönemde Berlin Sular İdaresi Genel Müdürü Wild, 1925-37 yılları arasında İstanbul’un 
kanalizasyon sistemi ile ilgili 4.400 hektarlık bir alanda ve sur içindeki İstanbul, Beyoğlu ve 
Asya olarak gruplandırdığı üç bölgede çalışmalar yapmıştır. İstanbul için birleşik 
kanalizasyonların uygulanmasının devamını onaylamış ve sistemden gelen suyun mekanik 
olarak arıtıldıktan sonra denize verilmesini önermiştir. Bu karar sur içinde, Galata ve Beyoğlu 
gibi semtlerde birleşik sistemin uygulamaya devam edildiğini ve yağmur suyunun da 
buralara verildiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 

   İSTANBUL SULAR İDARESİ (İSİ) (1933-1981) 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra işletme hakkı verilmiş bu firmaların İstanbul’un su 
problemini çözemeyeceğine karar verildikten sonra iki firma devletleştirilerek 1933’de 
İstanbul Sular İdaresi kurulmuştur. Görevi su kaynaklarını işletmek, suyu dağıtmak ve 
ücretleri toplamak olan bu kuruluş Elmalı-2 sistemini yapmış, pompaları ve su dağıtım 
şebekesini modernleştirmiş ve genişletmiştir.  

Bu dönemde 1954’te kurulan Devlet Su İşleri; İstanbul’un sorunlarının çözümlerine Sular 
İdaresi ile birlikte katkı sağlamıştır. DSİ Ömerli Barajı’nın inşasına ve su iletim hatlarının 
inşasına aktif olarak katılmıştır.  

1950’lerde İstanbul’un nüfus patlaması ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra 1954’te Haliç 
bölgesinin sanayileşme alanı olarak ilan edilmesi ile eski Haliç kötü kokusuyla kirli 
endüstriyel atıkların biriktiği bir yer haline gelmiştir. 1950’lerden itibaren büyük göç, hızlı ve 
düzensiz endüstrileşme ve kanalizasyon yetersizliğinden dolayı ve resmi olmayan düzensiz 
şehirleşme nedeniyle Haliç’te anaerobik ve anoksik çamur birikmiş, hidrojen sülfür (H2S) 
kokusu ortaya çıkmış ve canlıların yaşamayacağı ekolojik bir ortam oluşmuştur. 

Sorunların yaşandığı bu dönemlerde, 1959 yılında Hannover Yüksek Mühendislik Okulu 
Kentsel Altyapı Enstitüsü Müdürü Prof. Kehr’in yönetiminde İstanbul Belediyesi bünyesinde 
“Mecralar Dairesi” kurulmuş ve ilk defa İstanbul için İstanbul’u dört bölge olarak ele alan 
kapsamlı bir altyapı planı hazırlanmıştır. Kehr, planında İstanbul için ayrık kanalizasyon 
sistemi öngörmüştür. Prof. Kehr İstanbul’daki çalışmalarını 1966 yılına kadar sürdürmüştür. 

Prof. Kehr yönetiminde geliştirilen projede, İstanbul için ayrık kanalizasyon, ileri çamur 
arıtımı ve Boğaz’da atık suyun kaba ve ince ızgara ile kum tutucudan geçirdikten sonra 
yoğunluğun fazla olduğu alt tabakaya deniz deşarjı, Marmara Denizi’nde ise başlangıçta 
kaba ve ince ızgara, kum tutucu ile çökeltme havuzundan sonra atık suyun yüzey sularına 
deşarjı öngörülmüştür. Daha sonra Marmara Denizi’ne verilecek suyun biyolojik kademeden 
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geçirilmesi önerilmiştir. 1960-1970 yılları arasında Kehr projesine göre bazı kollektörler ve 
kanal hatları döşenmiştir. 

1964 yılında Türkiye Hükümeti adına DSİ, UNDP'den mühendislik fizibilite çalışmaları için 
fon talep etmiş ve 1966'da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) tarafından DAMOC 
konsorsiyumu ile sözleşme imzalanmıştır.  

DAMOC bünyesinde yurtdışı ve içinden birçok üniversite, araştırma kuruluşu ve firma yer 
almıştır. İstanbul Su ve Kanalizasyon Master Planı ve Fizibilite Raporu (DAMOC) Eylül 1971’de 
yayınlanmıştır. 1975 yılında bu proje Camp (ABD), Tekzer (Türkiye) ortaklığı tarafından 
gözden geçirilmiştir. Bu projeler de, Kehr projesinin kanalizasyon ve atık su arıtımı için 
öngördüğü esaslar dahilinde geliştirilmiştir.  

1971-1984 yılları arasında DAMOC Raporu'nda öngörülen içme suyu teminine yönelik 
tesislerin bir kısmı gerçekleştirilmiş, buna karşılık kanalizasyon ve arıtma tesislerine yönelik 
kayda değer bir yatırım olmamıştır.  

1980’li yıllara kadar genel olarak kanalizasyon ihtiyacı fosseptik çukurları, kara kanallar ve 
modern kanallar sayesinde karşılanmıştır. Fosseptik çukurları atık suların depolandığı ve 
zamanla vidanjörler yardımıyla boşaltıldığı sistemler olarak görev yapmıştır. Kara kanallar ise 
kesme taş ile örülmüş dikdörtgen kesitli yapılardır. 

Ancak zaman geçtikçe İstanbul'un altyapısı geliştirilememiş ve yapılan gecekondu tarzı 
mahalleler, hizmetin götürülmesini daha da zorlaştırmıştır. Artan nüfusun su ve kanalizasyon 
ihtiyacını karşılamaya İSİ'nin gücü yetmeyince daha geniş yetki ve imkanlarla yeni bir 
idarenin kurulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  

   İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) (1981- ) 

İstanbul’un gelişen yapısından ve hızlı artan nüfusundan dolayı su ve kanalizasyon 
hizmetlerinin ayrı ayrı yönetilemeyeceği (İstanbul Sular İdaresi ve Belediye Mecralar 
Müdürlüğü) anlaşıldığından 1981 yılında İSKİ’nin kuruluşu ile su ve kanalizasyon hizmetleri 
tek çatı altında toplanmıştır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 
2560 Sayılı Kanunla İstanbul Valiliği denetiminde kurulmuş ve 1984 yılında 3009 sayılı 
kanunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınmıştır.  

İSKİ’nin görevleri arasında: “Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim 
yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu 
sulardan yeniden yararlanılması için her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya 
yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları 
devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere 
girişmek” maddesi de yer almaktadır. İSKİ’nin kuruluşunda, plansız şehirleşme ve bilinçsizce 
denize bırakılan atık sular, yetersiz altyapı ve atık su arıtma tesislerinin olmayışı nedeniyle, 
Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ciddi kirlilik tehdidi altındadır.  

1984’ten 1992’ye kadar hem içme suyu hem de kanalizasyon alanında DAMOC Master 
Planından çok farklı uygulamalar yapılmıştır. Bunun nedeni İstanbul’daki nüfus artışının bu 
raporda öngörülen değerlerin neredeyse iki katına ulaşmasıdır. 

İstanbul’da ilk arıtma tesisleri 1980’li yılların sonunda devreye alınmaya başlanmıştır. 
Bunlar 1988 yılında Yenikapı Atık Su Ön Arıtma Tesisi ve 1992 yılında Üsküdar Atık Su Ön 
Arıtma Tesisi'dir. Bu dönemde İstanbul’da su temini de büyük bir sorundur ama daha büyük 
bir sorun, suların tahliyesi (boşaltılması) sorunudur. Bu sorun hem yağmur sularının drenajı 
hem de atık suların uzaklaştırılması ve arıtılması konularında varlığını hissettirmektedir. 
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3. 
İSTANBUL’DA MEVCUT YAĞMUR SUYU KANALİZASYON HATTI 
DURUMU VE SORUNLAR  

 

    İSTANBUL’DA YAĞMUR SUYU KANALİZASYON HATTI PLANLAMA VE İNŞAA ÇALIŞMALARI 

1970-1971 yıllarında SCANDIACONSULT firması tarafından DSİ için “İstanbul Yağmur Suyu 
Drenajı Master Planı” hazırlanmıştır. Raporda mevcut yağmur suyunun genellikle birleşik 
sistem kanalları ile bertaraf edildiği belirtilmektedir. 

Yağmur suyu drenajı ile ilgili bu çalışmadan sonra, 1976 yılında Camp-Tekser tarafından 
bir çalışma daha yapılmıştır. Bu projede de Prof. Kehr Projesi (1959-1966) ve Damoc Projesi 
(1966-1972) ön görüldüğü gibi ayrık sistem kanalizasyon sistemi esas alınmıştır.  

Camp-Tekser tarafından 1976 yılında yürütülen diğer bir çalışmada ise bu anlayış tüm 
yeni kanalizasyon sistemleri için kabul edilmiştir; ancak, tali atık su ve yağmur suyu 
kanallarının ayrı ayrı tekrar döşenmesi suretiyle mevcut şebekenin ayrılmasının yapılabilirlik 
açısından pek kolay olmadığı belirtilmiştir. 

1993 yılında başlatılan ve 1997 yılında tamamlanan İstanbul Master Plan (IMC) ve Fizibilite 
Raporu Revizyon çalışmaları; İstanbul’un daha çok kentleşmiş bölgelerinin sadece küçük bir 
kısmında yağmur suyu sistemi yapıldığını belirtmektedir. Bu ise tüm şehirde uzun vadede 
ayrık yağmur suyu ve atık su kanalizasyon sisteminin oluşturulması hedefinin bir aşamasını 
oluşturmaktadır. Projede yağmur suyu sistemlerinin yağmur sularını genellikle derelere 
verecek şekilde, sadece tali düzeyde inşa edildiği de vurgulanmaktadır. Bu proje yapılırken, 
eldeki harita ve diğer bilgi kaynaklarına dayanılarak yapılan değerlendirmede, atık su 
kanallarının toplam uzunluğunun yaklaşık 6.894 km olduğu, yağmur suyu kanalları hakkında 
ise kesin bilgi elde edilememesine rağmen, bunların toplam uzunluğunun 1.500 km olduğu 
tahmin edilmiştir. Proje çalışmalarının yürütüldüğü 1993 ve 1997 yılları arasında 348 km atık 
su şebekesi ilave inşaatı yapıldığına dikkat çekilmiştir. 

IMC Master Planı Raporu’ndan bazı önemli başlıklar: 
• Mevcut kanalizasyonlu alanlarda atık su ve yağmur suyu sisteminin ayrılması, 
• Kanalizasyonsuz veya henüz kanalizasyona kavuşmuş alanlarda ayrık drenaj 
sistemlerinin yapılması, 
• Ayrık atık su ve yağmur suyu sistemlerine sahip alanlardaki tali yağmur suyu 
sistemleri inşası, 
• Dere yan kollektörlerinden ve dere ıslah yapılarından gelen birleşik sistem (atık su/
yağmur suyu) akımlarının kuşaklanarak toplanması ve arıtılması. 
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    MEVCUT VE İNŞAA EDİLMESİ GEREKEN YAĞMUR SUYU KANALİZASYON HATTI  UZUNLUKLARI 

IMC, Yağmur Suyu Drenaj Sistemlerinin Geliştirilmesi Nihai Raporu hazırlanması 
aşamasında, yerel müşavirler tarafından İSKİ için hazırlanan daha önceki proje 
çalışmalarından elde edilen veriler esas alınarak, dere ıslahları haricindeki tali yağmur suyu 
drenaj sistemi için gerekli kanal uzunluğu hektar başına 90 m veya atık su kanallarının 
yaklaşık % 40’ı olarak tahmin edilmiş olmasına rağmen bu proje çalışmalarında gelişmiş 
alanlarda hektar başına 225 m’lik atık su kanalı ihtiyacı ve buna karşılık, yağmur suyu drenaj 
kanalı ihtiyacı ise hektar başına 60 m olarak tahmin edilmiştir.   

İSKİ, İstanbul’da yağmur suyu kanalizasyon hattı uzunluğunun atık su kanalizasyon 
hattı uzunluğunun % 50-60’ı civarında olabileceğini öngörmektedir. 

Tablo 1. İlçelere göre mevcut atık su, mevcut yağmur suyu ve inşa edilmesi gereken 
yağmur suyu kanal hattı uzunlukları  
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Tablo 1’de ilçelere göre mevcut atık su ve mevcut yağmur suyu kanalizasyon hatlarının 
uzunlukları verilmiştir (İSKİ).  

2019 yılı sonu itibari ile mevcut atık su kanalizasyon hattının % 55 olarak kabulü ile 
yağmur suyu kanalizasyon hattının iki ilçe hariç tüm ilçelerde yeterli seviyede inşa 
edilmediği görülmektedir. Tabloda her ilçede inşa edilmesi gereken yağmur suyu 
kanalizasyon hattı uzunluğu hesaplanmıştır. Buna göre 4.649 km ilave yağmur suyu 
kanalizasyon hattı inşa edilmesi gereklidir.  

Şiddetli yağmurlarda İstanbul’da yağmur suyu şebekesinin yetersiz olduğu görülmekte 
ve bu durum taşkınlara ve ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Burada taşkınların hepsinin 
kesit kaynaklı olmadığı havza büyüklüğünün ve projelendirme kriterlerinin de önemli rol 
oynadığı belirtilmelidir. Geçmişte 3-5-10-25 yıllık gibi taşkın debisine göre belirlenen kesitler 
100-500 yıllık taşkın debisini taşıyamamaktadır. İklim değişikliği nedeniyle yağış rejimleri 
değiştiğinden İSKİ tarafından uygun yağmur şiddeti dikkate alınarak hazırlanan projelerde 
kesit hesapları güncellenmektedir. 

Tablo 2’de son 5 yıl içinde inşa edilen atık su hatları uzunlukları verilmiştir. 5 yıl içinde 
inşa edilen atık su kanalizasyon hattı toplamı 1.899 km, yıllık ortalaması 380 kilometredir. 

İSKİ Yetkililerinden alınan bilgiye göre; 2014-2019 yılları arasında inşa edilen yağmur suyu 
kanalizasyon hattı her yıl yaklaşık 60 kilometre uzunluğundadır. Son 5 yıl dikkate 
alındığında; % 55-60 oranında gerçekleşmesi gereken [Yağmur Kanalı /Atıksu Kanalı] oranı, 
60 km/380 km = % 16 civarında gerçekleşmiştir. 

Tablo 2. Yıllara göre yapılan atık su kanal imalatı 

İstanbul’un nüfus artışı olmadığı ve yeni yerleşim alanlarına yayılmadığını kabulü ile 
yağmur suyu kanalizasyon hatlarının tamamlanması bu hızla yaklaşık;  

4.649 km/60 km/yıl = 78 yıl sürecektir.  

Bu noktada ilçe belediyeleri ve İBB tarafından, yağmur suyu kanalları inşa edildiği ve 
bunların İSKİ değerlerini gösteren Tablo 1’de yer almadığı ifade edilmiştir. Mümkün olduğu 
takdirde İstanbul’da inşa edilmiş yağmur suyu hatlarının toplam uzunluğunu belirleyecek 
bir çalışma yapılmalıdır. 

Yıl Uzunluk (Km)

2014 333

2015 338

2016 336

2017 398

2018 494

Toplam 1.899
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   YAĞMUR SUYU KANALİZASYON HATLARI İLE İLGİLİ SORUMLULUK, İŞLETME VE BAKIM 
SORUNLARI 

İstanbul’da atık su kanalizasyonunun inşaat ve bakım sorumluluğu İSKİ’ye aittir. Buna 
karşılık, yağmur suyu inşaat ve bakımı ile ilgili sorumluluklar ise açıkça belirlenmemiştir.  

Teorik olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana yolların yağmur suyu drenajından, ilçe 
belediyeleri de tali yolların yağmur suyu drenajından sorumludur. Karayolları Genel 
Müdürlüğü ise belirli birkaç önemli karayolunun drenajından sorumludur. Pratikte, birçok 
belediyenin yağmur suyu drenaj tesislerinin projelendirilmesi veya inşa edilmesi için ne 
kaynakları ne de deneyimli elemanları vardır. Tasarım ve inşaat için gerekli normal işlemler 
müşavir ve müteahhitlerle yapılan sözleşmeler vasıtasıyla, İSKİ tarafından yürütülmektedir. 
Projelendirme ve inşaat için gerekli ödemeler ise ilçe belediyelerince yapılmaktadır. Bu 
düzenleme İSKİ ve belediyeler arasındaki bir protokol kapsamında yer almakta, ancak bakım 
ve onarımla ilgili sorumluluklar açıkça belirlenmediğinden İSKİ bu konudaki maliyetleri 
karşılamakta ve tahsil etmekte genellikle güçlükle karşılaşmaktadır. Bu durum, inşaat 
işlerinin başlaması için yeterli olmakta fakat bakım ve onarım konusunda eksiklikler ve 
problemlerle karşılaşılmaktadır. Son zamanlarda, bazı durumlarda geniş kapsamlı olmasa da 
yağmur suyu inşaatları belediyeler tarafından da gerçekleştirilmektedir. 

İlçe belediyelerinin yağmur suyu kanallarını İSKİ tarafından yapılmasını istemeleri 
durumunda tüm giderler İSKİ tarafından kendilerinden tahsil edilmektedir. Son yıllarda bu 
tahsilat genellikle 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda belirlenen esaslara göre çevre 
ve temizlik vergisinden yapılmaktadır. Konut, işyeri ve diğer binaları kullananları ilgilendiren 
bu vergi miktarı, binaların su tüketim masrafları esas alınarak belirlenmekte ve konut 
sahiplerinden su faturasına yansıtılarak tahsil edilmektedir.  

IMC Projesi’nde yukarıdaki açıklanan hususlar aşağıda daha açık bir şekilde 
özetlenmiştir: 

İSKİ Kanunu’nun 2. maddesinin b bentinde; “Kullanılmış sular ile yağış sularının 
toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma, yerine 
ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların 
toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak 
veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu 
olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli 
yenilemelere girişmek” şeklinde açıklanmış ise de İSKİ’nin 2006 Faaliyet Raporu’nda 
İSKİ'nin Görevleri; 1- İçmesuyu temin etmek 2- Atık suları toplamak, arıtmak ve 
uzaklaştırmak, 3- Su havzalarını korumak, 4- Dereleri ıslah etmek. (2004 Meclis Kararı) 
şeklinde özetlenmektedir. Buradan görüldüğü gibi yağmur suyu uzaklaştırma bu açıklamada 
yer almamaktadır. 

Yapılan görüşmelerden edinilen bilgilere göre; 
İSKİ 2018 yılında İBB ve İSKİ arasında yapılan protokol gereğince İBB’nin sorumluluğunda 

olan alanlarda yağmur suyu kanalizasyon hatlarının inşaatını yapmakta ve bakım ile 
onarımını yapmamaktadır. 

İSKİ istenildiği takdirde ve tüm giderler ilçe belediyeleri tarafından karşılanmak şartıyla 
ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan alanların yağmur suyu kanalizasyon hatlarının 
projesini, inşaatını yapmakta ve bakım ile onarımını yapmamaktadır. 
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İSKİ istenildiği ve tüm giderleri karşılandığı takdirde 2018 yılında İBB ve İSKİ arasında 
yapılan protokol gereğince dere ıslahlarını yapmaktadır. 

İBB kendi sorumluluğunda olan alanların yağmur suyu kanalizasyon hatlarının bakım ve 
onarımını bünyesine yer alan Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü kanalıyla yapmaktadır. Bu 
bakımın hatların çalışmasını sağlama ve arızaları gidermesinin çok üst seviyede olduğu 
tartışmalıdır. 

İlçe belediyeleri istedikleri takdirde kendi sorumluluğunda olan alanların yağmur suyu 
kanalizasyon hatlarının inşaasını yapabilmektedirler. 

İlçe belediyeleri kendi sorumluluğunda olan alanlarda bulunan yağmur suyu 
kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımını yapmaktadırlar. Bu bakımın hatların çalışmasını 
sağlama ve arızaları gidermesinin çok üst seviyede olduğu tartışmalıdır. 

IMC Projesi’nde konuya getirilen çözüm önerisi şudur; 
“Atık su ve yağmur suyu drenajı için etkili bir inşaat ve bakım programının geliştirilmesi, 

ilgili sorumlulukların ve protokollerin gözden geçirilerek düzenlenmesini gerektirmektedir. 
En uygunu ise tüm yağmur suyu ve atık su kanalizasyon sistemlerinin tek bir idarenin 
sorumluluğu altında toplanmasıdır. Ancak, bu idarenin de yollardan sorumlu kurum ile daima 
ilişki içinde bulunması gereklidir.” 

Kentin eski ve yoğun gelişme gösteren kesimlerinin bir bölümünde; ancak son yıllarda, 
düzenli bir yağmur suyu toplama sistemi inşa edilebilmiştir. Eski tali atık su kanalları meskun 
bölgelerdeki caddelerin büyük bir kısmına kanalizasyon hizmeti vermektedir. Bu tür kanallar 
sadece atık su akımları için projelendirilmiş olmakla beraber, çoğu gerçekte normalden daha 
küçük boyutlu, bir kısmi birleşik sistem olarak görev yapmaktadır. Camp-Tekser’in 100 bina 
üzerinde yaptığı araştırma sonucunda, 20 binanın çatı oluklarının atık su kanallarına 
bağlandığı, 80 binanın yağmur sularının ise caddelere verildiği anlaşılmıştır. Çoğu durumda, 
caddeler üzerindeki yol ızgaralarının da atık su kanallarına bağlandığı görülmüştür. 

Bir diğer önemli husus ise İstanbul’a günlük verilen ortalama içme suyu 2.851.960 m³ 
iken günlük ortalama arıtılan su miktarı 3.927.030 m³’dür. Kayıpları, sızma gibi hususları 
dikkate almadan yapılacak bir değerlendirmede arıtma tesislerinde günde 1.075.070 m³ 
daha fazla su arıtılmaktadır. Bu durum farkın büyük bir oranda yağmur suyu kaynaklı olduğu 
ve yağmur suyunun önemli bir kısmının arıtma tesislerine geldiğini düşündürmektedir. 
Bunun nedenlerinden biri ise İstanbul’da birleşik kanal sistemlerinde dolu savak yapılarının 
ve yağmur suyu biriktirme haznelerinin olmayışıdır. Ayrıca IMC Projesi’nde öngörüldüğü gibi 
kanalizasyon hatlarının ayrıştırılarak yalnız atık suların arıtma tesislerine ulaştırılması 
sağlanmalıdır. 

Yağmur suyu kanalizasyon hatlarının sorumluluğunun farklı kuruluşlar arasında 
dağıtılmış olmasının ortaya çıkardığı bazı sorunlar; 

Ayrık sistemin mevcut olduğu yerlerde gerçekte tam bir ayırım sağlanamamaktadır. Yol 
yağmur suyu drenaj kanalları ve çatı oluklarından gelen bağlantıların pek çoğu atık su 
kanallarına bağlanabilmektedir. 

Yüzeysel suların drenajının etkili olması için uygun bir yol profili oluşturulması 
gerekmektedir. Yolların yeniden inşa edilmesi veya kaplanması sırasında kuruluşlar arasında 
yakın bir koordinasyon pek sağlanamamaktadır. Yeniden asfaltlanma sırasında atık su kanal 
bacaları yeni yol yüzey kotuna kadar yükseltilmediği için bu bacaların bir çoğu 
kaybolabilmektedir. Röleve çalışmalarında projelerde gösterilen muayene bacaları 
bulunamamış olmasının nedeni bacaların 1 m’ye yakın dolgu ile kaplanmış ve üstünün 
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asfaltlanmış olmasıdır. Bu problemlerin yaşanmaması için yol inşaatı ile birlikte kanalizasyon 
hatlarının aynı anda döşenmesi gerekmektedir. 

Genellikle yol profilleri gelen akımın ızgaralara düzenli bir şekilde girmesine sağlayacak 
uygun bir şekilde değildir. Yol ızgaraları düzenli aralıklarla yerleştirilmemiştir. 

Özellikle yağışlı havalarda yüzeysel suların ızgaralara girememesinden dolayı yağmur 
suyu sisteminin etkili olmadığı görülmektedir. Izgaraların bulunmaması veya tıkalı olmaları 
nedeniyle özellikle alçak bölgelerde taşkınlar meydana gelmektedir. 

Bu ızgaraların temizlenmesi veya enine ızgaraların yeniden döşenmesi için zaman zaman 
çalışmalar yapılmakla birlikte, bu konuda iyi planlanmış ve bütçelendirilmiş bir program 
henüz mevcut değildir. 

İstanbul’da havalandırma, işletme ve bakım amacıyla kullanılan üzeri delikli muayene 
bacalarının kapakları yağmur sularının atık su kanallarına girmesini sağlamaktadır. Bu atık su 
bacalarının normal olarak, yağmur suyu girişini sınırlayacak şekilde yol aksı boyunca 
yerleştirilmesine rağmen, yine de önemli oranda giriş olmaktadır. 

Birçok yol arkı ve ızgara oldukça kötü durumdadır. Yol ızgaraları ve yağmur suyu giriş 
yapıları ise genellikle tıkanmıştır. Bu ızgaraların temizlenmesi veya ızgaraların yeniden 
döşenmesi için zaman zaman çalışmalar yapılmakla birlikte, bu konuda iyi planlanmış ve 
bütçelendirilmiş bir program henüz mevcut değildir. 

Yağmur suyu bacaları sık sık temizlenmemekte ve tekniğin gerektiği şekilde inşa 
edilmemektedir. Ayrıca bu bacaların içinde toplanan katı maddeler sık temizlenmemektedir. 
Bu bacalar içinde, gelen katı maddeleri tutabilecek ve sık sık boşaltılması gereken kovalar 
bulunmamaktadır. 

   SONUÇ 

İstanbul’da yağmur suyu sorunu atık su sorunu gibi başarılı bir şekilde çözülememiştir. 
Bunun ana nedeni yağmur suyu kanalizasyon hatlarının yapımından bakımına kadar 
sorumlulukların İBB, İSKİ ve ilçe belediyeleri arasında dağıtılmış olmasıdır. Bu konuda başarılı 
olunabilmesi için yağmur suyu uzaklaştırma konusunun da tamamen İSKİ sorumluluğuna 
verilmesi ve İSKİ’nin bu kuruluşlarla ve özellikle Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile atık su 
uzaklaştırılması konusunda olduğu gibi koordinasyon içinde çalışmasıdır. İSKİ Kanunu’nda 
yapılacak bir değişiklikle işbirliği ve finans konuları düzenlenmeli ve yetkili kuruluşun kim 
olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Avrupa’da mevcut 23 ülkeden daha büyük bir nüfusa sahip İstanbul’un altyapı sorunlarını 
çözmek için tarih içinde önemli projeler geliştirilmişse de hızlı şehirleşmenin etkisiyle şehrin 
tüm altyapı sorunları halen tam istenildiği gibi bir çözüme kavuşturulamamıştır.  
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4. 
İSTANBUL DERELERİ 

 

Dünya Araştırma Enstitüsü, 2030 yılında dünya nüfusunun yarısının su sıkıntısı 
yaşayacağını; sellerin etkisinin 3 kat artacağını, 54 milyon insanın etkileneceğini 
vurgulamaktadır. Fiziki çevreyi kontrolde tutan en önemli faktör dere sistemleri ve 
havzalarıdır. 

Tüm dünyada olduğu gibi taşkınlara; küresel iklim değişikliği sebebiyle yağış rejimindeki 
düzensizlik ve aşırı yağışlar sebep olmaktadır. Özellikle son günlerde İstanbul ve Bursa’da 
etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışların, "süper hücre"  denilen bulutlardan 3

kaynaklandığı açıklanmıştır. 
Ülkemizde 50, 100, 500 yıllık şiddetli 

sağanak yağışlar özellikle büyük 
şehirlerdeki derelerde taşkın oluşturmakta 
ve meydana gelen seller hayatı olumsuz 
etkilemektedir.  

Bunun ana nedeni; plansız ve çarpık 
kentleşme sonucunda şehirlerde bulunan 
dere yataklarında, yerleşim yerleri içinden 
geçen dere yataklarında yapılaşma olması, 
dere kesitinin daraltılması, dere yatağına 
fen ve sanat kurallarına aykırı ve izinsiz 
menfez veya köprü inşa edilmesi, tekniğine 
aykırı bent ve dolgu yapımı, moloz, sanayi 
ve evsel atıkların atılması, kanalizasyon 
şebekesi döşenmesi ve ayrıca dere 
yataklarının veya hemen kenarlarının yol 
olarak kullanılması ile üzerlerinin 
kapatılması nedeniyle derelerin doğal 
kesitlerinin bozulmasıdır. 

                                                     Şekil 1. Derelerin fiziki yapılarının farklı en kesitleri 

 Süper hücre (İngilizce: Supercell), atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı 3

termodinamik kararsızlığa bağlı olarak, dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir gök gürültülü 
fırtına biçimidir.

 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI                                                                                                            16



Şehir taşkınları, şehir içindeki her türlü düz-yayvan dere güzergâhlarında meydana 
gelebilir. Özellikle binalar, yollar, otoparkların uygun olmayan güzergâhlara inşa edilmesi ve 
bitki örtüsünün de yok edilmesi ile bu alanlarda yağışın toprağa sızması önlenmiştir. Bu 
sebeple ani taşkınlar sık sık meydana gelebilir. Şehirleşme, yüzeysel akışı doğal zeminlere 
göre 2-6 kat daha artırır. Caddeler nehirlere dönüşebilir ve binaların bodrum katları da sel 
suları ile dolabilir. 

Oysa bir kentin dere ve vadileri, o kentin doğal ve kültürel mirasıdır. Doğaya öncelik 
vermeyen arazi kullanım kararları ve uygulamalar, Şekil 1’de görüldüğü gibi derelerin doğal 
yapısını değiştirerek kaybolmasına, yaşam kalitesinin düşmesine neden olmakta; kent 
sağlığını tehdit etmektedir. 

   İSTANBUL DERELERİNİN FİZİKİ DEĞİŞİMİ VE ARAZİ KULLANIM İLİŞKİSİ 
Çağdaş dünya kentlerinde dereler, doğal yapısı korunarak ya da bozulanlar yeniden 

doğasına uygun hale getirilerek şiddetli yağışlar sırasında taşkınları önleyerek kenti 
korumakta ve diğer taraftan kentlinin kullanımı ile entegre edilmekte; doğa merkezli ekoloji-
ekonomi ilişkisinin kurulması sağlanmaktadır. 

Buna karşılık uzun yıllar İstanbul’da ise derelere hiçbir kuruluş sahip çıkmamış ve 1950 
yılından sonra, dere yataklarında başlayan sanayi üretimi, değişen ulaşım modelleri ve 
çağırdığı göçün etkisinde hızla şekillenirken derelere de çeşitli müdahalelere başlanmıştır. 
50’li yıllardan itibaren şehre yönelen aşırı göç sonucu konut ihtiyacını karşılamak için 
gecekonducular tarafından dere yataklarının işgali veya ucuz arsa olarak kullanılması, resmi 
kurumların doğaya öncelik vermeyen arazi kullanım kararları ve uygulamaları; derelerin 
birçoğunun evsel atık suların ve yağmur sularının verildiği yerler olarak değerlendirilmesi, 
derelerin doğal yapısını değiştirmiş ve ortaya çıkan koku problemlerini engellemek için 
buraların kapatılması tamamen derelerin doğadan kaybolmasına neden olmuştur. Bu 
değişim; havzada suyun hidrolojik özelliklerini olumsuz etkileyerek; doğal drenaj havza 
özelliğini kaybettirmiş; yağışlarda sel, taşkın, heyelan, sedimantasyonların oluşması ile 
maddi manevi zararları meydana getirerek yaşamı tehdit eden çevre problemlerine, afetlere 
dönüşmüştür.  

DSİ’nin sorumluluğunda bulunan içme suyu havza alanı dışında kalan alanlarda 2007 
halihazır haritalarında yapılan analizlere göre 168 adet akar dere havzası ve derelerin 3.344 
kilometre olduğu tespit edilmiştir. Dere havzalarının 33 adedi yerleşim yeri dışında yer 
alırken % 80’lik bir kısmı yerleşim yeri içerisinde kalmıştır. 3.344 adet derenin ise % 73’ü 
doğal yapısını koruyan derelerken “ıslah edilmiş” dereler % 27’lik bir orana sahiptir. 

Bir derenin “ıslah edilmesi” demek mühendislik uygulaması görmüş, kapalı ya da açık 
kesit sistemli dereler olduğu anlamına gelmektedir. Yapılan araştırmada içme suyu havza 
alanı dışındaki havzalardaki derelerin %64’ü doğal vasfını kaybetmiş durumdadır. Yani 107 
dere havzasında muhakkak bir kayboluş vardır ve bu devam etmektedir. Bu derelerin doğal 
vasfını yitirmesi o alanların sel ve taşkın riski taşıması; havzalarda kuraklık ve sağlık 
problemlerinin yaşanması anlamına gelmektedir Derenin fiziki yapısı ve arazi kullanım 
ilişkisini değerlendirdiğimizde doğal dereler kırsal alanda yer alırken fiziksel değişime 
uğramış derelerin kentsel alanlarda olduğu tespit edilmiştir. Bu durum arazi kullanım 
politikalarının derelerin fiziki yapısı üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır.  

Eski fotoğraflar ve yazılı kaynaklara göre; derelerin doğal yapısına yapılan çeşitli 
müdahaleler kent ve kentliyle ilişkisini de belirlediğini göstermektedir. 19.yy ortalarından 

 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI                                                                                                            17



20.yy sonlarına kadar iç içe olan her dere, doğal yapısıyla; kentler için rekreasyon, mesire, 
su alma, su yolu ulaşımı, balıkçılık, bahçecilik gibi amaçlarla kullanılan; kentlinin bir araya 
geldiği, toplumsal gelişmenin sağlandığı çok yönlü kamusal alanlardır. 

Günümüzde ise bu ilişki kaybolmuş (Kurbağalıdere, Kağıthane Deresi gibi) ya da 
kaybolmak üzeredir. (Kağıthane, Göksu, Küçüksu, Riva gibi) (Bakınız Fotoğraf 1a-1b ve 
Fotoğraf 2a ve 2b). Derelerin denize açıldığı yerlerde oluşturduğu mansap bölgesi doğası 
gereği denize girilen kumsal alan ve küçük balıkçı teknelerinin sığındığı koydur. Geçmişte bu 
alanlar kentin plaj alanlarıdır (Turşucu Deresi-Suadiye Plajı, İdealtepe Deresi-Süreyyapaşa 
Plajı, Çamaşırcı Deresi-Bostancı Plajı, Florya Deresi-Florya Plajı, Kurbağalıdere-Kalamış plajı, 
Ayamama, Tavukçu Dereleri-Ataköy Plajı gibi). Bu süreçler, derelerin doğal yapısını etkilemiş 
fiziki yapısını değiştirerek zaman içerisinde kaybetmesine neden olmuştur. 

    

Fotoğraf 1a. İstanbul Göksu Deresi, 1890 Fotoğraf 1b. İstanbul Göksu Deresi, 2014

Fotoğraf 2a. Kağıthane Deresi, 1900 Fotoğraf 2b. Kağıthane Deresi, 2014
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Örneğin; 1950’li yıllardaki imar 
hareketleriyle Vatan Caddesi’nin 
olduğu yerden geçerek 
Yenikapı’dan denize dökülen tarihi 
Lycos (Bayrampaşa) Deresi, zaman 
içerisinde Ortaköy, Ihlamur, Bebek 
dereleri, gibi dereler kapalı sistem 
kanallar içerisine alınarak 
günümüzde yaya-araç yolu olarak 
kullanılmaktadır. 

Kent içerisinde kalan derelerin 
çoğu denize, göle, Haliç’e, taş ve 
betonarme malzeme ile açık ya da 
kapalı kanal kesit olarak 
bağlanmaktadır. Bu uygulanan ıslah 
tekniği derelerin doğal yapısını 
doğrudan etkilemektedir. Membaları 
ise geçmişte açık alan, orman alanı, 
tarım alanı, su havza alanında yer 
alırken günümüzde çoğu yerleşim 
dokusu içerisinde kalmıştır.  İstanbul 4

derelerinin yaklaşık % 85’i doğal 
vasfını işgaller, sanayi evsel atık gibi 
nedenlerle kaybetmiş ya da 
kaybetmek üzeredir. 
                                                                   Fotoğraf 3. Bugünkü Ortaköy Dereboyu Caddesi,  

                                                                                      1944 yılında Ortaköy Deresi iken 

Beşiktaş’ta bugün Ihlamur Deresi ve Ortaköy Deresi olmak üzere Karabali (Dolmabahçe), 
Beşiktaş, Muradiye, Fulya, Hasanpaşa, Yahyaefendi, Ekmekçioğlu ve Arnavutköy dereleri 
yok olmuştur. Bugün bazıları sokak adlarında yaşayan bu Beşiktaş derelerinden hiçbiri 
bölgede yaşayanlar tarafından artık görülememektedir. Ihlamurdere Caddesi'nin altında 
Osmanlı döneminden kalma, asırlık bir tonoz yer almaktadır. 

   İSTANBUL DERELERİNİN UZUNLUĞU 
İstanbul Çevre Düzeni Planı (ÇDP-2009) Raporu’na göre yüzölçümü 5.700 km² alan olan 

İstanbul’un içme suyu havza alanı dışında tespit edilen 168 adet derenin tespitlere göre; 
toplam uzunluğu yaklaşık 3.344.417 metredir. Bu derelerin yaklaşık % 52’si 1.737.887 metre 
78 adet Asya yakasında; % 48’i 1.606.530 metre uzunluğunda 90 adet dere Avrupa 
yakasında yer almaktadır. 

İstanbul dereleri içinde; en uzun ana dereler olan, Asya yakası Riva Havzası'nda bulunan 
Riva Deresi ile Avrupa yakası Güney Haliç derelerinin durumu Tablo 3’de verilmiştir. 

 İstanbul Derelerinin Fiziki Değişimi ve Arazi Kullanım İlişkisi - Hülya Dinç4
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Tablo 3. İstanbul’da Asya ve Avrupa Bölgeleri’nde en uzun iki dere  

Bu tablodan görüldüğü gibi Riva Deresi Bölgesi yoğun bir iskan bölgesi olmadığı için 
derenin halen % 85’i doğal halindedir. Buna karşılık Güney Haliç Dereleri Bölgesi nerede ise 
tamamen kentleştiği için derelerinin % 15’i doğal haldedir. 

   İSTANBUL’DAKİ DERELERİN FİZİKİ YAPISINDAN ÖRNEKLER 

Olumlu Örnekler 
İSKİ çalışmalarında planlanan Fotoğraf 4’te görülen Hacet Dere Peyzaj Projesi kalkınmış 

batı ülkelerinde rastlanan ideal dere planlamalarına büyük bir benzerlik göstermektedir. 
1970’li yıllardan beri geliştirilen Haliç projeleri kapsamında düzenlemesi yapılan ve Fotoğraf 
5’de görülen Kağıthane Deresi düzenlemesi İstanbul’da mevcut tüm dere ıslahı projeleri 
arasında peyzaj şartlarını en üst seviyede sağlayan bir çalışmadır. 

                                                                 

Dere havzası Dere uzunluğu (m)
Derenin fiziki yapısı

Doğal sistem (m) Kapalı kesit 
sistem (m)

Açık kanal 
sistem (m)

Riva Üst Dere Havzası Riva, Fındıklık, Saklı 455.679 386.740 8.081 60.858

Güney Haliç dereleri

Alibeyköy-Küçükköy, 
İslambey,10.Yıl, 
Bayrampaşa,         
Ayvalı-Çırpıcı

86.196 12.618 58.590 14.988

Fotoğraf 4. Hacet Dere Peyzaj Projesi Fotoğraf 5. Kağıthane Deresi mevcut hali
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Olumsuz Örnekler 
Bu anlatılanlara karşılık bugün İstanbul’un meskun bölgelerinin birçoğunda dereler doğal 

özeliklerini kaybetmiştir ve kapalı kesit ile tonoz ve açık kanalet kesit şeklindedirler. 
Bu yapılar çoğunlukla betonarme olarak inşa edilmiştir. Geçmişte; doğal yapısıyla kent ve 

kentliyle bağı güçlü olan dere ve vadileri, zamanla çevresindeki yapı yoğunluğunun ezici 
baskısıyla artan beton yüzey alanları nedeniyle kentle bağını koparmıştır. Genellikle dere 
yatakları işgale uğradığı için dere ıslah yapıları Fotoğraf 6 ve Fotoğraf 7’de görüldüğü gibi 
bulunabilen yerlere göre ayarlanarak dere ıslahı gerçekleştirilmiştir. Bu iki örnekten 
görüldüğü gibi ıslah edilen dereler Fotoğraf 5’te olduğu gibi doğal sistemlerini 
koruyamamışlardır. Fotoğraf 8’de ise yapılan ıslah çalışması ile sorun çözülmüş olmasına 
rağmen dere tamamen kaybolmuş ve derenin yerini yeni yol almıştır. 

Fotoğraf 6. Dere yakınındaki gecekondular 
nedeniyle uyarlanan kesit 

Fotoğraf 7. Dere yakınında taşkın koruma alanı 
dikkate alınmadan inşa edilen yapılar nedeniyle 
uyarlanan kesit  

Fotoğraf 8. Başakşehir’de sanayi bölgesinde 
Masko Deresi kenarına kadar inşa edilen tesisler 
ve kapalı kesit 

Fotoğraf 9. Ayamama Deresi ıslahı 
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Fotoğraf 9’da Ayamama Deresi’nin ıslahı görülmektedir. Burada dere ıslahında hakim 
olan beton kesittir. Burada da ıslah edilen dere Fotoğraf 5’te olduğu gibi doğal sistem 
yaratamamıştır. 

       İSTANBUL’DA ÖNEMLİ TAŞKINLAR VE SELLERDEN BAZI ÖRNEKLER 
Basında yer aldığı gibi; “Derelerin işlevi yağmurda yaşanacak sorunları asgari düzeye 

indirmektir. İstanbul'da irili ufaklı 400'ün üzerinde dere vardı. Şu anda bu dereler kurudular 
ve yok oldular. Dere yataklarının üzerinden yol geçti, bina ile dolduruldu. Yağmur toprakla 
buluşamıyor. İstanbul’da derelerin nerede olduğunu görmek istiyorsanız her yağmurda sel 
felaketlerinin yaşandığı noktalara bakın işte dereler orada…” 

İstanbul’daki taşkınlar ile ilgili değerlendirmeler: 
İstanbul’da her yıl yağış şiddetine bağlı çok sayıda taşkın ve sele rastlanmaktadır. 

Kasımpaşa, Alibeyköy, Küçükköy, Maltepe, Kartal, Bağcılar (Otocenter Bölgesi), Esenler 
Çinçin Deresi, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Sarıyer, Tarabya, Beşiktaş Ihlamur bölgeleri ve 
Bahçelievler (Tavukçu Deresi) bölgeleri sağanak yağışlardan en çok etkilenen ve taşkın 
oluşan bölgelerinden bazılarıdır. 

Burada üç taşkını örnek olarak inceleyelim. 

Alibeyköy taşkını 
1950’lere kadar dere etrafında tarım ve hayvancılık faaliyeti sürdürülmüştür. 1950’den 

sonra iç göçlerin yöneldiği İstanbul’da Alibeyköy’ün şehre, Haliç’e ve etrafındaki gelişen 
sanayiye yakın olması burada gecekondulaşmaya ve kaçak yapılaşmaya yol açmıştır. Dere 
yatağında da gerçekleşen bu yapılaşma dere yatağını daraltmıştır. Bu daralma ve şiddetli 
yağmurlar sonucunda, sık sık dere suları taşarak sel baskınlarına dönüşmüştür. Bunlardan 
bazıları şunlardır: 

• 11 Ağustos 1997 tarihinde başlayan sağanak yağışlarla, Alibeyköy ve Küçükköy 
Dereleri’nin taşması sonucu Alibeyköy semti sel baskınına uğramış, kesin olmamakla birlikte 
150 ev sular altında kalmıştır. Alibeyköy Deresi’ne bağlı derelerde bulunan dört sanayi 
kuruluşunda mahsur kalanlar Devlet Su İşleri’nin makineleriyle ve botlarıyla kurtarılmıştır. 

• 21 Ağustos 2001 tarihinde Alibeyköy Deresi yağan şiddetli yağmur sonucunda taşmış 
çevresinde bulunan birçok işyeri ve konut sular altında kalmıştır. Yollarda meydana gelen 
çökmeler nedeniyle trafik kazaları olmuştur. 

• 18 Ağustos 2002 tarihinde Alibeyköy Deresi’nin taşması sonrasında dere kenarındaki 
evlerin birinci katlarına kadar yükselen yağmur suları nedeniyle vatandaşlar mahsur kalmış 
ve itfaiyenin yardımlarıyla kurtarılmışlardır. 

• 10 Ağustos 2004 tarihinde Alibeyköy Deresi’nde görülen sel baskını sonucunda, yol ve 
binaların bodrum ve zemin katlarının tabanlarının çamurla kaplandığı bölgede, itfaiye ekipleri 
suları tahliye etmeye çalışmışlar ve bölgede büyük çapta maddi hasar meydana gelmiştir. 

• 17-18 Ağustos 2004 tarihlerinde Alibeyköy Deresi’nde görülen sel baskınlarının en 
şiddetlisi olmuştur. 

Alibeyköy Deresi ile Küçükköy Deresi’nin birleşim yeri olan ve üzerinden yol geçen 
kapalı tonoz, dereye atılan çeşitli atıklar ve çöpler nedeniyle tıkanmış ve daralmış olan iki 
yerden patlamıştır. Bu patlama sonucunda kanal içindeki su dışarı taşmış ve sel baskınına 
neden olmuştur. Yer yer 2 metreye ulaşan su seviyesi nedeniyle binalarda mahsur kalan 
vatandaşlar çatılara çıkmıştır. 
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Fotoğraf 10. Alibeyköy’de Sel Baskını 

Ayamama Deresi 
Ayamama Deresi Başakşehir toplu konut alanının kuzey bölgesinden doğmakta ve 

Ataköy civarından Marmara Denizine dökülmektedir. Ayamama Deresi İstanbul’un giriş 
kapılarından birisi olan Atatürk Havalimanı’nın hemen yanında İstanbul metropolünün taşkın 
riski taşıyan derelerinden biridir. 

Toplam drenaj alanı, 6.676 hektar ve dere uzunluğu ise 21 km’dir Esenler, Bağcılar, 
Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinden geçerek Marmara 
Denizi’ne dökülmektedir. 2009 yılında İstanbul’da Ayamama Deresi’nde yaşanan taşkında 
24 vatandaşımızın kaybına neden olan afetin bu kadar etkili olmasına, İstanbul’daki plansız 
şehirleşme ve dere yataklarındaki yapılaşma neden olmuştur. 

Ayamama Deresi taşkının önemli nedenlerinden birisi de Fotoğraf 11, 12 ve 13’de 
görüldüğü gibi dere yatağının birçok noktada daraltılması ve buraların ticari alan olarak 
kullanılmasıdır. 

9 Eylül 2009 tarihinde meydana gelen taşkında Ayamama Deresi’nde m2’ye düşen yağış 
miktarı 500 yıllık ortalamanın üzerinde olduğundan can ve mal güvenliğini tehlikeye 
düşüren sonuçlarla karşılaşılmıştır.  

Fotoğraf 11. Daratılmış dere kesiti Fotoğraf 12. Daratılmış dere kesiti
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Bağcılar Seli 
18 Haziran 2020 günü İstanbul’un Bağcılar ve birçok ilçesinde sağanak yağış etkili 

olmuştur. Bazı ilçelerde ise dolu yağışları görülmüştür. Bağcılar'da etkili olan yağış nedeniyle 
seller oluşmuş ve yollar göle dönmüştür. Vatandaşlar etkili yağış nedeniyle zor anlar yaşamış 
ve bazı evleri su basmıştır. 

Haramidere Taşkını ve Esenyurt Seli 
23.6.2020 tarihinde ise akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonunda 

Haramidere'nin yükselmesi, Kıraç, Esenyurt, Avcılar, Çatalca ve Beylikdüzü’nde su baskınına 
neden olmuştur. Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişi ölmüş ve 4 kişi yaralanmıştır. 
İstanbul’un Esenyurt ilçesine dere yatağında bulunan bölgeye imar izni verildiği, sığınak 
olması gereken yerlerin dairelere dönüştürülerek kiraya verildiği, dere istinat duvarlarının 
delindiği gibi iddialarla ilgili soruşturma açılmıştır. Ayrıca Pınar Mahallesi’nde geçmişte de 
buna benzer su baskınları olduğu öğrenilmiştir. 

Fotoğraf 13. Daraltılmış dere kesiti Fotoğraf 14. E5’de meydana gelen sellenme 

Fotoğraf 15. Küçükçekmece TEM yan yolu Fotoğraf 16. Esenyurt sel baskını 
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5. 
İMAR PROBLEMİ, ÖNLENEMEYEN İMAR UYGUNSUZLUKLARI, 
İMAR AFLARI 

 

1950’den bu yana hızlı bir kentleşme sürecinin içinde olan Türkiye, 2000’lerin başından 
bugüne bu sürecin eklentisi olarak çok güçlü bir şekilde kentlerin imar ve yeniden imar 
sürecini yaşamaktadır. Dolayısıyla imar ahlakı sorunu da imarla ilgili her konu gibi geçmişe 
kıyasla çok daha güçlü bir şekilde bugün karşımızda durmaktadır.  

İmar ahlakı sorununa teorik bir temel arandığında Harvey’in  (2013) yaklaşımı öğretici 5

olacaktır. Mülkiyet hakkı ve kâr oranının akla gelebilecek her türlü hak kavramını çiğnediğini 
öne süren Harvey, sorunu neoliberal kapitalizmde görmektedir. Harvey’e göre sermaye sınıfı 
devletle işbirliği yaparak ve “akbaba taktikleri” kullanarak gerek düşük gelirli kişilerin 
elindeki mülklere gerekse ortak alanlara el koymaktadır. İmar yolsuzluklarını rant peşinde 
koşan özel sektörün sermaye birikim çabası çerçevesinde açıklayan yaklaşım Türkiye’ye de 
yabancı değildir.  

Türkiye’de imar ahlaksızlığının üç temel nedeni olduğu iddia edilmiştir. Bunlardan 
birincisi var olan medeniyet anlayışının çözülmesi; ikincisi hukuki ve teknik düzenlemelerin 
toplumun gerisinde kalması ya da toplumla uyumlu olmaması; üçüncüsü ise ekonomik 
kalkınmanın rant ile gerçekleşeceği varsayımıdır.  

1950 sonrası dönemde tek parti döneminin planlama anlayışı gerilemiştir. Bu dönemin 
özelliği kırsal kesimin hızlı ve yoğun bir biçimde kente göç etmesi ve kentleşmenin 
yaşanmasıdır. Devlet, idari, örgütsel, hukuki, teknik tedbirler bakımından bu göç dalgasını 
karşılayamamıştır. Bu da kaçak yapı ve gecekondulaşma sorununu gündeme getirmiştir. 
Meselenin son boyutu ekonomi ve rant boyutudur. Söz konusu rantın haksız bir şekilde elde 
edilmesi çabası hukukun ve ahlakın çok defa hiçe sayılması sonucunu doğurmuştur.  

Medeniyet Anlayışının Çözülmesi  
19. yüzyıl aynı zamanda Osmanlı için Tanzimat Fermanı ve onun etkisinde Batı 

medeniyetine ait unsurların Osmanlı’ya ithal edilmeye başlandığı bir döneme karşılık 
gelmektedir. İmar ve şehirciliğe ait kurallar da bu dönemden itibaren yurt sınırları içerisine 
girmiştir.  

Batı şehrinin hız, güvenlik ve dakiklik bağlamında ürettiği geniş, düz ve çıkmazla son 
bulmayan cadde ve sokakları, geniş parkları ve yeşil alanları, düzgün bir şekilde inşa edilmiş 
sıra evleri, şehrin ortasındaki büyük meydanları, bütün bu unsurların haritalarda imar planı 

 David Harvey (d.1935, İngiltere), Graduate Center of the City University of New York'ta (CUNY) Coğrafya ve Antropoloji 5

profesörüdür. Küresel kapitalizmin, özellikle de neoliberal biçiminin, eleştirisine sosyal sınıfın ve Marksist metotların ciddi 
metodolojik araçlar olarak geri getirilmesine yardımcı olması ile anılmaktadır.
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şeklinde gösterilmesi, tam vaktinde gelen toplu taşıması, her köşe başında olan polis ve 
zabıtası ve daha pek çok özelliği bir kültür ve medeniyetin sonucudur. Sanayileşme ve 
modernleşmenin getirdiği seküler değerler böyle bir şehir tipi üretmiştir.  

Modern Avrupa kültürünün aynı zamanda bir sanayi kültürü olduğunu ve bu sanayinin 
çok büyük bir üretim ve refah artışı meydana getirdiğini belirtmek gerekmektedir. Avrupa’nın 
üretimini büyük ölçüde arttıran sanayileşme, bir taraftan kentlerin daha önce görülmediği 
ölçüde büyümesine ve gelişmesine neden olurken, diğer taraftan ülke içinde işçilerin 
sömürülmesine, ülke dışında ise sömürgelerin kaynaklarının tüketilmesine yol açmıştır. 
Dolayısıyla işçi sınıfı sömürüsü ve sömürgeleşme-emperyalizm sanayileşmenin ayrılmaz 
parçaları olarak ortaya çıkmıştır. Böyle bir ekonomik alt yapı olmadan modern Batı kentinin 
kurulması düşünülemez. Ancak Türkiye koşullarında ekonomik alt yapının böyle bir içeriği 
olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Türkiye yakın zamanlara kadar üretim bakımından 
tarım ülkesi konumunu sürdürmüştür. Fakat kentlerin modernleşmesinin çok daha uzun bir 
geçmişi vardır. Bu durumda tarım ülkesi alt yapısı sabitken, üst yapısal (siyasi) kararlarla 
modern kentler yaratılmaya çalışılmıştır.  

Osmanlı’nın son döneminden bu yana geniş cadde ve bulvarlar Batı medeniyetinin ve 
şehirciliğinin en güçlü unsuru olarak görülmüştür. Bu nedenle devlet sürekli olarak caddeleri 
genişletmek ve bulvarlar açmak çabasına girişmiştir. İmar hukukuna ilişkin ilk modern 
düzenlemelerimiz olan Ebniye Nizamnameleri’nden  bugüne geniş caddeler sadece araç ve 6

insan geçişini sağlamanın ötesinde şehrin modern imgesini kuvvetli bir şekilde vurgulayan 
sembol değerler olarak yerini almıştır. Özellikle Cumhuriyet dönemindeki İstanbul’un ilk 
planı olan Prost Planı’nda bu durum açıkça kendini gösterir. Prost , planında işlevsel 7

bölgeleri güzelleştirme temasıyla birbirine bağlamayı ve güçlü bir yol ağı kurmayı önerir. 
Böylece plan, özellikle Paris’i hatırlatan Haussmannvari  bulvarlarla donatılacak ve güçlü bir 8

görsel imaj kurgulanacaktır. Paris’in Haussmannvari bulvarlarının kopyalanması Prost Planı 
ile sınırlı kalmamış, Menderes dönemindeki imar faaliyetleri çerçevesinde güçlenerek 
devam etmiştir.  

Klasik bir modern-sanayi şehrinin en güçlü yapıları fabrikalar olmuştur. Fakat bu durum 
Batıyı örnek alan Türkiye’de geçerli değildir. Yakın dönemlere kadar Türkiye’de fabrikalar ya 
hiç olmadığı ya da az sayıda ve küçük ölçekte oldukları için şehre karakterini veren yapılar 
olmaktan uzak olmuştur. Türkiye’de şehre karakterini veren yapılar içerisinde büyük idari 
yapılar bir önceliğe sahip olmuştur.  

Hukuki ve İdari Düzenlemelerin Toplumla Uyumlu Olmaması ve Toplumsal Gerçekliğin 
Gerisinde Kalması  

Osmanlı’nın son döneminde modern bir kent idealinin en temel sebebi, merkezî devlet 
otoritesini yeniden kurma hedefidir. Osmanlı Devleti’nin Batıdaki elçileri Avrupa ülkelerinde 
devletin her yerde hazır ve nazır oluşundan, polis kuruluşu, posta, pasaport gibi 
hizmetlerden etkilenmişlerdir ve bunları Osmanlı’da da uygulama konusunda oldukça istekli 

 Batı şehirciliğinin yeni yapılan binaları arkaya çekerek sokakları genişletme ve parselleme gibi bazı temel ilkelerini getiren 6

Ebniye Nizamnamesi 1848 yılında, İstimlak Nizamnamesi ise 1856 yılında çıkarıldı.

 Henri Prost (1874 - 1959), Bir Fransız mimar ve şehir plancısıydı. Özellikle Fas'ta ve Türkiye'de Kazablanka, Fes, Marakeş, 7

Meknes, Rabat ve İstanbul için ulaşım altyapısı ve binalar, plazalar, meydanlar, gezi yerleri, parklar ile yollar içeren bir dizi 
kapsamlı şehir planı hazırladığı çalışmalarıyla dikkat çekmiştir.

 Georges-Eugène Haussmann (1809 - 1891), İmparator Napolyon III tarafından, büyük bir kentsel yenilenme programı 8

yürütmek üzere seçilen Fransız yetkili.
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olmuşlardır. Üstelik bu hizmetler devletin maliyesine önemli katkılar yapmaktadır. Fakat 
Osmanlı bürokratları iki temel hususu ihmal etmiştir: İlki Batılı devlet biçiminin Batı içinde 
anlamlı bir toplumsal sözleşmenin uzantısı olduğu, diğer bir deyişle her tür hukuki 
düzenlemenin aynı zamanda bireye yeni haklar ve özgürlükler verdiği, ikincisi ise o 
ülkelerdeki sanayi alt yapısının ve ekonominin durumudur.  

1950 sonrasında Türkiye’de kent olgusu radikal bir dönüşüm geçirmiştir. Zira bu 
tarihlerden sonra hızlı bir göç dalgası sonucunda kentleşme daha önce görülmemiş bir 
şekilde artmış, kentler ise benzerine rastlanmayan bir şekilde büyümüştür. Ancak idari 
yapılanma ile hukuki düzenlemelerin bu toplumsal sürece eşlik edebildiklerini söylemek 
güçtür. Nitekim toplumsal sürecin hızla ilerlediği bu dönemde, devlet süreci takip etmek 
anlamında oldukça geri kalmıştır. Meseleye yerel yönetimler açısından bakıldığında yerel 
yönetimler 1950 sonrası başlayan kentleşme dalgasını kaldırabilecek mali ve operasyonel 
güce sahip değildir. Belediye yönetimleri planlanmış arsa üretimini yapamadıkları gibi, 
kentlerin ihtiyaç duyduğu alt yapı yatırımlarını yapacak güçte değillerdir. Bu durumda kentler 
sürekli bir alt yapı yetersizliği içinde olacaktır. Bir taraftan konut arzı hızla artarken yeni 
yapılan konutların çevre şartları istenilen düzeye getirilemeyecektir. Kısaca yaşanan 
gelişmeleri takip etmekte aciz kalan belediyeler bağlamında kentler kendi kaderlerine 
terkedilmiş durumdadır.  

Devletin bu hızlı kentleşme durumu için gösterdiği refleks yine merkeziyetçi anlayışın bir 
göstergesidir. Nitekim atılan en önemli adım, İmar ve İskan Bakanlığı’nın kurulmasıdır.  

Bu bakanlığın başarılı olabilmesi yerelde etkin bir şekilde teşkilatlanmasına ve hızlı 
kentleşmeye karşılık gelecek şekilde dev bir bütçeyle büyük yatırımlar yapabilmesine 
bağlıydı. Ancak gerçek böyle olmamıştır. Bakanlık yetki bakımından büyük, ama işlevsellik 
ve etkinlik bakımından zayıf kalmış ve kentsel süreçleri yönetememiştir. Dolayısıyla devlet, 
gerek merkezi gerekse yerel yönetimiyle yaşanan süreçleri seyretmek ve geriden takip 
etmek durumunda kalmıştır. 

1966 tarihli Gecekondu Kanunu ki bir yönüyle af kanunu niteliğindedir, söz konusu geri 
kalışın açık bir itirafı niteliğindedir. Devlet, imar düzenlemelerini uygulayabilmek bir tarafa, 
mülkü olan toprağı gecekondu işgalinden dahi koruyamamıştır. Hiçbir imar planlamasının 
olmadığı yerlerde gecekondu mahallelerinin kurulması imar hukukunun çöktüğü anlamına 
gelmektedir. Aslında bu şaşırtıcı değildir. Çünkü devletin asıl amacı vatandaşın ihtiyacını 
karşılamak, vatandaşının sorunlarına çözüm üretmektir. Eğer devlet kendisinden beklenen 
çözümü yerine getiremiyorsa, vatandaşın kendi çözümünü gerçekleştirmesi kaçınılmazdır. 

Devlet 1950’li yıllardan itibaren çeşitli vesilelerle sosyal konut yapma ya da sosyal 
konutlara destek verme sözleri verirken bu sözünü tutma oranı çok yetersiz kalmıştır. Özel 
sektör ise sadece gelir durumu iyi olanlar için konut üretmiştir ve 1950-80 arasında köyden 
kente göç edenlerin çok büyük bir kısmının özel sektörün sunduğu koşullarda ev sahibi 
olması mümkün değildir. Bu durumda halkın gecekondu yapmaktan başka çaresi 
kalmamıştır. Devletin kentleşme politikalarının iflas ettiği bir durumda imar hukuku önemini 
ve meşruiyetini yitirmiştir. Bu da hukukun değil, hukuksuzluğun bir kural olmasını 
doğurmuştur.  

Burada hukuk ve idari yapılanma bağlamında bir kavramın altı çizilmelidir, bu da 
toplumsal denetim kavramıdır. Toplumla barışık siyasal sistemlerde siyaset-toplum ilişkisinde 
denetimin asıl yönü toplumsal tabandan siyasal mekanizmaya doğru gider. Siyaset kurumu 
içinden çıkmış olduğu topluma hesap vermek, toplumun talep ve beklentilerini karşılamak 
durumundadır. Hem bir mekanizma olarak, hem de bir kültür olarak toplumsal denetim 
olgusu Batılı toplumlarda oldukça güçlüdür. Söz konusu denetim hem toplum içindeki bir 
takım grupların kuralları ihlal etmesini bir otokontrol olarak engellerken, hem de siyasi 
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iktidarın kural dışı davranmasına demokratik mekanizmalarla engel olur. Fakat Türkiye’de 
toplumsal denetim olgusu ne bir kültür ne de idari mekanizma olarak yerleşmemiştir.  

Ekonomik Kalkınmanın Rant ile Gerçekleşeceği Varsayımı  
1950-80 arası dönemde bir önceki dönemin köktenci modernleşme anlayışı terk 

edilmiştir. Bu da kent planlamasının kutsal bir ülkünün en önemli parçalarından birisi olma 
statüsünü kaybetmesi anlamına gelmiştir. Kent planlaması yapılan bir yerde, kentin gelişimi 
plana uygun olmak zorundadır, siyasetçiler de plan kararlarına uymak durumundadır. Oysaki 
Menderes dönemi ve sonraki dönemlerde imar planları siyasetçilerin keyfi olarak belirlediği 
imar uygulamalarını takip eder duruma gelmiştir. Nereye yol yapılacağı, yolun ne kadar 
geniş olacağı, nereye park ya da meydan açılacağı gibi bir modern kentin oluşumuna ilişkin 
kararlar planlarda değil, siyasetçilerin vaatlerinde şekillenmiştir. Siyasetçilerin aldığı 
kararlarla imar uygulamaları daha önemli bir çerçeveye oturmuştur. Siyasetçiler ise hem bu 
uygulamalarını bilimsel açıdan meşrulaştırmak, hem plansızlık eleştirilerini göğüsleyebilmek, 
hem de plansızlıktan kaynaklanabilecek hukuki problemlerden kurtulabilmek için imar 
planlamasına gerek duymak zorunda olmuşlardır. Bu açıdan kent planlaması çok daha 
önemsiz bir bağlamda araçsal bir çerçeveye oturmuştur.  

Türkiye’de apartman olgusunun ortaya çıkışı, rant olgusuyla yakından ilintilidir. Galata ve 
Pera bölgelerinde rantın yüksek oluşu, burada apartmanların da bir o kadar yüksek binalar 
olarak yapılmasına neden olmuştur. Apartman olgusunun ortaya çıkışında  olduğu gibi, 9

kentlere büsbütün hâkim olacak şekilde yükselişi yine 1950 sonrası dönemin kentlerin artık 
neredeyse tamamını kuşatan rant probleminin bir sonucudur. 1950-80 arası dönemde planlı 
gelişen alanlarda ya da kentin eski merkezinde hızlı bir apartmanlaşma eğilimi görülmüştür.  

Bu eğilim Cumhuriyet’in başından bu yana hızla artmakta ise de bu konudaki dönüm 
noktası 1965 yılındaki kat mülkiyetini düzenleyen ve bağımsız bölüm (daire) sahipliğini 
hukukileştiren yasanın çıkması ile bu yasadan bir yıl önce 1964 yılında İstanbul Kat Nizamları 
Planı’nın yürürlüğe konması olmuştur. Bu plan ile İstanbul’daki imarlı kesimin kat yüksekliği 
arttırılmıştır. Bunun sonucunda yapsatçı müteahhitler eliyle kentin kurulu alanlarındaki 
binaların yıkılarak yerlerine yüksek katlı apartmanlar yapılmasının önü açılmıştır.  

Kat mülkiyetiyle ilgili yasal sorun çözülüp imar planlarında yüksek apartmanlar teşvik 
edilince İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de apartmanlaşma hızla artmıştır. 
Apartmanlaşma olgusu artık imar planlarını okuma biçimine şeklini vermiştir. Buna göre bir 
planın ne kadar iyi olduğunun koşulları bilimsel açıdan uygun olmasında değil, kaç kata 
kadar imar izni sağladığındadır. Tabi ki imar düzenlemeleriyle müteahhitler olabilecek en 
yüksek imar izinlerini almak istemişlerdir. Böylece müteahhitler ve belediyeler işbirliği ile 
imar planları kentin sağlıklı bir şekilde gelişimini öngören bilimsel ve hukuki metinler 
olmaktan çıkıp, rantı maksimize etmeye yarayan siyasi kararlar olarak yerlerini almıştır.  

Apartmanlaşmanın yükselişte olduğu 1950-80 döneminde rant adına imar düzenlemesi 
yapan sadece belediyeler değildir. Merkezi idareye bağlı planlama büroları da farklı bir 
şekilde çalışmamaktadır. Kamu otoriteleri kamu yararı adına kent planlarına sahip 
çıkmazken, özel çıkar grupları rant uğruna kentin planlı ve plansız alanlarının gelişimini tayin 
etmişlerdir.  

1980 sonrasında ise plansız gecekondu alanları büyük bir rant baskısı ile karşı karşıya 
kalmıştır. Bu baskı 1980 sonrasının en önemli imar affı yasası olan 2981 sayılı yasa ile bir 
sonuca ulaşmıştır. Yasa bu noktada gecekondu alanlarındaki mülkiyet sorununa 

 Bu noktada Osmanlı Devleti’nde apartman olgusunun temelinde yatan arazi ve gayrimenkul spekülasyonunu ortaya 9

çıkaran unsurların mülkiyet haklarının genişlemesi, gelişmekte olan ticaret ve iş hacmi ile birlikte nüfus artışı olduğunu 
belirtmek gerekir.  
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odaklanmıştır. Zira bu yasa kapsamında gecekondu sahiplerinin çoğu, arsalarını 1970-80 
döneminde özel kişilerin hisseli arazilerini ya da yine özel şahısların önceden çevirdikleri 
arazileri satın alarak elde etmişlerdir. Bu noktada talep hukukun dışında gerçekleşmiş bu 
sürecin, hukuken meşru bir zemin kazanması yönündedir. Bu çerçevede öncelikle 
gecekondu alanlarındaki mülkiyet düzeni yasallaşmış, hisseli tapu yöntemi ile oluşan 
düzensiz konut alanlarındaki mülkiyet düzeni de yeniden tanımlanarak bireysel mülkiyete 
geçilmiştir. Böylece daha sonra hazırlanan imar planları doğrultusunda dönüşüm 
sağlanacaktır. Diğer bir deyişle ilgili yasa ve yasa doğrultusunda gerçekleştirilen 
uygulamaların amacı gecekondu ve kaçak yapının meşrulaştırılmasıdır.  

Hukuken sorunlu olan gecekondu alanları meşrulaştırılınca ekonomik açıdan yatırım 
yapılabilir hâle gelmişler, söz konusu yatırımlarla ilgili alanların dönüşümü sağlanmıştır. 
Dönüşümden kasıt ise gerçekte gecekondu alanlarının yoğun bir yapılaşmaya sahne olması 
ve eskiden gecekondu olan arsalara apartman inşa edilebilmesidir. Islah imar planları ile 
amaç zaten sağlıklı kentler yaratmak değil, rant uğruna yoğun yapılaşmaya kapı aralamak 
olduğu için söz konusu mahallelerin görünümü de bu yönde değişmiştir.  

Bu dönüşümle amaç sağlıklı apartmanlar değil, kârı en çok arttıracak şekilde en çok 
sayıda apartman yapabilmek olduğu için bu planların ürünü olan apartmanlar oldukça 
sağlıksız yapılar olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu apartmanlar hem mimari hem de 
mühendislik açısından kalitesiz bir görünüm sergilerken, bu apartmanları yapan firmalar 
sermaye ve teknik birikimleri gelişmiş ve dayanıklı inşaat tekniklerini kullanmaya müsait 
değildir. Diğer bir deyişle yıkılan gecekondular yerlerini kalitesiz, mimari ve mühendislik 
açılardan zayıf, depreme karşı dayanıksız “apartmankondulara” terk etmiştir.  

Kendi ürettiği planın ve bu planı hazırlayan plancının arkasında durmayan siyasetçiler 
neden rant peşinde koşan arsa spekülatörleri ya da müteahhitlerin arkasında bu kadar 
durmuşlardır?  

Bunun bir sebebi halkın konut ihtiyacını devlet karşılayamadığı için bu ihtiyacı karşılayan 
müteahhitler vasıtasıyla bu hizmeti dolaylı olarak sunma arzusudur.  

İkincisi ve daha önemlisi ise devletin ister zengin ister burjuvazi diyelim sermaye birikimi 
sağlayarak bir sermaye grubu yaratmak istemesidir. Gerçekten de Cumhuriyet’in başından, 
hatta Tanzimat’tan bu yana devlet kendisiyle barışık bir sermaye grubu yaratmak istemiştir. 
Merkezi idare büyük ihalelerle merkezde bulunan büyük sermaye grubuna katkı sağlarken, 
yerel kalkınma daha doğrusu yerelde zengin yaratmak için gayrimenkul sektörü büyük bir 
fırsat olarak görülmüştür. Böylece yerelin daha küçük çaplı zenginleri siyasetçilerin 
gayrimenkul sektörüne verdiği dolaylı ya da doğrudan destekle tatmin olmuşlardır. 
Dolayısıyla bir şehirdeki apartmanların çokluğu o şehrin zenginliği, kalkınmışlığı ve 
gelişmişliği olarak övgü ve gurur sebebi olmuştur.  

Yukarıdaki örneklerin geçmişten verilmiş olması bu anlayışın bugün geçersiz olduğu 
anlamına gelmemelidir. Aslında bu anlayış geçmişten bugüne güçlenerek gelmiştir. Devlet 
1980 sonrasında piyasada doğrudan üretici olarak yer almak yerine denetleyici bir rol almayı 
daha uygun görmüşken inşaat sektöründe ise aksine daha önce hiç yer almadığı kadar 
etkinlikte bulunmuştur. Devlet sermaye birikimini arttırmak için sanayi yatırımları değil konut 
yatırımları yapmıştır. Böylece inşaat sektörü daha güçlü bir şekilde gelişme olanağı 
bulmuştur. Kentsel rantın artması yönünde karar alan devlet, böylece küreselleşme 
ekseninde yaşanan ekonomik krizden çıkmak ve yeni ekonomik yapılanmayı hayata 
geçirebilmek için kenti bir sermaye birikim alanı olarak tasarımlamak istemiştir. Bu süreç 
1980’li yıllardan itibaren hızlanmıştır ancak 2000’li yıllara kadar mekânsallaşmakta, diğer bir 
deyişle kente-mekânına hâkim olmakta sıkıntılar yaşamıştır. 2000’lerden sonra ise bu 
sıkıntıların devlet politikasıyla aşılması söz konusu olmuş ve neoliberal anlayış kentte 
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mekânsal ifadesini en güçlü bir şekilde göstermiştir. Rant beklentisini karşılayabilmek için 
imar planlarının bozulması ya da yok sayılması ise devam etmektedir. Bugün, önceden 
belirlenmiş imar kurallarının bozulması imar tadilatı (değişikliği) adı altında şekli hukukun 
sınırları içerisinde süreklilik kazanmış durumdadır.  

Sonuç  
Türkiye’de imar konusunda yaşanan ahlaksızlıkları ve sergilenen yolsuzlukları sadece 

belli kişilerin (bu kişiler yönetici, müteahhit ya da vatandaş olabilir) ahlaksız davranmalarına 
ya da kötü karaktere sahip olmalarına bağlamanın yanlış olacağı yukarıda gösterilmiştir. Zira 
bu konuda yaşanan sorunlar basit bir bireysel ahlak sorunu ya da kişisel bir sapma olmaktan 
çıkmıştır. Nitekim imar yolsuzlukları artık kurumsallaşmış, genelleşmiş ve kemikleşmiştir. 
Bunun sebebi bu yolsuzlukların ardında bir takım yapısal nedenler olmasıdır. Bu yapısal 
sorunlar Osmanlı Devleti’nde modern planlama deneyimlerinin başlamasından bu yana 
devam etmekte ve konunun gittikçe karmaşıklaşan bir kangren olmasına neden olmaktadır.  

Türkiye’de imarla ilgili ahlaksızlıkların birinci sebebi medeniyet anlayışında meydana 
gelen çözülme ve aşınmadır. Cumhuriyet’in başından bu yana İslam medeniyetine ait kent 
tasarımı bilinçli olarak terk edilirken yerine konulmak istenen Batı taklidi şehircilik anlayışının 
başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla imar ahlakı ile ilgili sorunların 
çözülmesi isteniyorsa şehirler inşa edilirken öncelikli olarak medeniyet bağlamında bir 
sabiteye ihtiyaç vardır. Burada kastedilen İslam ya da Batı şehrinden birisini seçip diğerine 
ait unsurları dışlamak değildir. Zira salt Batı şehri tercihi teknik olarak sorunsuz bir şehir 
vaadinde bulunsa da kentlerimiz için büyük yıkımlar ve kentli için yabancılaşma sorununun 
ortaya çıkacağı muhakkaktır. Diğer taraftan klasik formuyla İslam şehrini üretmek bugün 
mümkün olmadığı gibi, bu yöndeki bazı çabalar lokal olarak üretilen nostaljik ürünler 
vermenin ötesine geçemeyecektir. Dolayısıyla bir formu mutlaklaştırmadan kent anlayışı, 
kentlilik bilinci, medeniyet farkındalığı olarak kente sahip çıkmak gerekmektedir. Ancak 
anlam dünyası bakımından yetkin bir kent kavramı bir ahlak temeli sunabilir. Bir kent inşa 
etmek veya bir kentin içini doldurmak, yol ya da bina yapmaya indirgendiği takdirde ahlakın 
değil, bir takım teknik zorunluluklar ile ticari kaygıların öne geçeceği muhakkaktır.  

İkinci konu, idari ve hukuki sorunlarla ilgilidir. Devletin süreklilik arz eden sorunlara 
palyatif ve reaktif çözümler getirmeyi değil, proaktif çözümler sunmayı ilke edinmesi gerekir. 
Şüphesiz bunun yapılabilmesi için idari mekanizmanın buna uygun olarak yapılandırılması, 
mevzuatın da bu amaç doğrultusunda yeni baştan ele alınması gerekmektedir. Bu noktada 
son yıllarda önemli adımlar atılmış (Yerel Yönetim Reformu, belediyelerin güçlendirilmesi, 
Toplu Konut İdaresi’nin [TOKİ] önemli yatırımlar yapması) ve ruhsatsız konut yapımının 
engellenmesi konusunda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak bu gelişmeler yeni 
kaygıları gündeme getirmiştir: Acaba devlet, kent mekânına kentin süreğen sorunlarını 
çözmek için mi daha aktif bir şekilde müdahale etmektedir yoksa belli sermaye gruplarının 
kentsel mekân kapsamında özel çıkarlarının daha iyi bir şekilde gerçekleşmesine olanak 
sağlamak için mi aracı olmaktadır? İkinci ihtimal geçerli ise sorunun çözülmesi bağlamında 
bir ilerleme kaydedilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu açıdan devletin kent mekânına aktif 
müdahalesi olmadan imarla ilgili sorunların çözülemeyeceği gerçeğinin yanı sıra bu sorunları 
çözerken göstereceği tavrın kamu yararından ödün vermeyecek şekilde olması gerektiği 
göz önünde bulundurulmalıdır.  

Son olarak kentsel rantın cazibesi imar ahlakı bakımından büyük bir tehdit 
oluşturmaktadır. Bu tehdit son yıllarda gayrimenkul sektörünün yükselişi ile daha güçlü bir 
şekilde kendisini göstermektedir. Rant kavramının bir gayrimenkul için ödenen bedel anlamı 
ile bir bakıma nötr bir kavram olduğunu, ancak bu kavramın daha çok haksız ve eşit 
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olmayan bir kazancı çağrıştırdığını hatırlatmakta fayda vardır. Dolayısıyla gayrimenkul 
sektörünün güçlenmesi, ülkenin refahına şüphesiz olumlu katkılar yapacaktır. Ancak bu 
gelişmenin kent ve toplum aleyhine olmaması için dikkat edilmelidir. Bu konuda en büyük 
görev devlete düşecek ve devlet bir taraftan gayrimenkul sektörünü teşvik ederken, diğer 
taraftan bu sürecin olumsuz çıktılarından kenti korumak için önlemler almak durumunda 
olacaktır. Bu da yukarıda altı çizildiği gibi yine kamu yararının ön plana alınmasıyla doğrudan 
ilintilidir. 

Sonuç olarak modern kent planlamasının ahlaki boyutunun yerleşmesi için gerekli iki şart 
olan modern planlamanın temelini oluşturan medeniyet bilincinin varlığı ve kentsel sorunlara 
hukuk çerçevesinde çözüm üretilmesi Türkiye’de beklenen ölçüde gerçekleşmemiştir. 
Dolayısıyla bu konuda ahlaki davranmak için gerekli şartlar olgunlaşmamışken, ahlaki 
davranmamak için çok önemli bir neden kendisini göstermiştir ki bu da ranttır. Ahlaki 
davranmanın koşullarında bir gelişim olmadığı sürece, rant imar açısından ahlaksızlığın bir 
mazereti olmaya devam edecektir.  10

İmar hukukunda "ruhsat", idarenin yapılaşma öncesi, yapı devam ederken ve yapı bitimi 
sonrasında verdiği izinler yoluyla imar düzenini kurmak ve korumak üzere yürüttüğü kolluk 
faaliyetinin en önemli araçlarından biridir.  

İmar Kanunu'nun 20. maddesinde de, "Yapılar [...] imar planı, yönetmelik, ruhsat ve 
eklerine uygun olarak yapılabilir" ve 21. maddesinde "[...] bütün yapılar için 26. maddede 
belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir" 
biçiminde ifade edilen esaslar, imar mevzuatına uygun yapılaşmanın en önemli şartını 
"ruhsat" olarak belirlemiştir. Buna göre, imar düzeni, idarenin verdiği "ruhsat" şartına uygun 
yapılaşma ile kurulmaktadır. 

Türkiye kentleşme tarihi ise, gecekondulaşmayı ve kaçak yapılaşmayı beraberinde 
büyütmüş, kontrolsüz ve plansız gelişmenin plansız yapılaşmaya fırsat verdiği kimi 
"denetimsiz" dönemlerle gelişmiştir. Bu nedenle, her ne kadar imar kamu düzeni, düzenin 
kurulması, geliştirilmesi ve denetimi anlamına gelmekteyse de; bu düzene ve ruhsat kuralına 
aykırılıklar zaman zaman affedilmiştir. “İmar Affı” olarak bilinen bu kanunlarda imar 
mevzuatına aykırı yapılar hukukun içine "dahil" edilmiş; yasama yoluyla hukuka aykırılıkları 
ortadan kaldırılmıştır.  

Diğer bir deyişle, Türkiye kentleşmesi, aynı zamanda, "imar afları" üzerine yükselmiş 
"istisnaların" da tarihi olmuştur.   11

 KÖMÜRCÜOĞLU / Türkiye’de İmar Ahlaksızlığının Nedenleri10

 https://www.academia.edu/38262838/IMAR BARISI DUZENLEMESINE HUKUKI BIR YAKLASIM.pdf 11
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6. 
İSTANBUL’UN YAĞMUR SUYU SORUNUNA BİLİMSEL ÇÖZÜM  

 

Boğaziçi Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) ortak araştırma 
projesi ile İstanbul’un sel ve altyapı kapasite sorununa çözüm önerileri sunulması amacıyla 
“İstanbul’da Yağmur Suyu Altyapısını Optimize Etme” başlıklı proje çalışmasına başlanmıştır. 
Konuyla ilgili haber 15 Mayıs, 2019 tarihli TOKİ Haber dergisinde yer almıştır: 

Boğaziçi Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) arasında ortak 
araştırma projeleri yapılması hedefiyle oluşturulan ve Limak Vakfı tarafından fon sağlanan 
program kapsamında desteklenen yeni çalışmalar arasında “İstanbul’da Yağmur suyu 
Altyapısını Optimize Etme” başlıklı proje de yer aldı. Prof. Dr. Cem Avcı’nın araştırmacı Dr. 
Mehmet Emre Çamlıbel ile yürüttükleri proje ile İstanbul’un sel ve altyapı kapasite sorununa 
bilimsel yöntemlerle çözüm sunulacak. Prof. Avcı, iklim değişikliğinin İstanbul’un yağmur 
suyu altyapısına etkisini araştıracaklarını ve şehirdeki altyapıların optimizasyonu 
kapsamında öneriler ortaya koyacaklarını belirtiyor. 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve 1985 yılında Purdue Üniversitesi’nde aynı 
alanda doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Cem Avcı, 1989 yılından bu yana Boğaziçi 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik Ana Bilim dalında öğretim üyesi olarak 
görev yapıyor. Cem Avcı’nın uzmanlık konuları arasında yüzey ve yer altı sularının 
optimizasyon modellemelerini geliştirmek yer alıyor. 

Geçtiğimiz aylarda Antalya’daki hortum felaketlerinin ve büyükşehirlerdeki sel 
baskınlarının değişen tabiat koşulları bağlamında kendine özgü riskler taşıdığını vurgulayan 
Cem Avcı, MIT MISTI-Boğaziçi Üniversitesi ortaklığındaki proje kapsamında İstanbul’da 
bölgesel yağışların ölçümü, tarihsel değişimleri ve kentsel sulak alanların analizinin 
yapılacağını ifade etti. Avcı, İstanbul’un mevcut drenaj sistemi üzerindeki gelecek olumsuz 
hava koşullarının yapacağı etkiyi araştırmayı ve daha esnek altyapıların tasarlanmasına 
rehberlik etmeyi amaçladıklarını belirtti. 

Proje kapsamında güncel ve tahmini yağış verileri değerlendirilecek; uydu verilerinin 
kazanımı ve zemin merkezli vericilerle (istasyonlarla) ortalama ve ekstrem yağış miktarları 
tespit edilecek. Çalışmanın sonuçlarının devam etmekte olan mevcut çalışmalarla beraber 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin gelecekteki 
yatırım planlarını destekleyeceğini belirten Prof. Dr. Avcı, ‘’Gelecekteki tahmini ortalama ve 
ekstrem yağış miktarları yatırım bölgeleri ve gelecekteki şehir genişlemesi durumlarında 
göz önünde bulundurulması için önemli veriler olarak değerlendirilecek. Diğer bir konu ise, 
İstanbul’da sel için sulak alanların mevcut arazi kullanımı ve ekolojik koşullarla tespitinin 
yapılması olacak’’ bilgisini verdi. 
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İklim değişikliği hesaplanacak 
Geleneksel altyapı modellerinin geçmişteki iklim koşulları için uygun görüldüğünü ancak 

günümüzde değişen iklim şartlarında yağmur suyunu uzaklaştırma kapasitelerinin yetersiz 
kaldığını ifade eden Cem Avcı, ek olarak projeye dair şu bilgileri verdi: “Mikro iklim 
verilerine bakarak ileriye yönelik iklim değişikliklerini hesaplamayı planlıyoruz. Diğer bir 
deyişle iklim değişikliğine yönelik öngörülerle hareket edeceğiz. Bu konu MIT’nin uzmanlık 
alanına giriyor. Amerika’da sıcaklığın ve yağış miktarının nasıl değişeceği konusunda 
yaptıkları araştırmalar mevcuttu fakat şimdi bu modellemeleri mikro ölçekte İstanbul 
bazında yapacağız.” 

Projede yer alan araştırmacılardan Dr. Mehmet Emre Çamlıbel ise altyapı 
optimizasyonunun sadece drenaj sistemini değil aynı zamanda şehirlerin yağmurla ilgili 
afetleri önleme açısından önemli su toplama alanları olan havzaları da kapsadığını ifade 
ederek havzalara yaklaşımın iklim değişikliği ile yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile 
getirdi. Çamlıbel, projede izleyecekleri yöntemlere dair olarak: “Yeni iklim rejiminin nasıl 
yağışlar öngördüğüne dair çıkan buluntulardan sonra İSKİ’nin İstanbul için uyguladığı 
drenaj planlamasının optimum olup olmadığı karşılaştırılacak.” dedi. 

Altyapı çalışmaları yağmur suyunun geri kazanılması için de önemli 
Cem Avcı ve Emre Çamlıbel ayrıca yağmur suyunun geri kazanılması konusuna 

değinerek susuzluk problemine de dikkat çektiler: “Yağmur sularının bir yerde toplanarak 
sulama amaçlı kullanılmasına karşı yapılan çalışmalar mevcut, ayrıca gri su kullanımına dair 
bina ölçeklerinde sertifika çalışmaları yapılıyor, fakat benzer çalışmaları tüm şehir ölçeğinde 
özellikle havzalarla birlikte değerlendirmek lazım. İstanbul devamlı büyüyen bir şehir. Aynı 
zamanda şehirdeki binaların 3’de 2’si, Marmara Depremi’nden önce inşa edildiğinden bir 
dönüşüme maruz kalmak zorunda. Bu dönüşümleri optimum kapasiteler, yeni altyapılar 
üretmek ve yağmur suyunun geri dönüşümünün sürdürebilirliği açısından bir fırsat olarak 
değerlendirebiliriz.” 

Sonuçlar Temmuz 2020’de açıklanacak 
Projenin partneri olan MIT ekibinin İstanbul’da pek çok belediye kuruluşundan gerekli 

verileri görüşmeler aracılığıyla sağlaması, bu kurumlardan görevlilere ve öğrencilere 
seminerler vermesi planlanıyor. Boğaziçi Üniversitesi araştırma ekibi ise Eylül 2019’da 
Cambridge’de İstanbul’da sel yönetimiyle ilgili bir ders verecek. İki takımın da fikir 
alışverişleriyle sağlanan veri sonuçları Temmuz 2020’de akademi çevreleri ve kamuoyuna 
duyurulacak.  12

Projenin geldiği aşama konusunda İBB’den bilgi talep edilmiştir. Bu raporun tamamlandığı  
4.Ağustos.2020 tarihine kadar tarafımıza henüz bir bilgi ulaşmamıştır.  

 https://www.tokihaber.com.tr/haberler/istanbulun-yagmur-suyu-sorununa-bilimsel-cozum/12
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7. 
GENEL DEĞERLENDİRME  

 

İstanbul’da yaşanan su drenaj problemlerini çözmek için son 100 yıldır master planlar 
yapılmış, bir kısmı uygulanmış, artan nüfus ve çarpık kentleşme dolayısıyla eski planlar 
derde deva olmamış, planlar yenilenmiş fakat ihtiyaca tam olarak cevap verememiştir. 

Drenaj kanallarının dar olan çaplarının büyütülmesi, eksik kanalların yapılması, derelerin 
ıslahı gibi konuların; teknik yeterlilik, proje ve uygulama açısından yeterli olan ülkemiz 
imkanları ile çözümlenmesi mümkündür. Bu çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde 
“İstanbul’un Yağmur Suyu Sorununa Bilimsel Çözüm” bölümünde verildiği gibi yurtdışı 
destekler de alınabilir. Ayrıca kurumlar arasında yetki, sorumluluk konuları tekrar ele alınmalı, 
gerekirse sorumluluk tek bir kurumda toplanmalı veya yeni bir yapı kurgulanmalıdır. 

Ancak, eksik olan yağmur drenaj kanallarının yapılması mevcut durumdaki inşa hızıyla  
nüfus artışı olmadığı ve yeni yerleşim alanlarına yayılmadığını kabulü ile yaklaşık 78 yıl 
sürecektir. 

Eğer kentin büyümesi devam ederse hem temiz su temininde hem de atık su ve yağmur 
suyu drenajında da problemler artarak devam edecektir. 

Son yıllarda gecekondular değil, çok katlı rezidans, AVM, siteler gibi yoğun nüfusun 
olduğu yerler şehir plancılarının korkulu rüyası olmuştur. İlk aşamada ekonomik getirisi fazla 
olan fakat bir dönem sonra içinden çıkılmaz altyapı problemleri ortaya çıkartan bu yaklaşım 
terkedilmelidir. 

Günümüzde dünyada ekolojik şehir yaklaşımı hedeflenmektedir. Daha kalabalık, daha az 
yeşil alanlı, altyapı problemleri çözülemeyen şehirler değil. 

İstanbul su drenaj sorunu aslında bir yanlış kentleşme sorunudur. Toplumun bilinç 
seviyesinin yükselmediği durumda da çözülmesi pek mümkün değildir. Eğer toplum siyasi 
tercihte bulunurken; dere yatağına inşa ettiği evin imar affı kapsamına alınarak ruhsatını 
alabileceği, yeni yapılan havalimanı veya Kanal İstanbul çevresinde kapattığı arazinin imar 
problemini çözeceği veya arsasında daha çok katlı site yapılması için izin alabileceği 
yönetimi seçiyorsa; yoldaki yağmur drenaj eksikliğinden dolayı yağmur yağdığındaki 
olumsuzlukları doğal görüyor veya önemsemiyorsa, afet durumunda acil toplanma 
yerlerinde yeni bir yerleşim oluştuğunda  endişe etmiyorsa, şehir içinde yolun altında kalan 13

derenin sesinin artık duyulmamasından rahatsız olmuyorsa sorunun çözülmesi 
beklenmemelidir. 

 1999 depreminden sonra belirlenen deprem toplanma alanları üzerine Torun Center, Anthill, Starcity Outlet Center, 13

Zaman Gazetesi Binası, Ağaoğlu My City, Meydan AVM, Onaltı Dokuz, Ora AVM, Forum İstanbul, Kiptaş  
Ünalan, DAP Royal Center, TOKİ Avrupa Konutları, Capacity AVM, Çınar Olimpia Park Sitesi, Selenium Plaza gibi birçok yapı 
inşa edilmiştir. 
https://makina.mmo.org.tr/haber/463 
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       KENTLİLİK BİLİNCİ 
Dünya’da çok iyi örneklerini gördüğümüz içinden dere geçen şehirlere ait bir örnek de 

aşağıda fotoğrafları görülen İtalya Venedik civarındaki Treviso şehridir.  
Son zamanlarda Eskişehir Porsuk Çayı düzenlemelerinin dışında ülkemizde şehrin 

içinden geçip de kuğuların ördeklerin yüzdüğü bir dere var mıdır? Bizim şehirlerimizde 
genellikle şehir içinden geçen dere kenarları otlar, sazlıklar, çöpler ile doludur, etrafa kötü 
kokular yayılır ve bırakınız ayaklarınızı soktuğunuz zaman sizi ikaz edecek bir şehir sakininin 
olmasını, dere kenarına kafanızı yarmadan pek ulaşamazsınız, eğer ulaşabilirseniz su o 
kadar kirlidir ki ayaklarınızı sokmayı düşünmezsiniz. 

Kültürel 
Bugün İstanbul'da bulunan hemşehri derneklerinin çoğunluğunun 2. Dünya Savaşı'dan 

sonra kurulmuş dernekler olduğuna dikkati çeken araştırmacı-yazar Ahmet Uçar , bu tür 14

derneklerin kurulmasının, göç olgusunun doğal bir sonucu olduğunu belirtmekte, şehrin 
gelişmesi yönünde olumlu katkılarının yanında olumsuz katkılarının da olduğuna işaret 
etmektedir: 

''Olumlu katkıları arasında, şehre kültürel zenginlik katmalarını düşünebiliriz. Fakat en 
büyük olumsuz tarafları şu olmuştur, bu derneklerin faaliyetleri büyük kentlerin ve özellikle 

 https://www.birgun.net/haber/hemsehri-derneklerinin-kentlesmeye-katkisi-yok-2126114
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de eski İstanbul'un havasını olumsuz yönde etkilemiştir. Kendi memleketlerine yardımda 
bulunmaları, bunun en açık örneğidir. Yani büyük şehirde yaşıyorlar ancak kendi köylerine 
yardım ediyorlar. Hatta seçimlerde gidip oralarda oy kullanıyorlar. Ayrıca kişinin işi 
yapabilirliğine bakmadan kendi hemşehrilerini işe alıyorlar. Bu nedenlerden, şehri olumsuz 
yönde etkilediklerini söyleyebiliriz. Faaliyetleri açısından baktığınızda da, şehir kültürü ile 
ilgili bir faaliyette bulunmadıklarını görürsünüz. Bu da onları dar bir yere hapsediyor. 
Hemşehriciliği, cemaatcilik konumuna getiriyor.'' 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma Müdürlüğü tarafından İstanbul'un 27 metropol 
ilçesinde 2002 yılında 2.300 denek üzerinde yüz yüze anket tekniği uygulanarak yapılan 
'İstanbullu Olma Bilinci Araştırması'na göre İstanbul'da yaşayan her 3 kişiden 2'si kendini 
İstanbullu hissetmiyor. 'Nerelisiniz?' sorusuna deneklerin yüzde 33,9’u 'İstanbulluyum' 
cevabını verirken, yüzde 66,1’i ise kendilerini geldikleri yöre ile tanımlıyor. 

Vatandaş Devlet İlişkisi, Adalet Algısı 
Ülkemizde baraj, yol, enerji hatları v.b için yapılan kamulaştırmalar sonucunda belirlenen 

bedelin, gerçek değerinde olmadığı gerekçesiyle arazi sahipleri tarafından açılan birçok 
dava, mağdur birçok vatandaş var. 

Bulunduğunuz bölgede imar planı değişikliği yapılabilir ve arsanızın bir kısmını bedelsiz 
olarak kamuya terk etmeniz istenebilir veya mevzuata uygun olmayan binanız çıkartılacak 
bir imar affıyla yasal statüye kavuşabilir.  

Birey; yaşadığı binaya, eve, tarlaya ait mülkiyetinin yasalar ile korunacağından, devlet 
veya diğer vatandaşlar ile bir problem yaşandığında her zaman adil sonuç çıkacağından 
emin midir? Muhtemelen değildir. Bu durum kişilerin şehre saygı duymalarını, orada 
yaşamayı içselleştirmelerini, onun daha güzel bir yer olması konusundaki gayretlerini de 
olumsuz anlamda etkiler mi? Muhtemelen evet.  

Kentler sadece binalar, yollar, parklardan ibaret bir bilgisayar oyunu değildir. 
Onu ortaya çıkartan insanların tarihsel, kültürel kimlikleri, hayata bakışları, günlük 

yaşam pratikleri, estetik anlayışları, kendileri ve devlet ile ilişkilerindeki adalet algısı gibi 
değerler kentin ruhunu oluşturur ve bu ruh sağlıklı bir şekilde desteklenemez, beslenemez 
ise yaşanabilir güzel kentlerin oluşması ve sürdürülmesi pek mümkün olmayacaktır. 

MMO İSTANBUL ŞUBESİ  
KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER KOMİSYONU 
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