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1. GİRİŞ 

Kentler, insanın varoluşuyla tohumlanan mekân ve sosyalleşme algısının yerküre 

üzerindeki tarih boyunca süre gelen yansımalarını okuyup deneyimleyebildiğimiz, 

ömrü, formu ve içselliği; yaşam dinamikleri, estetik kaygılar ve farkındalıklar, sanatsal 

yeti ve donanım, tekamül düzeyi ve zeka derinliklerine göre değişkenlik gösteren 

tarihin medeniyet dekorlarıdır. 

İskeletinde kentlilerinin ve toplumlarının kodlarını görebildiğimiz kentler, bize hangi 

zamanda, hangi coğrafyada, hangi kültürel donanımda ve hangi bilinç düzeyinde 

olduğumuzun haritasını sunabilmektedir. 

Bireylerin, toplumsal sınıflar ve statüler hiyerarşisinde; üzerinde “hayata dair 

basamaklar yaratabildiği, ulaşılabilir ve ulaşılamazların tanımını biçimselleştirebildiği, 

görülebilen sınırlar, görünemeyen duvarlar ve geçitler inşa edebildiği” kentler, 

günümüzde hızla belirginleşen yapay çevrenin doğal çevreye egemen kılındığı bir 

uygarlık tanımıdır. 

Kent kavramı ve kentleşme günümüzde, kimi ülkelerde nüfusun gelişim ihtiyacına 

yönelik şekillenebildiği gibi, kimi ülkelerde nüfusu ehlileştirip yönlendiren bir etki, kimi 

ülkelerde nüfusu ticari bir girdi niteliğinde kullanan büyüme, çoğalma ve kalkınma 

stratejisi kimliğindedir.       

Gelişim ve kalkınma anlayışının; sınırları, hacmi ve yoğunlukları büyüyen, yaşayan 

sayısı artan, endüstrileşme düzeyi kontrolsüzleşen, tarihsel mozaik ve kültür 

yelpazesinin taşıdığı değerler dışındaki fabrikasyon ve özensiz tüm şehirleşme 

unsurlarına razı gelme ile sınırlı olup olmadığı sorgusunu yapılabilecek bir zaman ve 

tecrübe diliminde yaşamaktayız.  

Yakın geçmişte ortaya çıkan ve kentleşmeye direk etki eden dünyanın derişimi hızla 

artan küreselleşme olgusunun, var olma ömrü; teknolojik imkanlar, artan ucuz iş gücü, 

her geçen gün sınırlarından arınarak ağlarını daha uzağa örebilen ticari aktivite 

döngüsü ve kapital sermaye ile beslenip kuvvetlenmektedir.  
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Ancak küreselleşme ülkemizde, sunduğu iktisadi olanakların yan etkileri olarak 

arkasında; kapital sermaye döngüsünde eşitsizliklerin ve sanal sömürgeciliğin hızla 

derinleştiği, kültürel karakterlerin harmanlanıp öğütüldüğü, ekolojik döngünün tarihi 

mirasların yatırım fizibilitesi yapılmaksızın oluşturulan projelerle yok edildiği, 

baskılandığı veya tahrip edildiği, her geçen gün birbirine benzeyen, estetik kaygıdan 

ve bir parça güzelden yoksun mimari öğelerle işgal edilen, bastığı toprağı 

cansızlaştırıp hızla yayılan betonlaşma salgınına, kaosa ve telaşa tutsak kimliksiz kent 

enkazları bırakmaktadır. 

Altyapısı omuzlarına aldığı nüfusu taşıyamayan, şehirciliğin ve kent mimarisinin 

ehemmiyetine kör, özensiz, vizyonsuz, kabiliyetsiz kalemlerin çizgisine emanet her biri 

birbirine benzeyen, yorgun ve çirkinleşmiş kentleri, özgünlüğüne ve özgürlüğüne 

kavuşturmak adına; sayısal ve sözel zekaya, geometriye, sosyolojiye, toplum bilimine, 

sanata, estetiğe ve uygarlığa hizmet eden bir şehircilik anlayışı benimsemek 

gerekmektedir. 

Bu doğrultuda yola, tabiatlarını, tarihlerini, kültürlerini ve kimliklerini kaybetmeden 

kentleri korumak, kıymetlerini yaşatmak ve geliştirmek için söylenecek sözlerden 

başlamalıyız. 

İşte tam da bu noktada genetiği oynanan çoğu kentin aksine, tarihi ve kültürel mirası, 

mimarisi, doğası ve kendine has yaşam tarzı ile özgün ismini ulusal ve uluslararası 

arenada aranır kılmış olan Foça, koruma kavramı ile beslenen kalkınma modelinde 

tarihin farklı dekorlarında ev sahipliği yapmaya ve yıllandıkça kıymetlenmeye devam 

edecektir. 

1.1. Koruma Kavramı 

Koruma düşüncesi, insanoğlunun kültürel varlığının, tarihin ve yaşamın sürekliliğinde 

yarattığı maddi kültür kalıntılarını, yaşam sürecinde, toplumunu ve insanlığı 

boyutsuzlaştırmamak amacıyla yeni yarattığı mekansal-maddi ürünler ile uyumlu 

kılarak, toplumsal, kültürel devamlılığın sağlanması için giriştiği çabaların tümüdür. 

Korumada var olan belli bir sınıfın yarattığı sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyinin 

belgesi olan tek yapı koruma kabulü, yerini tüm toplumun geçmişte yarattığı kültürel  
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değerlerin yansıması ve belgesi olan kent ölçeğinde korumaya bırakmış ve bu kabul 

korumanın içeriğine çok önemli bir değişim getirmiştir. 

Günümüzde koruma kavramının içeriği giderek genişleyerek tarih ve kültür varlıklarının 

korunmasından kentsel gelişme sürecinde kentin içinde kalan tarih ve kültür 

varlıklarının topluca bulunduğu alanların korunması kadar kentin içinde var olan ve 

çevresini saran doğal değerlerin korunmasını da kapsayacak şekilde genişlemiştir. 

Günümüzde tarihi çevrelerin korunması kaygısı, toplumun gereksinmeleri 

doğrultusunda yaşayan kent dokuları olarak değerlendirilmesi ülkelerin kültürel ve 

tarihi miraslarına, geçmişlerine verdikleri değerin en önemli göstergesidir. Bu tarihi 

çevrenin yok olması ve zarar görmesi, sadece mimari ve estetik yönden değil, kültürel 

ve tarihi değerlerin de yok olması açısından önem taşımaktadır. İşte bu nedenle tarihi 

dokuların korunması gerekliliği, taşıdığı kültürel ve görsel özelliklerinin yanı sıra 

gelecek kuşaklara aktarması gereken kültür birikiminin, fiziki mekanda, mimaride 

belirginleştiği bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bugünkü koşullarda yapısal özellikleri yönünden tahrip olmuş yapılar ve alanlar, 

genellikle yanlış kullanımlarından ve günümüz koşullarına ayak uyduramamalarından 

dolayı özgünlüklerini kaybetmiş unsurlardır. Bu olguya paralel olarak da bu tür tarihi 

alanlar köhneleşmiş çöküntü bölgelerine dönüşmektedir. Fakat bu süreç tarihi kent 

dokusunun konumuna, kent bütünü ile olan ilişkisine, kentin gelişme baskısı gibi 

nedenlere bağlı olarak gerçekleşmektedir. 

Korumanın ana ilkesi, tarihi yapıları ve alanları koruma kullanma dengesini göz 

önünde bulundurarak yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır.  

1.1.1. Korumanın Önemi 

Fiziksel çevre insan için, insanlar tarafından oluşturulur. Çünkü insanlar hep daha 

yaşanabilir bir ortam sağlamaya çalışmışlardır. Bu bakımdan fiziksel çevrenin 

oluşturulmasında psiko-sosyal ve duygusal girdilerin önemi büyüktür.  
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Tarih boyunca insanlar çeşitli üretim biçimleri içinde örgütlenmişler, var olmuşlar ve 

bulundukları ortamları geliştirme çabalarını sürdürmüşlerdir. Fakat gelişme, 

değişmeyle mümkün olduğu için, insanlar fiziki çevrelerini sürekli değiştirmişlerdir. İşte 

tarihi ve doğal çevreyi korumanın temel objektifi, birbiri ile kaçınılmaz şekilde bağlantılı 

ve çelişkili olan bu sahip çıkma-değiştirme ikilemini yaratmaktadır. Bu çelişkili ikilemi 

insan kendi yaşamında olduğu gibi insanlık yaşamı boyutunda da çözümlemek 

durumundadır. Ve bugüne kadar bunu çözümlemiş olduğunu, yaşamın sürekliliğini 

belgeleyecek tarihi yapıtları günümüze kadar koruduğunu, onlarla beraber, onları 

aşarak yaşadığını görüyoruz. Aksi taktirde geçmişini belgeleyemeyen bir insanlığın 

geleceği için de kaygılanmak gerekecektir. Özellikle kentlerin ve mimari yapıların 

korunması geçmişi tanımamızda en önemli kaynaklardır. Çünkü unutmamak gerekir ki; 

mimari miras, bütün öteki kültür miraslarından çok daha büyük ölçüde insan emeğinin 

simgesidir. 

Çağdaş insanın karmaşık ihtiyaçları içinde duygusal girdilerin çoğunu tarihi çevre 

karşılayabilmektedir. Korumada bu anlamda üç temel amaç saptanabilir: 

• Tarihi mirasın gelecek kuşaklara iletilmesi: Tarih boyunca medeniyetlerin ortaya 

koyduğu kültür değerlerini yansıtan yapılar ve çevreleri, günümüzde benzeri 

görülmeyen bir mirastır. Bu mirasta bizler kadar gelecek kuşakların hakları vardır. 

Tarihi kentlerdeki planlamalarda ve düzenlemelerde öncelikle kültürel mirasımızı 

koruyarak ve yaşatarak gelecek kuşaklara iletmek en önemli görevimizdir. 

• Kültür sürekliliğinin sağlanması: Toplumlar tarih boyunca kültürel birikimlerine 

sahip çıkarak gelişmişlerdir. Kültür bağlarının kopması yabancı kültürlerin 

benimsenmesine olanak sağlar ve toplum karakterini yitirir. Geçmiş ile gelecek 

arasındaki köprülerin sağlam tutulması tarihi değerlerin korunup, yaşatılmasına 

bağlıdır. Kültürel süreklilik sağlandığında gelecek kültürlerin sağlıklı biçimde yeni 

aşamalar yapmasına ortam hazırlanmış olacaktır. 

• Çağdaş insana tarih ile birlikte yeni yaşam olanakları sağlanması: Çağımızda 

insanların yeni ihtiyaçları ve istekleri, yeni teknolojinin olanakları ile karşılanmaya 

çalışılmaktadır. Oysa tarihi çevrenin oluşmasındaki ilkeler ve sonuçları, günümüzün 

sorunlarının çözümünde çok değerli ipuçları verebilmekte ve böylece eski yapılar, 

sokaklar ve bunların oluşturdukları kentsel doku, çağımızdaki insanlar için farklı bir 

yaşam çevresi yaratabilmektedir.  
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1.1.2. Korumanın Taşıdığı İşlevler 

Koruma olgusu kültürel, ekonomik, sosyal, ideolojik, politik, mekansal ve yasal 

boyutlarla ilgili değerlerle ilişkilidir. Bu yüzden koruma olgusu dinamik bir yapıya 

sahiptir. Günümüzde koruma anlayışı yaşam çevresini salt koruma olarak değil de 

geçmişteki tarihi değerleri korurken günümüz şartlarının gerektirdiği değişiklikleri de 

göz önüne alıp değerlendiren bir anlayıştır. Bu yüzden de koruma olgusunun taşıdığı 

fonksiyonları dört ana başlık altında toplamak mümkün olmaktadır. 

1.1.2.1. Korumanın Ekonomik İşlevi 

Yapılar inşa edildikleri çağın gereksinmelerine göre şekillenmekte, çağa cevap 

verecek niteliğe sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla toplumsal yapı ve gereksinmeler 

değiştiğinde işlevini yitiren yapı yıkılmaktadır. Koruma eylemleri geçmişten bugüne 

ulaşan yapıları yeniden işlevlendirip, kullanıma sunma olanağı getirirler. Böylelikle 

koruma alanlarındaki bu eski yapılar, yeni fonksiyonlarına uygun olarak değiştirilir ve 

ekonomik açıdan gelir getirici hale getirilirler. 

Bunun kazancı yeniden inşaattan daha fazladır. Böylece eski yapılardan ekonomik bir 

değer olarak yararlanılabilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, gelişen 

sanayi ve hızlı kentleşmenin paralelliğinde oluşan ekonomik sorunlar ile bunun 

yarattığı sosyal ve fiziksel bozukluklar, tarihi çevreyi koruma sorununu arka plana 

düşürmektedir. Kentler daha çok rant elde edilecek arsa ve yapı ticaretinden 

sağlanan kazancı maksimize edecek biçimde gelişmekte, arsa fiyatlarındaki korkunç 

artışlar nedeniyle ekonomik ömrü henüz dolmamış yapılar yıkılıp yerine çok katlı 

yapılar yapılmaktadır. Bu gelişmede arka plana düşen eski kent parçalarının gittikçe 

artan baskı karşısında dayanamayacağı açıktır. Bunun önüne geçebilmek için ise; eski 

kent alanlarına gerekli parasal kaynakları ayırmak, gelişmiş toplumlar için karlı bir 

yatırım olabilmektedir. 

1.1.2.2. Korumanın Sosyal İşlevi 

Tarihsel mekanlar sadece ortaya çıktıkları dönemin mimari yapısını değil o mimariyi 

oluşturan toplumun sosyal yapısını, yönetimsel organizasyonlarını, inanç ve 

geleneklerini yani günümüzde var olan tüm bu unsurların temelini de yansıtır. 
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Bu fiziki mekanı oluşturan unsurlar sadece ekonomik olanlar, zevk, tercih ve ihtiyaçlar 

değil aynı zamanda sosyal ilişkilerdir. Yani mekan, fiziki yapı ile sosyal yapının bir 

bütünüdür. Fiziki mekanın tüm unsurları, oluşumları temelde sosyal ilişkilere dayanır. Bu 

anlamda mekansal düzenlemelerin asıl amacı toplumsal ilişkilerin tanımlanması, 

ortaya konmasıdır. 

O halde tarihi çevre korumacılığında korunan sadece yapı ölçeğindeki görsel değerler 

değildir. Daha sağlıklı bir gelecek için korunması gerekenlerin başında sosyal ilişkiler 

gelmektedir. Ancak bunun korunması ile birlikte, fiziksel mekan uygulamaları gerçekçi 

olacaktır.  

1.1.2.3. Korumanın Kültürel İşlevi 

Korunması gereken tarihsel alanlar geçmişten bugüne çeşitli fonksiyonları bünyesinde 

barındırmıştır. Bu alanların korunması kentin oluşmuş çevresel imgesinin oluşturulması 

için gereklidir. Tarihsel süreçte toplumların üretim biçiminin ve toplumsal yaşamın fiziki 

mekana yansımasıyla oluşmuş çevrenin korunması gelecekte oluşacak kültürel yapıya 

temel oluşturacaktır. 

Tarihin çeşitli dönemlerinde oluşturulmuş çevrenin korunması, toplumun kendisi 

hakkında bilinçlenmesi ve yerine getirilmeyecek kültürel değerleri içermesinden dolayı 

zorunludur. 

1.1.2.4. Korumanın Mekansal İşlevi 

Ekonomik, sosyal ve kültürel tüm değerler bir araya gelip göreceli ihtiyaçları ve 

tercihleri dolayısıyla çeşitlilik sağlayan mimari unsurları oluşturur. Bu anlamda bir bütün 

olarak tarihsel çevreler ve tek yapı ölçeğindeki örnekler, taşıdıkları estetik değerler ve 

mimari özellikler bağlamında korunması gereken unsurlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 
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1.2. Çalışmanın Tanımı ve Kapsam 

İzmir’in ve ülkemizin en kıymetli yerleşim yerlerinden biri olan, sahip olduğu kültür ve 

tabiat varlıkları sayesinde 21.11.1990 tarihinde Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş 

Foça ilçesi, kentsel sit alanları, arkeolojik sit alanları, kentsel arkeolojik sit alanları ve 

doğal sit alanları ile oldukça nitelikli, önemli ve zengin bir koruma kuşağına sahiptir. 

Yaşamakta olan ile tarihte yaşamış olan medeniyetlerin kucaklaştığı bir yapı içinde 

bulunan Foça kent merkezine ilişkin imar planı çalışmaları, yürürlükteki koruma amaçlı 

imar planlarında, plan onama sınırları içinde yer alan ancak plan kararı getirilmemiş 

olan arkeolojik sit alanları ile bu alanlar ile çakışan doğal sit alanları bütününde 

başlamıştır. Bu kapsamda kuzeyde İngiliz Burnu ve İncir Adası da dahil olan güneyde 

ise Fener Burnuna kadar olan alanını kapsayan yaklaşık 140 hektarlık yüz ölçümlü 

alanda arazi ve araştırma süreci tamamlanmıştır. Bu bağlamda Foça ilçesinin 

merkezine ilişkin güncel veriler elde edilmiştir.  

Çalışmaların tamamlanması sonrasında ise planlama alanı olarak, yürürlükteki 

koruma amaçlı imar planlarında plan onama sınırları içinde yer alan ancak plan kararı 

getirilmemiş olan yalnızca kentsel ve arkeolojik sit alanları bağlamında öneri koruma 

amaçlı imar planı kararları geliştirilmiş ve plan onama sınırı yaklaşık 68 hektarlık bölge 

ile sınırlandırılmıştır.  

Yaklaşık 68 ha.’lık yüzölçümüne sahip planlama bölgesi;  

• 2.4 ha’lık alana haiz “Kentsel Sit Alanı”,  

• 15.8 ha’lık alana haiz “Kentsel Arkeolojik Sit Alanı”,  

• 11.2 ha’lık alana haiz olmak üzere iki ayrı yerde konumlu “Kentsel+III. (Üçüncü) 

Derece Arkeolojik Sit Alanları”, 

• 38.6 ha’lık alana haiz “I. Derece Arkeolojik Sit Alanları”nı kapsamaktadır.  

İzmir, Foça, (Kent Merkezi), Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları,  

Foça Kent Merkezi’nde konumlu arkeolojik ve kentsel sit alanları kapsamında 

hazırlanmış olup, bu alanlara ilişkin koruma kararı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 08.03.2017 tarih, 7844 sayılı kararı ile revize edilerek son 

halini almıştır.  
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Ayrıca; planlama alanı tümüyle 22.10.1990 tarih, 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 

ile tespit ve ilan edilen, 21.05.2007 tarih, 2007/12212 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 

sınırları genişletilerek yeniden düzenlenen “Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi” 

içerisinde kalmaktadır.  

 

- Planlama Alanı’nın Türkiye ve İzmir İli’ndeki Konumu – 
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- Planlama Alanı’nın Foça İlçesi’ndeki Konumu - 

1.3. Amaç 

İzmir, Foça, (Kent Merkezi), Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları’nda temel amaç; 

kültürel mirasına sımsıkı sarılmış, yerel kimliğini benimsemiş, potansiyellerinin değerini 

gören, özensizliğin özene, bilinçsizliğin farkındalığa, telaşın sakinliğe, yoğunluğun 

tenhalığa, bulanıklığın berraklığa dönüştüğü, yaratıcılıklara ilham kaynağı olacak, 

geleceğinin farkında olan bir kentin, bilinç düzeyini mekansallaştırmaktır.  

Bu doğrultuda hazırlanan planlama çalışması; Foça Kent Merkezi’nde yer alan 

geleneksel dokunun korunarak, bu dokuya uygun yapısal ve mekansal gelişim 

kararlarının oluşturulmasını ve bu kararların Phokaia Antik Kenti’ne zarar vermeden  
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hayata geçirilmesine olanak tanınmasını hedeflemiş, kendine yaşayanlarının kültürel 

mirasına sahip çıktığı, koruma kavramı ile beslenen bir kalkınma modelini seçmiştir. 

1.4. Hedefler 

Bu amaçlar ve seçimlere erişebilecek yolda, temel ve alt hedefler belirlemiştir. 

1.4.1. Temel Hedefler 

• Foça Kenti’nin kalbi olan Planlama Bölgesi’ni, kentin doğal, arkeolojik, 

geleneksel kent dokusu gibi turistik değerlerinin vitrini olma sorumluluğunda 

tasarlamak, 

• Kentin doğal, kültürel, tarihsel, kıymetlerini korumak, geliştirmek ve 

mevcudiyetlerinin temellerini sağlamlaştırmak, 

• Kenti, biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının 

sağlandığı, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğinin 

tehlikeye atılmadığı, ekolojik terazinin kefelerine müdahalede bulunulmadığı 

bir anlayışta korumak,  

• Kenti, geneliyle gerek yaşanabilirlik, gerek sosyal, kültürel ve ekonomik, gerek 

turistik, gerekse mimari açılardan diğer bölgelerinden besleyip onları 

besleyebilen bir entegrasyon ağı içine sokmak, 

• Sonuç olarak Ege kıyılarının ve ülkenin ayrıcalıklarını törpüleyip sıradanlaştıran, 

çarpık kentleşmeye, betonlaşmaya, mutantlaşmaya, çirkinleşmeye yürünen 

yoldan dönülüp, tarihi ve kültürel mirasını, mimarisi, doğası ve kendine has 

yaşam tarzı ile özgün ismini ulusal ve uluslararası arenada aranır kılmış olan 

“Foça” markasını güçlendirmek, korunmasına anlam veren değerleri ifşa edip, 

ekonomik kaynak ve devinimini bu sürdürülebilir kalkınma modeline 

yönlendirmeyi sağlamak, 

çalışmanın temel hedefleridir. 
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1.4.2. Alt Hedefler 

• 5226–3386 sayılı Yasalarla Değişik 2863 sayılı Yasa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

“Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edilen yapıları korumak, Koruma 

Bölge Kurulu kararlarına dayalı olarak bakım ve restorasyonlarının yapılmasını, 

onarılmasını, yapılara işlev kazandırılmasını, kullanımlarının gereği olarak 

yenilenmesini ve rehabilitasyonlarının yapılmasını sağlamak,  

• Kentsel Sit Alanı olarak tescilli alanları, yapı düzeni, kat yükseklikleri, parsel 

büyüklükleri, yapım teknikleri, yapı malzemeleri, cephe doluluk-boşluk oranları, 

cephe elemanları gibi yerleşmeye özgü özelliklerini belirleyerek korumak ve 

yaşatmak,  

• Kentsel Arkeolojik, ve Arkeolojik Sit Alanları’nda olası arkeolojik değerlerin 

zarar görmesinin engellemek, 

• Kentin merkezinde bulunan geleneksel dokuyu araç sirkülasyonundan arındırıp, 

yollarının yayalaştırılmasıyla rahatlatmak ve gündelik yaşamın ihtiyaç durakları 

olan otopark alanlarını yaygınlaştırmak,  

• Yaya sirkülasyonunun güzergahını yerel kimliğin simgelendiği ve kentin 

mekansal algısını kuvvetlendiren meydan ve odaklara bağlamak, 

• Kentin giriş holü olan ve kent meydanına uzanan ana yaya aksı ve meydanları 

kente özgü sokak elemanları ile işlevselleştirmek ve güzelleştirilmek, 

• Kentin merkezi ticari kullanımlarını ve turizm kullanımlarını geliştirmek, konut 

kullanımlarıyla entegrasyonunu arttırmak, 

çalışmanın alt ve uygulamaya yönelik hedefleridir. 

1.5. Yasal Dayanak 

İzmir, Foça, (Kent Merkezi), Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Çalışmaları;  

• 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 
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• 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve uygulama 

yönetmelikleri, 

• Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınmış İlke 

Kararları ve Koruma Bölge Kurulu kararları, 

• 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,  

yasal dayanağında hazırlanmıştır. 
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2. PLANLAMA ALANININ GENEL ÖZELLİKLERİ 

2.1. Foça İlçesi’ne Genel Bakış 

2.1.1. Coğrafi Konum 

Foça İlçesi, İzmir’in kuzeybatısında yer alan, kente bağlı 30 ilçeden biridir.  

İlçe; Ege Denizi’nin doğu sahilinde Çandarlı Körfezi’yle İzmir Körfezi arasında bulunan 

Foça Yarımadası’nın tepelik dağlık bölümünü içine almaktadır ve doğudan Menemen, 

kuzeyden Çandarlı Körfezi, batıdan Ege Denizi, güneyden de İzmir Körfezi ile 

çevrilmiştir. İlçe arazisi, Menemen Ovası’nı, Çandarlı ve İzmir Körfezi’nden ayıran 

sırtlarla Sapan Dağı’nın yamaç ve eteklerinden ibarettir.  

Kıyılarının girintili çıkıntılı olmasından dolayı, koyları, burunları ve çevresindeki 

adalarının sayısı oldukça fazladır. Buradaki koylar arasında Foça Limanı adıyla anılan 

koy, 1 km genişliğinde, üç yanı denizle çevrili önünde adaların serpili bulunduğu (İncir 

Adası, Fener Adası ve daha kuzeyde Orak adası gibi) kuytu bir deniz girintisidir. Foça 

Merkez Yerleşimi, bu koyun güney ucunda yer almaktadır. Bunun hemen güneyinde 

Hacılar Limanı, daha güneyinde Sakız Limanı vardır. İlçenin kuzey kıyılarında ise Yeni 

Foça Limanı, Çanak Koyu, Horozgediği Limanı bulunmaktadır.  

Eski Foça olarak bilinen Foça Merkez Yerleşimi İzmir’e 70 km. uzaklıkta olup, denizden 

yüksekliği yaklaşık 10 m’dir. 

2.1.2. Doğal Yapı Özellikleri 

2.1.2.1. Jeolojik ve Jeomorfolojik Yapı 

Foça İlçesi ve civarının jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, Anadolu’nun kara hüviyetini 

almaya başladığı devir olan 40 milyon yıldan bugüne değin aşınma, yıpranma, 

çökelme olayları, deniz-kara ilişkileri ve zemin hareketlerinin morfolojiye yansıması ile 

bugünkü şeklini almıştır. Kalenin bulunduğu, volkanik kayalardan oluşan ve 

yarımadanın dışında kalan tüm yerleşim alanı, genellikle alüvyonlar üzerinde 

konumlanmıştır. 

 



 İZMİR, FOÇA (KENT MERKEZİ),  

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI (2020) 

 

Adres: Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, No:47, Folkart Towers, A Kule, K:33, D:3302-3303, Bayraklı | İZMİR 

İletişim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07 

 

 
14 

 

 

 

-Foça ve Yakın Çevresinin Jeoloji-Litoloji Haritası (Kaynak: Ali Ankaralı, Foça Yakın Çevresine İlişkin 

Araziden Yararlanma ve Yörede Araziden Yararlanma Bilincinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi)- 

Foça 1. derece deprem kuşağı içinde yer almaktadır. 1953 yılında yaşanan Yenice 

Gören Depremi’nde, yapıların bir bölümü orta derecede hasar görmüştür. İlçede Saroz 

- Erzurum deprem kuşağına paralel birçok çöküntü alanı (fay) bulunduğundan, ilçe 

genelinde sık sık depremler meydana gelmektedir. 

Topografik açıdan, denize açılan bir çanak şeklindeki Foça’da genel konut yerleşimi, 

topografyanın en az eğimli olduğu alanda yer almaktadır.  

İlçenin en yüksek tepeleri; Şaphane Tepe : 450 m, Kartal Tepe : 435 m, Kızıldağ Tepe : 

352 m’dir. 

Yükselti (m) Yüzölçümü (km2) Oranı 

0-100 168 %67 

101-200 50 %20 

201-300 21 %8 

301-400 10 %4 

401+ 2 %1 

-Foça ve Yakın Çevresi Yükselti Durumu- 
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2.1.2.2. İklim ve Bitki Örtüsü 

Foça ilçesinde Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. İzmir ili içinde en az yağış alan 

ilçelerden biridir. Yöredeki yağışlı gün sayısı: 54,8 gün/yıl, yıllık yağış ortalaması: 780 

mm, nemlilik oranı ise %64’tür. 

Yaz mevsiminin en sıcak ayları Temmuz ve Ağustos’tur. Aylık sıcaklık değişimleri 

incelendiğinde, değişkenlik durumunun soğuk dönemde daha fazla, sıcak dönemde 

daha az olduğu görülmektedir. Günlük ortalama sıcaklık değerlerinin yıl içindeki 

değişimi ise düzenlidir.  

 

-Foça Yıllık Ortalama Sıcaklık Durumu- 

Rüzgarlı gün sayısı özellikle kış mevsiminde oldukça fazladır. İlçe üzerindeki hakim 

rüzgar poyraz ve batı rüzgarlarıdır. Bununla birlikte her gün öğleye doğru çıkan deniz 

meltemi (İmbat) bunaltıcı sıcakları hafifletmektedir. Yıllık ortalama kuvvetli rüzgar gün 

sayısına baktığımızda, yıllık toplam 21,5 gün kuvvetli rüzgar esmektedir. Yıllık ortalama 

rüzgar kızı 2,4 m/sn’dir. Rüzgar hızı mevsimlere göre büyük değişimler 

göstermemektedir. İlçenin genel yerleşim dokusu kıyıdan gelen rüzgarın iç taraflara 

kadar taşınmasını sağlamaktadır.  

İlçe bitki örtüsü yönünden Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Tepeler genel olarak taşlık-

kayalık bir yapıya sahiptir ve bu alanlarda frigana (çalılık) bitki örtüsü hemen her 

yerde görülmektedir. Yükseklere doğru çıkıldıkça pinus brutia (kızıl çam) yoğunluk 

kazanmaktadır. Adalar genelde otsu, çalı tipi bitkiler ve makiyle kaplıdır.  
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2.1.3. İdari Yapı 

10.07.2004 tarihinde kabul gören, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile daha 

önceden 3 belde (Bağarası, Gerenköy ve Yenifoça) ve 4 köyü bulunan ilçede beldeler 

kapanarak, köyler de tüzel kişiliklerini kaybederek mahalle statüsüne geçmiştir.  

İzmir İli’ne bağlı 30 ilçeden biri olan Foça İlçesi; 16 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; 

Atatürk, Cumhuriyet, Fatih, Fevzi Çakmak, Fevzipaşa, Hacıveli, Ilıpınar, İsmetpaşa, 

Kazım Dirik, Kemal Atatürk, Koca Mehmetler, Kozbeyli, Mareşal Fevzi Çakmak, 

Mustafa Kemal Atatürk, Yeni Bağarası ve Yeniköy’dür. 

2.1.4. Nüfus Yapısı ve Demografik Özellikler 

2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı’na göre ilçenin toplam nüfusu 36.107 iken, 2014 Yılına Ait 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre toplam nüfus 28.591 kişiye 

gerilemiştir. İlçe nüfusunun 2000 yılından sonraki yıllarda (2010 yılı hariç) 2017 yılına 

kadar düşme eğilimine girdiği gözlenmektedir. 2018 yılı TÜİK verilerine göre ilçede 

toplam 33.131 kişi yaşamaktadır. Söz konusu veri yerleşik nüfusu kapsamakta olup yaz 

aylarında bu nüfusun mevsimsel olarak 2-2,5 katına çıktığı söylenebilmektedir.  

Yaş Grupları Kadın Erkek Toplam 

0-9 1.459 1.540 2.999 

10_19 1.152 1.303 2.455 

20-29 1.594 6.969 8.563 

30-39 1.874 2.455 4.329 

40-49 1.776 2.038 3.814 

50-59 2.038 2.071 4.109 

60-69 1.935 1.970 3.905 

70-79 1.007 1.094 2.101 

80-89 434 315 749 

90+ 72 35 107 

Toplam 13.341 19.790 33.131 

- 2018 Yılı Nüfusunun Cinsiyet ve Yaş Dağılımı – 
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İlçede yaş ve cinsiyet dağılımı incelendiğinde; 33.131 kişilik nüfusun 8.007 kişisi 

(yaklaşık %20,’si) 20-29 yaş, 4.021 kişisi (yaklaşık %15’ü) 30-39 yaş grubuna girmektedir. 

20.821 kişisi ise (yaklaşık %66’u) 50 yaş altındadır.   

Ayrıca erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranının yaklaşık %57’a %43 olduğu toplama 

nazaran, 20-29 yaş aralığına sahip olan 8.007 kişide bu oran %76’ye %24’dir. 

 Yıl Toplam Nüfus 

G
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s 
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1965 11.793 

1970 11.784 

1975 13.185 

1980 16.505 

1985 19.197 

1990 25.222 

2000 36.107 

A
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m
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2007 30.549 

2008 29.018 

2009 30.779 

2010 44.500 

2011 32.476 

2012 32.141 

2013 32.534 

2014 

 

 

30.002 

 2015 28.647 

2016 

 

28.591 

 

 

 

 

 

2017 31.061 

2018 33.131 

-- Foça İlçesi’nin Yıllar İtibariyle Nüfus Dağılımı -- 
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2.1.5. Sosyal Yapı 

2.1.5.1. Eğitim 

Eğitim düzeyi yüksek olan ilçede, 15 yaş ve üzeri nüfusun yalnızca %1,43’ü okuma-

yazma bilmemektedir. Bu oran İzmir genelinde %2,4, Türkiye genelinde ise %5,08’dir.  

Okur-yazar olmayanların büyük çoğunluğunu ilçeye asker olarak gelen gençler ve göç 

eden yaşlılar oluşturmaktadır.  

 

-Şekil: Foça İlçesi’nin Eğitim Düzeylerine Göre Öğrenim Durumu, Kaynak: www.tuik.gov.tr- 

Yükseköğrenim ve üstü okul mezunu oranı açısından da ilçe %15,84 oranı ile ülke 

genelinden iyi durumdadır.    

İlçede 1 adet anaokulu, 8 adet ilkokul, 8 adet ortaokul, 4 adet lise kurumu bulunmakta; 

3327 öğrencinin eğitim gördüğü bu okullarda, 313 öğretmen görev yapmaktadır.  

Yenifoça Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisleri ile Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 

ilçede faaliyette olan diğer eğitim merkezleridir. Ayrıca 1 adet Özel Eğitim Merkezi, 1 

adet Halk Eğitim Merkezi ve 1 adet kütüphane bulunmaktadır.   

 

Okuma Yazma 
Bilmeyen

0%

Okuma Yazma Bilen 
Fakat Bir Okul 

Bitirmeyen
2%

İlkokul Mezunu
16%

İlköğretim Mezunu
18%

Ortaokul ve Dengi 
Meslek Okul 

Mezunu
9%

Lise veya Dengi 
Meslek Okul 

Mezunu
26%

Yüksekokul veya 
Fakülte Mezunu 

26%

Yüksek Lisans 
Mezunu

2%Doktora Mezunu
0%

Bilinmeyen
1%

Eğitim Düzeylerine Göre Öğrenim Durumu 
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Eğitim Kurumu Adı Öğrenci 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

Derslik 

Sayısı 

Anaokulu 
Yenifoça Bağımsız Anaokulu 85 6 4 

İlkokul 

Bedia Midilli İlkokulu 211 14 9 

Reha Midilli İlkokulu 253 12 11 

Reha Necla Midilli İlkokulu 143 7 7 

Bağarası Cemil Midilli İlkokulu 172 14 6 

Yenibağarası Nadire Sanlı İlkokulu 114 6 6 

Yenifoça Reha Midilli İlkokulu 195 10 5 

Gerenköy İlkokulu 109 8 6 

Kozbeyli İlkokulu 79 6 5 

Ortaokul 

Reha Midilli Ortaokulu 121 15 13 

Reha Necla Midilli Ortaokulu 274 22 13 

Necla Midilli Merkez Ortaokulu 171 15 8 

Yenibağarası Şh. Yrb. Mesut Kuru Ortaokulu 99 10 6 

Yenifoça Reha Midilli Ortaokulu 157 20 9 

Gerenköy Ortaokulu 95 15 9 

Bağarası Cemil Midilli İmam Hatip Ortaokulu 38 9 4 

Bağarası Cemil Midilli Ortaokulu 130 19 10 

Lise 

Cemil Midilli Çok Programlı Lisesi 215 23 16 

Reha Midilli Anadolu Lisesi 262 22 14 

Halim Foçalı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 170 20 9 

Yenifoça Recep Kerman Ticaret Meslek Lisesi 210 19 11 

Özel 

Eğitim 

Ilıpınar Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel 

Eğ. İş Uyg. Mer. 
24 21 8 

TOPLAM 3.327 313 189 

- Foça İlçesi’nde Yer Alan Eğitim Kurumları – 
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2.1.5.2. Sağlık 

Foça’da sağlık kuruluşu olarak 50 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi, 112 Acil Yardım 

İstasyonu, 4 adet Aile Sağlığı Merkezi ve 2 adet Sağlık Evi yer almaktadır.  

Mayıs ve Eylül ayları arasında yerli ve yabancı turist nüfusunun artmasıyla sağlık 

birimlerinde uzman hekim yetersizliği yaşanmaktadır. Bu nedenle hastalar, İzmir ve 

Menemen’deki hastanelere sevk edilmek durumunda kalmaktadır. 

2.1.6. Sektörel ve Ekonomik Yapı 

Foça’nın kırsal yerleşimlerinde tarım ve hayvancılık, kent merkezinde ise, turizm ve 

balıkçılık halkın önemli geçim kaynağıdır. Eski Foça’nın (Foça Kent Merkezi), iklim ve 

toprak gibi doğal çevre unsurlarıyla mükemmel uyum içinde olan denizi, kıyı 

kesimlerinde ise turizm ve balıkçılık ile tekne yapımının öne çıkan sektör olmasını 

sağlamaktadır. Foça’nın kırsal kesimlerinde ise tarım ve hayvancılık ekonomik sektörü 

gelişmiştir. 

2.1.6.1. Tarım 

Foça ilçesine ilişkin 2018 yılı verilerine göre “Genel Arazi Dağılımı” incelendiğinde; 

20.500 hektarlık toplam ilçe alanının %24,2’si tarım alanı, %31,7’si orman ve fundalık 

alan, %9,8’inin çayır ve mera alanı, %34,3’nün ise diğer arazi kullanımına haiz olduğu 

görülmektedir. İlçeye ait toprakların genel dağılımı alan ve yüzde cinsinden aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

Genel Arazi Dağılım Alan (ha.) Oran (%) 

Tarım Alanları 4,964 24.2 

Orman-Fundalık Alanlar 6,500 31.7 

Çayır-Mera Alanları 2,009 9.8 

Diğer Araziler 7,028 34.3 

Toplam Yüzölçümü 20,500 100 

- Foça İlçesinin 2018 Yılına Ait Genel Arazi Dağılımı Kaynak: www.izmirorman.gov.tr- 
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- Genel Arazi Dağılımı - 2018 - Kaynak: www.izmirorman.gov.tr- 

İlçede, tarım alanları kullanım şekline göre incelendiğinde toplamda 4.964 hektarlık 

tarım alanlarının %43’ünü tarla alanı, %34’ünü zeytin alanı, %9’unu sebze alanı 

oluşturmaktadır. Aşağıdaki tablo ve şekilde kullanım şekline göre tarım arazilerinin 

dağılımı ve oranları gösterilmiştir. 

 

- Kullanım Şekillerine Göre Tarım Arazisi Dağılımı - 2018 - Kaynak: www.izmirorman.gov.tr- 

İlçede en önemli ekonomik ürün zeytin olup, yağlık ve sofralık olarak yetiştirilip 

işlenerek satışa arz edilmektedir. Tarla bitkilerinden; kuru alanlarda tek ürün olarak 

hububat, sulu alanlarda ise 2 ürün elde edilmektedir. 2. Ürün olarak mısır (silaj ve tane), 

pamuk, domates üretimleri yaygındır. Bunun haricinde ıspanak, brokoli, enginar,  

Tarım Alanı
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Alanı
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34%
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Meyve Alanı

1%

Narenciye Alanı
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soğan, biber, marul, yembitkileri (caramba, fiğ, tritikale, yonca), kavun, karpuz ürünleri 

yetiştirilmektedir. Ayrıca ilçede makarnalık buğday, zeytin, pamuk, erik, şaraplık üzüm 

organik olarak üretilmektedir. 

Geçmişte geniş alanlarda kurulu olan bağlarda Foça Karası çeşidi yetiştirilerek Foça 

Karası şarabı üretilmiştir. Ancak tarım alanları açılarak bağ alanları azaltılmıştır. Şu an 

halen yaklaşık 10 hektarlık alanda Foça Karası çeşidi yetiştirilerek sınırlı sayıda üretici 

tarafından “Foça Karası Şarabı” yaşatılmaya çalışılmaktadır. 

2.1.6.2. Hayvancılık ve Balıkçılık 

İlçede 1 adedi damızlık yumurta üreticisi, 4 adedi yumurta üreticisi, 10 adedi etlik piliç 

üreticisi olmak üzere 15 adet Kanatlı İşletmesi, 45 adedi büyük ve orta kapasitede olan 

185 adet Büyükbaş Hayvan İşletmesi ve 50 adet Küçükbaş Hayvan İşletmesi 

bulunmaktadır. Büyükbaş Hayvan İşletmeleri’nden 15 adedi besi sığırcılığı, diğerleri 

süt sığırcılığı olarak faaliyettedir. İlçede 2018 yılı verilerine göre toplamda 18.921 adet 

büyükbaş, 26.331 adet küçükbaş, 2.523.700 adet tavuk yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçe 

sınırları içerisinde 2018 yılı verilerine göre 49.,080.7 ton süt üretimi gerçekleştirilmiştir. 

İlçe sınırlarında bir başka hayvancılık sektörü olan arıcılık sektörü de gelişme 

göstermiştir. İlçe sınırlarında 1432 adet fenni kovan bulunmaktadır. 

Foça Kent Merkezi’nde halkın geçim kaynağı turizm kadar balıkçılığa da 

dayanmaktadır. Foça Yarımadası, Aliağa İlçesi’nden Gediz Nehri’nin denize 

döküldüğü noktaya kadar, küçüklü büyüklü koylardan oluşan bir kıyı şeridine sahip 

olduğundan su ürünleri yönünden şanslıdır. Balık çeşitlerinin zenginliğinden dolayı 

yöre, Ege sahillerindeki önemini korumaktadır. Çipura, levrek, mercan, kefal, mezgit, 

barbun, sardalya çoğunlukla çıkarılan balık türleridir.  

2.1.6.3. Ticaret 

Foça, Cumhuriyetten önceki dönemlerde önemli tuz ihraç limanlarındandı. 

Cumhuriyetten sonra bu özelliğini kaybetmiş ve bugün turizm, balıkçılık ve tarımın 

başlıca ekonomik faaliyetleri oluşturduğu bir ilçe olmuştur. 

Özellikle yaz aylarında ticari faaliyetlerin yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Bu 

faaliyetler hediyelik eşya satışı, lokanta ve bar işletmeciliği olarak sıralanabilir. Bunun 

yanında İzmir’e yakınlık nedeniyle yazlık sayısı gün geçtikçe artmakta, yaz aylarında  



 İZMİR, FOÇA (KENT MERKEZİ),  

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI (2020) 

 

Adres: Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, No:47, Folkart Towers, A Kule, K:33, D:3302-3303, Bayraklı | İZMİR 

İletişim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07 

 

 
23 

 

 

Foça’ya taşınanların yanında hafta sonları günübirlik gelenlerin yarattığı bir talep 

oluşmaktadır. 

Bölgenin Pazar merkezi Menemen’dir ve bazı kentsel hizmetler de Menemen’den 

sağlanmaktadır. Bu nedenle Foça’da imalat ve küçük sanayi fazla gelişememiştir. 

Ticaret ise nüfusun çeşitliliği ve büyüklüğü ile doğru orantılı olarak gelişmektedir. Yerli 

halkın ihtiyaçlarını karşılayan ticarethanelerin yanında günübirlikçilere, asker ve asker 

ailelerine, yazlıkçılara yönelik perakende ticaret artmaktadır. 

2.1.6.4. Turizm 

Tarihi, kültürel zenginliğin mitolojideki yeri bakımından önemli olan arkeolojik doğal ve 

mimari değerlerin bir bütün olarak yer aldığı Foça, “Özel Çevre Koruma Bölgesi”,  

Arkeolojik, Doğal ve Kentsel Sit Alanları ile koruma altına alınmış olması nedeniyle 

birçok kıyı yerleşim birimine göre daha az yapılaşma gösteren ve nispeten bozulmamış 

bir yerleşim merkezidir. Bu nedenle ilçede turizm sektörü diğer sektörlerin önüne 

geçmektedir. 

Foça İlçesi’nin kıyılarını oluşturan yarımadalar (İngiliz ve Fener Burnu) denize açılan 

doğal uzantılar olarak korunmuş alanlardır. İncir, Fener, Eşşek, Hayırsız, Orak Adaları 

ve Siren Kayalıkları bu koyları süsleyen başlıca doğal güzelliklerindendir. 

İlçe doğal güzelliklerinin yanı sıra belgelere dayanan 3000 yıllık tarihinde İyon, Pers, 

Roma, Bizans ve Osmanlı Medeniyetlerine ev sahipliği yapması nedeniyle tarihi turistik 

özelliği olan birçok yapıyı da barındırmaktadır. Bunlardan başlıcaları; Kyme Antik 

Kenti, Dışkale, Sur ve Beşkapılar, Taş Ev, Ağalar Konağı, Şeytan Hamamı, Osmanlı 

Mezarlığı, Fatih Camii ve Hafız Süleyman Mescidi’dir.    

Binlerce yıldır burada yaşayan ve hatta ilçeye adını veren foklar (Monachus Monachus 

– Akdeniz Foku) dünya üzerinde yaklaşık 400 adet kalmış olup nesli tehlike altında olan 

türler arasındadır. Türkiye kıyılarındaki sayısının ise 100’den az olduğu tahmin 

edilmektedir. Foça’da Orak Adası’nın batı kıyısını oluşturan Siren Kayalıkları fokların 

üremek ve yavrulamak amacıyla kullandıkları mağaralar açısından hayati öneme 

sahiptir. İlçedeki kıyılar zengin balık stokları ve deniz sığlıkları ile foklar için uygun 

habitatlardan birisi olarak bilinmektedir.  
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Genel hatları ile tariflenen potansiyelleri paralelliğinde ilçede turizm 1960’lı yıllardan 

sonra gelişme göstermeye başlamış ve bugün diğer sektörlerin önüne geçmiştir.  

İlçenin, Türkiye’nin 3. Büyük kenti olan İzmir kent merkezine karayolu ile 70 km 

mesafede olması, sektörün daha çok haftasonu ile günübirlik turizme doğru kaymasına 

neden olsa da, Foça Kent Merkezi ile Yenifoça’da Kültür ve Turizm Bakanlığı 

denetiminde 27 otel-motel, 27 pansiyon, 4 tatil köyü, 6 apart-otel, 5 butik otel, 1 

öğretmenevi ve 1 su sporları merkezi bulunmaktadır.  

Bunlardan 8 adedi Turizm İşletme Belgesi’ne sahiptir ve turizm işletme belgeli 8 tesiste 

toplam 351 oda ve 721 yatak bulunmaktadır. 

Ayrıca Foça ilçesinde Hanedan Beach Club, Karakum Plajı, Voodoo Beach, Neilson 

Club Phokaia, Pollen Tatil Köyü, Yeni Foça Öğretmen Evi plajları olmak üzere toplamda 

6 adet Mavi Bayraklı plaj bulunmaktadır. 

2.1.7. Ulaşım ve Teknik Altyapı  

İzmir’e 70 km mesafede konumlu Foça İlçesi, İl’in kuzey aksında karayolu açısından 

kolay ulaşılabilir bir noktasında yer almaktadır. İlçenin belirli merkezlere karayolu ile 

olan uzaklığı aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Konak Merkez 65 km. 

Bergama Merkez 90 km. 

Selçuk Merkez 140 km. 

Çeşme Merkez 152 km. 

Ayvalık Merkez 133 km. 

Pamukkale Merkez 303 km. 

İzmir Otogarı 65 km. 

İzmir Adnan Menderes Havalimanı 85 km. 

- Foça İlçesi’ nin Önemli Merkezlere Karayolu İle Olan Uzaklığı - 
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İlçeye toplu ulaşım İzmir Kent Merkezi’nden yarım saatte bir hareket eden belediye 

otobüsleriyle yada İzmir Banliyö Hattı Hatundere ve Biçerova İstasyonları’ndan 

aktarmalı olarak sağlanmaktadır.  

01.08.2015 tarihinden itibaren Konak ve Karşıyaka iskelelerinden kalkan, haftasonu 

karşılıklı 2 sefer ile ilçeye denizyolu ile ulaşım sağlanmaya başlanmıştır. 

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Deniz Turizmi Verileri’ne göre; ilçede özellikle 

yaz aylarında faaliyet gösteren 29 adet gezi teknesi bulunmaktadır.  

Ayrıca Denizcilik Müsteşarlığı, İzmir Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Foça Liman Başkanlığı 

hizmet vermektedir.  

Teknik altyapı yatırımları açısından İlçe sınırları içerisinde 3 adet atıksu arıtma tesisi 

bulunmaktadır. Bunlar Foça, Bağarası ve Kozbeyli Atıksu Arıtma Tesisleri’dir. 

Foça Belediyesi tarafından inşa ettirilerek İZSU’ya devredilen Foça Atıksu Arıtma Tesisi, 

azot ve fosfor giderimini de gerçekleştiren ileri arıtma prosesine sahiptir. Kapasitesi 

9.763 m³/gün olan tesisin mevcut kuru hava debisi 2.800 m³/gün mertebesindedir. Foça 

atıksu arıtma tesisinde arıtılan atıksular 3.410 m uzunluğunda bir derin deniz deşarjı 

boru hattı ile denizaltında -59 m. derinliğe deşarj edilmektedir.  

Foça kanalizasyon şebekesinde bulunan 5 adet pompa istasyonu da arıtma tesisi 

personeli tarafından işletilmektedir. Tesiste, kaba ızgara, ince ızgara, havalandırmalı 

kum tutucu, fosfor gideren anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltim 

havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur yoğunlaştırma tankı, çamur 

susuzlaştırma ünitesi ve dezenfeksiyon üniteleri  ile blower, trafo, jenaratör ve atölye 

binaları bulunmaktadır. 

İzmir Valiliği tarafından inşa ettirilen Bağarası Atıksu Arıtma Tesisi, 2007 yılında İZSU’ya 

devredilmiştir. Aktif çamur prosesinin uygulandığı 2.100 m³/gün kapasiteli tesiste, 

mevcut durumda 1.500 m³/gün civarında atıksu arıtılmaktadır. 

İzmir Valiliği tarafından inşa ettirilen Kozbeyli Atısku Arıtma Teissi’nde, aktif çamur 

projesi uygulanmış olup 1.800 m³/gün kapasitesine sahiptir.  

Günümüzde Kozbeyli köyünden 200 m³/gün ve Yeni Foça’dan vidanjörlerle taşınan 250 

m³/gün olmak üzere 450 m³/gün atıksu arıtılmaktadır. 
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2.1.8. Tarihsel Gelişim 

2.1.8.1. Tarihsel Dönemler 

➢ Antik Dönem: 

M.Ö.800’den önceki yıllarda, on iki büyük İon Kenti “Panionion Birliği”ni kurarak, kıyı 

şeridini kendi aralarında paylaşmışlar, buna karşılık küçük kentler ise, siyasi önemlerini 

yitirmelerine rağmen, varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Dinsel merkezi Priene 

topraklarındaki Panionion olan bu birliğin kentlerinin birbirlerine olan bağlantıları 

bağımsızlıklarını hiçbir şekilde sınırlamamış, hepsi kendi politikalarını uygulamakta ve 

aralarında mücadele etmekte özgür kalmışlardır.  

Birliğe katılan on iki İon kentinden biri de, Phokaia’dır. Bu kent Aiol topraklarında 

bulunmasına karşın, hep bir İon Kenti olmuştur. Kentin kuruluşu, yalnız Aiolis istilasından 

değil, İonia Birliği’nden de sonraki dönemlere rastlamaktadır. 

Uygun konumu ve halkın girişimciliği sayesinde Phokaia, kısa sürede seçkin bir düzeye 

yükselmeyi başarmıştır. Phokaialılar da, İonialıların çoğu gibi, denizcilikte oldukça iyi 

olmuşlar ve maceracı ruhları onları batıya yöneltmiştir. Adriyatik Denizi ile Akdeniz’in 

batısına ilk açılanlar Phokaialılar olmuştur. Batı Akdeniz’de, Gades (Cadis-İspanya) 

yakınlarındaki Tartessos’a kadar giden Phokaialılar, kıyılarda birçok koloni 

kurmuşlardır. Bunların içinde en bilineni, günümüzde Marsilya adını taşıyan 

Massalia’dır. Marsilya’da bulunan Phokaia’lıların da Nicea (Nis ve Antipotis) kentlerini 

kurmuş oldukları çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. 

Phokaia kentinin Hellenistik ve Roma dönemlerine kadar geçirdiği antik dönemler, 

Tunç Çağı, Submiken dönem, Protogeometrik dönem, Geometrik dönem, Oryantalizan 

dönem, Arkaik dönem ve Klasik dönemdir. Bu dönemlerden Arkaik dönemde Phokaia 

kenti en parlak zamanını yaşamıştır. 

➢ Hellenistik-Roma Dönemi: 

M.Ö. 334 yılında Büyük İskender Pers Egemenliği’ni ortadan kaldırarak Phokaia ve 

diğer kentlere özgürlüklerini vermiştir. Hellenistik Dönem boyunca Phokaia Kenti 

göreceli olarak fiziksel gelişimini sürdürmüş; ancak M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllarının sosyal, 

ekonomik ve kültürel düzeyine asla ulaşamamıştır. İskender’in ölümünden sonra  
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Phokaia önce Seleukos’ların, daha sonra da Bergama Krallığı’nın egemenliği altına 

girmiştir. 

M.Ö.190 yılında ise, Romalılar kenti kuşatmış ancak daha sonra kent tekrar Bergama 

Krallığına bağlanmıştır.  

M.Ö.133 yılında ölen Bergama Kralı Attalos’un vasiyeti üzerine, Krallığın tümü ile 

birlikte kent Roma mülkü haline gelmiştir. İmparator Pompeus daha sonra Phokaia’yı 

“Serbest Kent” olarak ilan etmiştir. Phokaia, erken Hıristiyanlık döneminde bir 

piskoposluk merkezi olmuş, geç Roma döneminde ise, Asya eyaletine bağlı zayıf bir 

kent olarak varlığını sürdürmüştür. 

➢ Bizans Dönemi: 

M.S. 4. yüzyılda, Doğu Roma İmparatorluğu’nun “Thrakesion Tema”sı içinde bulunan 

Phokaia Kenti, bu dönemden 10. yüzyıl sonuna kadar bir Bizans şehri olarak kalmıştır. 

İngiliz arkeolog W.M. Ramsay’ın haritasında Batı Anadolu’da Bizans yolları; Laodicea-

Sardis-Thyateria şehirleri arasında bir iç hat ve Elaia-Adramyttion Kyzicos şehirleri 

arasında bir sahil hattı şeklinde belirtilmekte, ancak Phokaia, söz konusu yollar 

üzerinde bulunmadığından, Bizans Devleti’nin ilk dönemlerinde bu kentin önemli bir 

merkez olmadığı anlaşılmaktadır. 11. yüzyıl başlarında Bizans İmparatorluğu’nun 

doğudaki topraklarının yavaş yavaş Selçuklu Sultanlığı’na geçmeye başlamasıyla 

zayıflayan Bizanslılar, Latinlere ekonomik ödünler vermeye başlamışlardır. Yine aynı 

dönemde içinde İtalya’da ticari cumhuriyetler niteliğindeki kent devletlerinin 

bulunduğu bilinmekte ve bu kent devletlerinin en önemlilerinin başında Venedik, 

Ceneviz ve Pisa gelmektedir. 

Bizans Hükümdarı Aleksion Komnenos zamanında (1081-1119), hükümdar, 

Venediklilere ve Normanlılara karşı kendilerine yardım ettikleri için, Bizans 

topraklarında herhangi bir vergi vermemek koşuluyla, ticaret yapma izni vermiştir. 

Bundan sonra Phokaia Kenti, bir Venedik ticaret kolonisi haline gelmiştir. Anadolu’da 

Türk fetih ve yerleşmesi devam ettiği sırada, Çaka Bey’in oluşturduğu donanma 

harekete geçerek, 1086 yılında Smyrna (İzmir), daha sonra Chios (Sakız), Samos 

(Sisam), Lesbos (İstanköy) Adalarını ve Phokaia’yı ele geçirmiştir. 
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➢ Beylikler Dönemi: 

13. Yüzyılda Bizans Devleti Venediklilere karşı Cenevizlileri desteklemiş, bunun 

ardından Cenevizliler Foça Şehri’ni beylik olarak almışlardır. Yeni Foça bu yıllarda 

kurulan bir Ceneviz Kalesi’dir.  

Yine bu dönem içinde, hemen hemen bütün Anadolu’nun Türklerin eline geçtiği sırada, 

İznik, İzmit, Bursa, Karadeniz Ereğlisi, Manisa, Sardes, İzmir ve Foça gibi kentler de 

Türkler için önem kazanmaya başlamıştır. 

➢ Osmanlı Dönemi: 

I. Beyazıt Dönemi’nde (1389-1402), Saruhan, Menteşe ve Aydın Beylikleri Osmanlı 

Devletine katıldıysa da, 1402 Ankara Savaşı’nda I. Beyazıt’ı yenen Timur, İzmir’i işgal 

etmiş ve Foça’yı haraca bağlamıştır. 15. yüzyılda güçlenen Osmanlı Devleti, Osmanlı 

Donanması ile Foça’yı 1455 yılında Osmanlı topraklarına katmıştır. Bu dönemde Fatih 

Sultan Mehmet de, Foça’da eski surları tamir ettirip, kenti Manisa eyaletine dahil etmiş 

ve kendi adına bir cami yaptırmıştır. 

15 Mayıs 1919 tarihinden itibaren, kentin kurtuluş günü olan 11 Eylül 1922 tarihine 

kadar, üç yıla yakın bir süre Yunan kuvvetlerinin işgalinde kaldıktan sonra Foça Kenti, 

yeniden Türk hakimiyetine girmiştir. 

Arkeolojik Kazı Süreci 

Kentin geçirdiği tarihsel süreci ve dönemleri özetledikten sonra söz konusu veriye 

ulaşmamızı sağlayan arkeolojik kazı süreçlerinden bahsetmek gerekir. Eski Foça’da, 

ilk olarak 1913 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden kazılar, üç döneme 

ayrılmaktadır.  

• Birinci dönem kazıları, 1913 yılında başlayan ve birinci dönem kazıları olarak da 

adlandırılan Fransız arkeolog Felix Sartiaux tarafından yapılan kazı 

çalışmalarıdır. Kazı çalışmaları için on beş ayrı alanda sondaj 

gerçekleştirilmiştir. Sartiaux süreç içerisinde inceleme yaptığı saha 

incelemesinin ardından alanın topografik haritasını, sonrasında ise 1/5.000 

ölçekli ve 1/2.500 ölçekli olacak şekilde iki şehir planı çizmiştir. Yapılan kazıların 

Foça'da gerçekleşen ilk arkeolojik kazılar olmasının yanında, Sartiaux’un çizdiği  
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bu planlar da Foça için yapılan ilk bilimsel nitelikli planlardır. Kazı çalışmaları 

1920 yılında sona ermiştir. 

• İkinci dönem kazıları, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal tarafından 1952 yılında birkaç 

sondaj çalışmasıyla başlamıştır. Bu kazılar, 1955 yılına kadar yoğun bir şekilde 

devam etmiştir. 1955 yılından 1974 yılına kadar ise çalışmalar aralıklı olarak 

devam ettirilmiştir. Bu çalışmalarda antik kent için en önemli gelişme sayılan 

Athena Tapınağı’nın yeri belirlenmiştir.  

• Üçüncü dönem kazıları, 1989 yılından başlayarak günümüzde de devam eden 

ve üçüncü dönem kazıları olarak adlandırılan sürecin başkanlığını ise Prof. Dr. 

Ömer Özyiğit yapmaktadır.  

Felix Sartiaux’tan itibaren süregelen ve Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal tarafından daha 

da detaylandırılan Foça’nın arkeolojik ve kentsel tarihi süreci, Özyiğit’in başarılı 

bulgularının yanı sıra yaptığı araştırmalarıyla da günümüzde bir adım daha ileriye 

taşınmış ve taşınmaya devam etmektedir. 

2.1.8.2. Yöredeki Doğal, Tarihi ve Arkeolojik Değerler 

➢ Doğal Zenginlikler: 

Foklar: 

İlçeye adını veren Akdeniz Foku (Monascus Monascus), dünyanın ender 12 

memelisinden biridir. Bugün dünya üzerinde yaklaşık 400 adet kaldığı tespit edilen bu 

türün, Türkiye kıyılarındaki sayısının ise 100’den az olduğu tahmin edilmektedir.  

Foça’nın kıyıları zengin balık stokları ve deniz sığlıkları nedeniyle foklar için en uygun 

habitatlar olarak bilinmektedir. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi 1991 yılında Çevre 

Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde Türkiye Ulusal Fok Komitesi tarafından foklarının 

korunması adına pilot bölge olarak seçilmiştir. 

 Akdeniz foklarının Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yoğunlukla görüldüğü 

alanlar ana karada İngiliz Burnu, Kumburnu, Ayani ve Kartdere mevkileri, adalarda ise 

İncir Adası, Fener Adası, Orak Adası (özellikle Siren Kayalıkları mevki), Hayırsız Ada 

ve Kartdere Adası’dır. 
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Kuşlar:  

Foça’da bazılarının nesli tehlike altında olmak üzere 15 ordodan 42 familyaya ait 

toplam 120 kuş türü bulunmaktadır. Farklı zamanlarda Foça ve civarında gözlenmekte 

olan bu kuşlar; yerli kuşlar, yaz göçmenleri, kışlayanlar ve rastlantısal kuşlar olarak 

kategorize edilebilir.  

Üreme dahil senenin dört mevsiminde alanda bulunan yerli kuşlar kategorisinde; 

Tepeli Karabatak, Büyük Gümüş Martı, Kızıl Şahin ve Kerkenez, sadece üreme amaçlı 

bölgeye gelerek üreyen ve sonbaharda yavruları ile güneye göç eden yaz göçmenleri 

kategorisinde; Akkarınlı Sağan, Küçük Kerkenez, Kızıl Kırlangıç ve Bülbül, güney 

ülkelerden sadece kışın gelenler ve ilkbaharda tekrar güneye göç eden kışlayanlar 

kategorisinde; Şahin, Gökçe Delice, Atmaca ve Karabaş Martı, normalde Foça’da 

bulunmayan ancak nadir gelip-geçen rastlantısal kuşlar kategorisinde; Flamingo, 

Tepeli Pelikan ve Ada Martısı bu kuş türlerine örnek olarak sayılabilir.  

Foça’da yaşayan kuş türlerinden bazılarının, dünya ölçeğinde neslinin tehlike altında 

olması, ilçenin hem Önemli Kuş Alanı (ÖKA), hem de Önlemli Doğa Alanı (ÖDA) 

seçilmesine neden olmuştur.  

Foça adaları ve anakarada ise 4. Mersinaki ve Kartdere Vadisi ile Kartdere’nin denizle 

buluştuğu nokta kuş çeşitliliği bakımından ilçenin en önemli alanlarıdır.    

Deniz Çayırları:  

Çok yavaş büyüyen bir tür olan deniz çayırları Büyük Deniz ve Küçük Deniz bölgesinin  

bir bölümü hariç tüm Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırında dağılım göstermekte olup 

yaklaşık 6,7 km2’lik bir alan kaplamaktadır.  

Siren Kayalıkları: 

Fokları andıran adaların en büyüğü olan Orak Adası’nın kuzeybatısında yer 

almaktadır. Mitolojide siren; kuş vücutlu, kadın başlı, yaptığı müziğin güzelliğiyle 

tanınan yaratıklardır. Sirenlerin bu adada yaşadıkları ve yaptıkları müziğin etkisiyle 

gemicilerin yollarını şaşırttıkları ve kayalara çarpmalarına neden oldukları 

sanılmaktadır.  
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Fokların üremek ve yavrulamak amacıyla kullandıkları mağaralar açısından hayati 

öneme sahip olan Siren Kayalıkları, foklardan sonra Foça’nın simgesi konumundadır. 

➢ Arkeolojik Değerler: 

Athena Tapınağı: 

Bilgelik ve bereket tanrıçası Athena adına M.Ö. 590-580 yıllarında yapımına başlanan 

İyon düzenindeki tapınak türünün erken örneklerindendir. Kazısı 1998-1999 sezonunda 

başlamış, halen devam etmektedir. Tapınak’ta ahşap ve taş malzeme kullanılmış, 

ahşap bölümler günümüze ulaşmamıştır. Athena kutsal alanı, 17. ve 18. yüzyıllarda 

yaşam mekanı olarak kullanılmıştır.  

Sur ve Beşkapılar: 

5,5 km. uzunluğu ile surlar, Foça’nın en çok korunmuş yerlerinden bir bölümüdür. Söz 

konusu kalıntılar, İonia’nın dünyaya önderlik ettiği ve Batı Uygarlığı’nın temellerinin 

atıldığı M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısında, Phokaia’nın en büyük kentlerden biri olduğunun 

en önemli kanıtlarındandır. Beş kapılar beş kemerli kapıdan oluşup, Osmanlı Dönemi 

Kalesi’nin kayıkhane bölümüdür. Beş kapılar, bu dönemde şehre giriş çıkış yeri 

durumundaydı ve kente giriş deniz üzerinden kayıklarla bu kapılar üzerinden 

sağlanmaktaydı. Bu bölümler Kanuni Sultan Süleyman döneminde, (1538-1539) 

yapılmıştır. Surların üzerinde Arkaik, Roma ve Bizans dönemine ait çok düzgün kesme 

taşlar vardır. Son restorasyon çalışması, 1983-1994 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 

yapılmıştır ve günümüzde hem tiyatro, hem de belediyenin etkinliklerinin gösterildiği 

yer konumundadır. 

Kybele Açıkhava Tapınağı: 

M.Ö. 580 tarihinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Liman Kutsal Alanı’nın kayalara 

oyulmuş bir tapınma yeri olması, Kybele kültürünün Phokaia’da yaygınlığının 

göstergesidir. Phokaia’da tapınma ve inanç kültürünün Arkaik Dönemde de görülmesi, 

kentte Arkaik Dönem içinde bir tapınma alanının yapılması gerekliliğini getirmiştir. Söz 

konusu kutsal yer kayalık alanda olup, alanın üstündeki terasta da Athena Tapınağı 

bulunmaktadır. Küçük Deniz’de bulunan antik limanın girişindeki kayaların işlenmesiyle 

oluşturulan bu açık hava tapınağı, 1993 yılı kazıları sırasında ortaya çıkarılmıştır. 
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Kybele Tapınağı’nın üzerinde bulunan çeşitli büyüklüklerdeki beş nişte, Tanrıça 

Kybele’nin heykelleri ve kabartmalarının yer aldığı bilinmektedir.  

Tapınak üzerinde, kayaya oyulmuş adak havuzuyla birlikte o dönemde denizci 

fenerlerinin konulması için yapılan küçük nişler bulunmaktadır. O dönemde adak 

havuzunda denizcilerin ticaretinin iyi geçmesi için tanrıça Kybele adına adaklar 

yapılması inanışı tapınağın önemini bir kat daha arttırmaktadır. Tapınak üzerinde 

bulunan Kybele Heykeli’nin aslının Marsilya’da olduğu bilinmektedir. Kutsal alanın 

yaslandığı kayalık üzerindeki sur duvarları dört ayrı dönemi göstermektedir. Beyaz 

harçsız taşlar Arkaik Döneme, bu taşların üzerindeki kireç harcı ile yapılan kısım Roma 

Dönemi’ne, üstteki beyaz taşlar Bizans, üzerindeki küçük taşlar Ceneviz ve Osmanlı 

Dönemine ait olup, surlarında kireç harcı, kum, tuğla parçası ve kiremit tozlarından 

oluşan Horasan harç kullanılmıştır. Anadolu’nun tanrıçası olan Kybele, Arkaik 

Dönem’den itibaren çok saygı görmüş olup, yel değirmenli tepe ile İncir Adası’nda da 

Kybele’ye atfedilen kutsal alanlar oluşturulmuştur. 

Arkaik Duvar: 

En eski kent duvarıdır. Maltepe Tümülüsü tepesinde yapılan kazılarda M.Ö. 590-580’li 

yıllara ait olduğu anlaşılan duvar kalıntıları bulunmuştur. Herodot’un bu duvarlardan 

sıkça söz etmesinden dolayı, Herodot Duvarı olarak da anılmaktadır. Duvar, Foça taşı 

olarak anılan volkanik taşla örülüdür. 1993 yılı Temmuz ve Ağustos aylarındaki kazı 

çalışmalarında çıkmış olup, özgün yüksekliğinin 15 m. olduğu bilinmektedir. Surların 

toplam uzunluğu 5,5 km olup, Herodot duvarlarından başlayıp Athena ve Liman kutsal 

alanını içine aldığı, kentin doğusundaki tiyatro ve diğer tepeleri de çevrelediği 

saptanmıştır. 

Tiyatro: 

M.Ö. 340-330 yıllarına tarihlenen ve Foça-İzmir-Yenifoça kavşağında yer alan tiyatro, 

1991 kazılarında çıkmıştır. Tiyatro, dayanıklı bir taş türü olmayan Foça Taşı olarak 

anılan Tufa taşından yapılmış olup, kazısı iki ayrı bölümde tamamlanmıştır. Birinci 

bölümde Analemna Duvarı (4,5 m. yüksekliğinde), ikinci bölümde dört ayrı basamak 

bulunmuştur. Basamaklarda (Fuyte, Oyta) yazısına rastlanmıştır. Bu yazılar o 

dönemdeki mahalle adları olup, kişilerin bu mahallelerin isimlerine göre tiyatroda  
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oturdukları anlaşılmaktadır. Phokaia Tiyatrosu, M.S. 1. yy’ da seramik çöplüğü, 2. yy 

’da ise, Nekropolis (Mezarlık) olarak kullanılmıştır. 

Tiyatronun yakınındaki değirmenlerin bulunduğu bölgenin sağında, Kybele’ye 

atfedilen tapınma alanı olduğu ve bu bölgeye Arkaik İyon Dönemi’nde tapınma amaçlı 

heykellerin konulduğu bilinmektedir.  

Hellenistik Dönem Nekropolü: 

Nekropolün, bugünkü yerleşimin kuzeyinde Çifte Kayalar tepesinin batısında, yolun 

yanında bulunan tepe üzerinde yapılan kazılarda ortaya çıkan veriler doğrultusunda 

bu alanın Antik çağda keramik üretim bölgesi olarak kullanıldığı, Hellenistik dönemde 

ise mezarlık bölgesi olduğu, sonrasında da erken ve orta Roma döneminin günlük kap 

üreten atölyelerinin keramik çöplüğüne dönüştüğü bilinmektedir. 

Şeytan Hamamı: 

Can Dede tepesinin eteklerinde askeri alan içinde yer alan, antik çağda kayalara 

oyularak yapılmış bir aile mezarıdır.  

Mezar uzun bir dromos (yol) ve iki mezar odasından oluşmuştur. Her odanın içinde 

tabana oyuk olarak yapılmış ikişer mezar bulunmaktadır. Bazı Lydia mezarlarına 

benzeyen bu mezarda Prof. Dr. Ekrem Akurgal’ın yapmış olduğu kazılar sırasında 

mezarda bulunan seramik, mezarın M.Ö. 4. Yüzyıla ait olduğunu göstermektedir. 

Taş Ev / Kule (Pers Mezar Anıtı): 

Foça’nın 7 km. kadar doğusunda, İzmir-Foça Karayolu üzerinde, kuru bir dere yatağının 

kenarında, M.Ö. 14. yüzyıla tarihlenen Lykia geleneğinde Pers etkisi altında kalınarak 

yapılmıştır. Masif bir kaya kütlesinin oyulması ile oluşturulmuştur. Alt bölüm ana 

gövdesidir. Üst bölüm ise, kübik biçime sahiptir.  

Anıt ilk kez 2000 yılının yaz mevsiminde kazılarak, onarılıp korumaya alınmış, 2001 

yılında ziyarete açılmıştır. Onarım sonrası anıt, gezi platformları ve çevre 

düzenlemeleriyle oldukça vurgulu hale gelmiştir. 

Su Kemerleri: 

Su kemeri, Foça’da ilk kazıları yürüten Felix Sartiaux’ya göre orta çağ döneminde  
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yapılmıştır. Bu su kemeri yirminci yüzyılın başlarına kadar kullanılmış ve Foça’nın içme 

suyu ihtiyacının büyük bir kısmını temin etmiştir. Seyyah, Le Bruyn 1678 yılında 180 

kemer saydığını aktarmaktadır, çok büyük kısmı halen sağlamdır. 

Dış Kale: 

1678 yılında  bölgeyi korumak için yapılan kaleden geriye günümüzde, pek bir şey 

kalmamıştır. İç kısımda yalnızca Türk hamamı kalıntıları vardır. 

Osmanlı Mezarlığı: 

16. yüzyıldan (1455) 19. yüzyılın sonuna kadar gömü amaçlı kullanılmıştır. Osmanlı 

mezarlığında yapılan incelemelerde en eski kitabe tarihinin Sultan Süleyman (1520-

1566) Dönemi’ne ait olduğu saptanmıştır. Mezar taşlarında gül, lale, selvi ağacı, üzüm 

salkımları, nar, hurma ve stilize edilmiş birçok bitkisel motife rastlanmaktadır. 

➢ Osmanlı-Türk Dönemi Eserler: 

Türk dönemine ilişkin imar faaliyetleri, Fatih devrinde başlamıştır. Kentte, günümüze 

ulaşılabilen üç cami ve iki hamam bulunmaktadır. Bu yapıların tümü, surlarla çevrili 

kale içinde, Atatürk Mahallesi’nde yer almaktadır. 

Fatih Camii: 

Kale içinde, Beş kapılar burcunun 200 m. güneybatısındadır. Yapının giriş kitabesinde, 

1530-1531 yılında Mustafa Ağa adlı bir kişi tarafından yapıldığı belirtilmektedir. İkinci 

kitabede ise, 1569-1570 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yeniden inşa 

edildiği belirtilmiştir. Yapının kendisi Fatih Dönemi’nde yaptırılıp, Mustafa Ağa 

tarafından etrafı avlu ile çevrilmiştir.  

Yapı duvarlarla çevrili geniş avlu içerisinde yer alıp, enine dikdörtgen planlı bir harim, 

harimin kuzeyinde son cemaat yeri ve kuzeydoğu köşesinde minareden oluşmaktadır. 

Dış duvarlar, tuğla hatıllı kesme taşla kaplanmıştır. Yapı 1990-1992 yıllarında restore 

edilmiş olup, halen ibadet amaçlı kullanılmaktadır. 

Kayalar Camii: 

Fatih Camii’nin 200m. kuzeydoğusundadır. 15. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında inşa edildiği 

sanılmaktadır. Minaresi 18. yüzyılda yapılmıştır. Uzunlamasına dikdörtgen planlı  
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yapının, kuzey cephesi düzgün kesme taş, diğer cepheleri ise kabayonu taşla 

kaplanmıştır. Doğu, batı ve güney cephelerinde altta ve üstte dörder pencere vardır. 

Alt sıra pencereleri düz atkı taşlı, üst sıradakiler sivri kemerlidir. Minare yapıya 

sonradan eklenmiştir ve inşa malzemesi kesme taştır. 

Hafız Süleyman Mescidi: 

Atatürk Mahallesi’nde 127, 186 ve 188. Sokakların kesiştiği noktada yer almaktadır. 

1548 yılında Mustafa Ağa tarafından inşa edilmiştir. Yakın zamana kadar metruk 

durumda olan yapı, 1990 yılında restore edilerek yeniden ibadete açılmıştır. Kare 

planlı, düz tavanla örtülü olan yapının inşa malzemesi kabayonu taştır. Güney ve doğu 

cephelerinde altta ve üstte ikişer pencere açıklığı vardır. Alttaki pencereler yuvarlak 

kemerli, üsttekiler ise daire şekillidir. Yapının ana cephesi, sokak konumu nedeniyle 

batıya açılmıştır.  

1 No’lu Hamam: 

Atatürk Mahallesi’nde, 115 ve 116 Sokakların kesiştiği köşede, Fatih Camii’nin 100 m. 

kadar güneybatısındadır. Hamamın, Fatih Camii ile olan yakınlığını da dikkate alarak, 

Foça’nın fethinden hemen sonra 15. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği 

düşünülmektedir. Ortası kubbe, yanları yuvarlak kemerli tonozlarla örtülü iki halvet 

hücresi, su deposu ve külhandan oluşmaktadır ve inşa malzemesi moloz taştır. Yapının 

tüm çevresi çeşitli yapılarla çevrili olduğundan dışarıdan çok net algılanamamaktadır. 

2. Dünya Savaşında, depo olarak kullanılmış olan yapı, savaş esnasında patlatılmıştır. 

Günümüzde de kendi işlevi dışında kullanılmaktadır ve oldukça yıpranmış durumdadır. 

2 No’lu Hamam: 

Atatürk Mahallesi, 188 Sokakta yer alan yapı bugün kullanılmamaktadır. Yapının inşa 

kitabesi yoktur. Yapının küçük halvet hücresindeki barok karakterli süslemeleri de 

dikkate alınarak, 18 ile 19. yüzyıllar arasında inşa edildiği düşünülmektedir.  

Yapının inşa malzemesi kabayonu taş ve tuğladır. Yapı günümüzde kendi işlevi dışında 

depo olarak kullanılmaktadır ve oldukça yıpranmış durumdadır. 
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Ağalar Konağı: 

Ağalar Konağı Antik Phokaia’da ve Osmanlı döneminden 20.yy başlarına kadar iskan 

alanı olan antik yarımada üzerinde bulunan, yaklaşık 300 yıllık geçmişiyle kentin 

simgesel yapılarından olup, Atatürk’ün Foça’ya ilk gelişinde bu binayı kullandığı 

bilinmektedir.  

1992 yılında çıkan yangında yapının büyük bir kısmı tahrip olmuş ve günümüze pek 

fazla şey kalmamıştır.  

Ağalar Konağı yığma taş zemin üzerine ahşap karkas bir yapıdır. Konağın göze çarpan 

bir başka önemli özelliği, doğu ve güney cephelerindeki simetrik çıkmalarıdır. Bu 

cephelerin en önemli özelliği Türk evine ait sofa ve eyvanlı plan şemasını aynen 

yansımasıdır. Ağalar Konağı’nın Eski Foça geleneksel konut dokusu içindeki yeri bu 

özellikleriyle tektir.  Yapı, yığma taş zemin kat üzeri ahşap karkas bir yapım sistemine 

sahiptir. 

Foça Öğretmenevi 

Günümüzde Foça’nın simgesi olan yapılardan biridir. Foça’daki Rumların ilkokul 

binasıdır. 1993 yılında onarım görerek öğretmenevi olarak hizmete açılmıştır.  

Yapı taş olup, simetrik bir plana sahiptir. Kapının yanlarında kemerli ahşap pencereler 

bulunmaktadır. Girişte dikdörtgen karşılama mekanı, bu mekanın yanlarında yine 

dikdörtgen planlı bölümler vardır. Her bölüm ahşap pencerelerle ilk giriş mekanına 

açılmaktadır. Yapıda yazın bahçesi, kışın da iç mekanları kullanılmaktadır. Verilen yeni 

işlevin özgün işlevden çok farklı olması, yapının özgün iç mekan etkisinin kaybolmasına 

sebep olmuştur. 

2.2. Planlama Alanının Konumu 

İzmir, Foça, (Kent Merkezi), Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Çalışması’na konu alan; 

Foça Kent Merkezi’nde, Atatürk, Fevzi Paşa ve İsmetpaşa Mahalle sınırları içerisinde 

yer almaktadır.  Alan; Ege Denizi, Foça-Yeni Foça Karayolu ile Değirmenlik, Sevgi ve 

Poyraz Caddeleri arasında konumludur ve İzmir-Foça Karayolu’na yaklaşık 750 m 

uzaklıktadır.   
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- Planlama Alanı’nın İzmir İlindeki Konumu – 
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- Planlama Alanı’nın Foça İlçesindeki Konumu – 
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- Planlama Alanı’nın 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita Üzerinde İlçedeki Konumu – 
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- Planlama Alanı’nın Bölge İçerisindeki Konumu – 
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Planlama sahası, Mülga İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 09.09.1993 tarih, 4685 sayılı kararı ile tescil ettiği ve İzmir 2 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.03.2017 tarih, 7844 sayılı kararı ile revize ettiği 

kentsel ve arkeolojik sit alanlarını kapsamaktadır.  Bu alanlar ile çakışan ve 04.01.1991 

tarih 2560 sayılı karar ile Mülga İzmir 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nca onaylan doğal sit alanları ise plan onama sınırı dışında bırakılmıştır.  

Ayrıca planlamaya konu alan tümüyle 22.10.1990 tarih, 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararı ile tespit ve ilan edilen, 21.05.2007 tarih, 2007/12212 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararıyla sınırları genişletilerek yeniden düzenlenen “Foça Özel Çevre Koruma 

Bölgesi” içerisinde kalmaktadır. 

Sonuç olarak; 

işbu rapora konu planlama alanı, 2.4 ha’lık alana haiz “Kentsel Sit Alanı”, 15.8 ha’lık 

alana haiz “Kentsel Arkeolojik Sit Alanı”, 11.2 ha’lık alana haiz olmak üzere iki ayrı 

yerde konumlu “Kentsel+III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanları”, 38.6 ha’lık alana 

haiz “I. Derece Arkeolojik Sit Alanları”nı kapsayan toplam 68 ha.’lık yüz ölçüme sahiptir.   

Foça kent merkezinde yer alan, toplam 68 ha.’lık yüz ölçüme sahip planlama alanı, iki 

bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerden biri planlama alanının kuzeyinde yer alan ve 

Kentsel Sit Alanını kapsamakta, diğeri de  Foça kent merkezini kapsayan,  Kentsel + 

Arkeolojik Sit Alanı, Kentsel + III.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ile I.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı sınırlarına dayanan bölge şeklinde tanımlanabilir. 
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2.3. Planlama Alanının Koruma Statüsü 

Planlama Alanı; ilk olarak Mülga İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 09.09.1993 Tarih, 4685 Sayılı Kararı ile tescillenen, sonrasında İzmir 2 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.03.2017 tarih, 7844 sayılı kararı 

ile revize edilen Foça Kent Merkezi’nde konumlu kentsel ve arkeolojik sit alanlarını  

kapsamakta olup, tümüyle Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında yer almaktadır. 

Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanları; 

Planlama alanı ve çevresindeki kentsel ve arkeolojik sit alanları, Mülga İzmir 1 Nolu 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.09.1993 Tarih, 4685 Sayılı 

Kararı ile tescillenmiş, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

08.03.2017 tarih, 7844 sayılı kararı ile revize edilmiştir. Foça Kent Merkezi ile İngiliz 

Burnu’nu kapsayan bu karara ek olarak İncir Adası, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 22.01.2015 tarih 4740 sayılı kurul kararı ile kısmen 1.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiştir.  

 

- Mülga İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.09.1993 Tarih, 4685 Sayılı Karar Eki – 
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 - 08.03.2017 Tarih 7844 Sayılı Karar Doğrultusunda Belirlenen Arkeolojik Sit Alanları ve Sit Statüleri – 

 

-- 22.01.2015 tarih 4740 Sayılı Kurul Karar Doğrultusunda Belirlenen İncir Adası 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı– 
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Doğal Sit Alanları; 

Planlama alanı çevresinde yer alan doğal sit alanlarının tümü, Foça ilçesi bütününde 

yapılan çalışmayla Mülga İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nca 04.01.1991 tarih 2560 sayılı karar ile belirlenmiştir.   

 

-Mülga İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.01.1991 Tarih, 2560 Sayılı Karar Eki- 

 

 - Planlama Sahası Çevresinde Yer Alan Doğal Sit Alanları- 
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- Planlama Sahası Çevresinde Yer Alan Doğal Sit Alanları- 
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Özel Çevre Koruma Bölgesi; 

Planlama alanı tamamen 22.10.1990 tarih, 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 

tespit ve ilan edilen, 21.05.2007 tarih, 2007/12212 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 

sınırları genişletilerek yeniden düzenlenen “Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi” 

içerisinde kalmaktadır.  

 

- Planlama Alanı’nın İlçedeki Konumu – 
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2.4. Plan Hiyerarşisi ve Gelişim Sürecindeki Yeri 

Planlama alanının yer aldığı bölgeyi kapsayan farklı ölçeklerdeki meri planlar şu 

şekildedir; 

2.4.1. Meri 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

Planlama alanı,  

• Doğal, kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik değerlerini korumak ve geliştirmek, 

• Bölge bütününde gelişme olanakları ve iç dinamikler doğrultusunda, yerleşme 

düzeni ve kademelenmesini oluşturmak, 

• Koruma-kullanma dengesi gözetilerek, sektörel olanakların değerlendirilmesini 

ve geliştirilmesini sağlamak, 

• Alıcı ortamlarda (su, toprak ve hava) var olan kirlenmenin giderilmesi ve yeni 

kirlenmelerin oluşmasını önleyecek kararları geliştirmek,  

temel hedefleri doğrultusunda İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre 

Düzeni Planı K17 paftası,  

• 23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanan plana askı 

sürecindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasında 30.12.2014 tarih ve 21137 

sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmış, 

• Askı süreci içerisindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasında yeniden 

düzenleme yapılarak 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 

16.11.2015 tarihinde onaylanmış, 

• 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 10.10.2018 

tarihinde ve 07.07.2020 tarihinde ise İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 

Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikleri onaylanmıştır.  

Planlama alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı’nda; K17 paftasında yer almakta, “Özel Çevre Koruma Bölgesi”nde kalmakta, 

“Kentsel Yerleşik Alan” kullanım kararı bulunmakta, Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel-

Arkeolojik Sit Alanı ile Balıkçı Barınağı/Yat Limanı sembollerini barındırmakta olduğu 

ve 1.Derece Yol bağlantısının alandan geçtiği görülmektedir.  
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- Planlama Alanı’nın Yürürlükteki 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndaki Konumu – 
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Söz konusu planın plan hükümlerinde “Özel Çevre Koruma Bölgesi”ne ilişkin özel bir 

hüküm bulunmamaktadır. Ancak planın açıklama raporunun 4.3.4. bölümünde; 

“Planlama Bölgesi sınırları içinde bulunan Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde ilgili 

kurum tarafından onaylanmış ve gelecekte hazırlanacak planlar uygulanacaktır” 

ibaresi yer almaktadır.      

 

- Yürürlükteki 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Plan Açıklama Raporu - 

Söz konusu planın “Plan Uygulama Hükümleri”nin 8.1.1.3 maddesinde; “Kentsel 

yerleşme alanlarında, konut alanları ile eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, açık ve kapalı 

spor alanları, yeşil alanlar, kamu kurum alanları, trafo vb. gibi sosyal ve teknik alt yapı 

alanları ile ticaret alanları, küçük sanayi sitesi alanları, turistik tesis alanları, konut dışı 

kentsel çalışma alanları vb. gibi çalışma alanları yer alabilir” denmektedir. 

 

  - Yürürlükteki 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Plan Uygulama Hükümleri - 
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2.4.2. Meri 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

Planlama alanı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2012 tarih, 05/843 sayılı 

kararıyla onaylanan, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’nda; 

tümüyle “Özel Çevre Koruma Bölgesi”nde kalmaktadır.    

Söz konusu planın “Plan Uygulama Hükümleri”nin 7.24 maddesinde; “Foça Özel Çevre 

Koruma Bölgesi sınırları içerisinde Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına 

Dair Kanun Hükmünde Kararname geçerlidir. Bölge ile ilgili her ölçekteki yeni plan ve 

projeyi re’sen onaylama yetkisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’na aittir. Ancak 

her ölçekte hazırlanan planların onayından önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

görüşlerinin alınması zorunludur” denmektedir. 

 

  - Yürürlükteki 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Plan Hükmü - 
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- Planlama Alanı’nın Yürürlükteki 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’ndaki Konumu – 
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2.4.3. Meri Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı 

Planlama alanı, Mülga İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 25.12.1997 tarih, 6982 sayılı uygun kararı ile Çevre Bakanlığı Özel Çevre 

Koruma Kurumu Başkanlığı’nca 20.05.1998 tarihinde onaylanan “Foça I. Etap 1/5.000 

Ölçekli Koruma Revizyon İmar Planı” ile “Foça I. Etap 1/1.000 Ölçekli Koruma Revizyon 

İmar Planı”  kapsamında yer almaktadır.  

Söz konusu planların plan uygulama hükümleri ortak yazılmış olup 3 paftadan 

oluşmakta olup 3/1, 3/2 ve 3/3 olarak adlandırılmıştır. 3/3 olarak adlandırılan plan notu 

paftasında, 10/03/2020 tarih ve 63561 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmış ve 

21.04.2020-21.05.2020 tarihleri arasında askı sürecini tamamlamış olan “Foça I. Etap 

Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği” yapılmıştır.  

Foça İlçe Merkezi’nin büyük bölümü için hazırlanmış olan geniş kapsamlı söz konusu 

planlarda; planlama alanında kalan ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 08.03.2017 tarih, 7844 sayılı kararı ile tescil ettiği;  

• “Kentsel Arkeolojik Sit Alanı” ile “I. Derece Arkeolojik Sit Alanları”nda Yüksek 

Kurulu İlke Kararları doğrultusunda uygulama yapılacağı, 

• “Kentsel Sit Alanı” ile “Kentsel+III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanları”nda 

yapılacak yeni yapılanmalar ile ifraz, tevhit, plan değişikliği işlemlerinde 

Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları doğrultusunda uygulama yapılacağı,  

• Alanda yer alan korunması gerekli (tescilli) yapıların adi yada esaslı onarımı ve 

bunların koruma alanlarında yapılacak yeni yapılanmalarda Koruma Yüksek 

Kurulu İlke Kararları doğrultusunda uygulama yapılacağı belirtilmiştir. 

Söz konusu planlarda, işbu rapora konu planlama alanına yönelik verilmiş koruma 

kararları yalnızca İlke Kararları ile sınırlı tutulmuş, bu alanlarda dokuya özgü detaylı 

yapılaşma koşulları belirtilmemiş, halihazır harita üzerine sit alanı sınırları işlenmiştir. 

Yine aynı planların işbu plan raporu kapsamı dışındaki alanlarında detaylı yapılaşma 

koşulları ve yapı yaklaşma mesafeleri belirtilmiş, yapılara verilecek kotlar, çatı 

biçimleri, çıkma türleri, kapı ve pencere oranları, cephe elemanları tespit edilmiş, 

parsellerde kalan açık alanlara ilişkin düzenlemelerde bulunulmuştur. Meri planlar 

üzerinde arazi kullanım kararı bulunmadığından arazi kullanım tablosu da 

oluşturulamamıştır.  
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- Planlama Alanının Foça I. Etap 1/5.000 Ölçekli Koruma Revizyon İmar Planı’ndaki Konumu – 
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- Planlama Alanının Foça I. Etap 1/1.000 Ölçekli Koruma Revizyon İmar Planı’ndaki Konumu – 
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-- İzmir, Foça 1. Etap Koruma Revizyon İmar Planı– Plan Notu Paftası 3/1 - 
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-- İzmir, Foça 1. Etap Koruma Revizyon İmar Planı – Plan Notu Paftası 3/2 - 
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 -10/03/2020 tarih ve 63561 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanan İzmir, Foça 1. Etap Koruma 

Revizyon İmar Planı, Plan Hükümleri Değişikliği- 3/3- 
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2.5. Planlama Sahasının Analitik Karakteri 

Foça geleneksel kent merkezi, pek çok kıyı yerleşim birimlerine göre nispeten 

bozulmamış yerleşim dokusu, kendine özgü geleneksel dokuyu oluşturan Osmanlı ve 

Cumhuriyet dönemine ait konut mimarisiyle ön plana çıkan bir yerleşimdir. Günümüze 

kadar ulaşmış olan, tarihi, arkeolojik ve doğal zenginlikleriyle, varlığını kanıtlayan Foça 

Kenti’nin kuruluşunda ve bugüne ulaşmasında, hiç kuşkusuz diğer kentlerde olduğu 

gibi, doğal çevre olanaklarının rolü büyük olmuştur. Denizin varlığı, deniz ticaretini 

özendirerek kentin dışa açılımını sağlamıştır. Kıyı kuşağındaki olumlu iklim şartları, 

kentte yaşamı kolaylaştırırken aynı zamanda, verimli tarım topraklarında gelişmiş bir 

tarım kültürünün de oluşmasını sağlamıştır.  

Ancak, teknoloji ve yarattığı etkilerin sonucu olarak, insan gereksinme ve ihtiyaçları 

artmış, bu ihtiyaçlarla da insanların doğal çevreler üzerinde baskıları yoğunlaşmıştır. 

Bu baskılar da kent üzerinde olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Örneğin, tarım alanlarını 

genişletme çabalarıyla yanlış arazi seçimi, konut ihtiyacı sebebiyle yeni yapılaşma 

alanı olarak seçilen yanlış yerler ve turizm adına rant için yapılan uygulamalar mevcut 

sorunların günden güne artmasına neden olmuştur. Kentin iç ve dış dinamiklerindeki 

bu artış, kent için yeni planlama ve yapılanma ihtiyaçlarını da beraberinde getirmiştir. 

Ancak plan kararlarındaki değişim ve yetersizlikler kenti kurtarmaktan çok 

gelenekselliğinin bozulmasına yönelik olmuştur. Plan kararlarında süreç içi değişimin 

yoğun yaşandığı Foça Kenti ve özellikle geleneksel kent merkezi yanlış uygulamalar 

sebebiyle sürekli tehdit altında kalmıştır ve kalmaktadır. 

Bize düşen görev bu güne kalma başarısını gösteren değerlerimize sahip çıkmak, 

onları korumak ve yaşatmak olmalıdır. Foça İlçesi’nin en eski yerleşimi olarak görülen 

geleneksel kent merkezi yerleşim alanı, geleneksel doku ve mimari karakter 

özelliklerini bugün ve yarına aktaracak örneklerden birisidir. Dolayısı ile bu bölümde 

dile getirilen çalışmanın amacı, yapılacak olan koruma amaçlı imar planına ışık tutması 

için tespit edilen verilerin analiz edilerek mekansallaştırılması ve açıklanmasıdır. 

Söz konusu bölümde aktarılan veriler; Planlama Alanı ve yakın çevresinde yapılan 

güncel ve detaylı arazi çalışmalarının dijital ortama aktarılarak yönetilmesi sonucu 

oluşturulmuştur.  
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Tüm analiz sürecinde öncelikle alan, 68 hektarlık planlama alanı ile birlikte arkeolojik 

ve kentsel sit alanları ile çakışan doğal sit alanlarını da kapsayacak şekilde bütün 

olarak incelenmiştir.  

• Bu kapsamda hazırlanan tüm analiz ve sentez çalışmaları 140 hektarlık alanı 

kapsamaktadır ve bu alan “inceleme ve araştırma alanı” olarak 

adlandırılmıştır.  

• Sonrasında ise planlama alanı içinde yer alan ve yerleşik dokunun bulunduğu 

kentsel+arkeolojik sit alanı ve kentsel+3.derece arkeolojik sit alanları ile 

kentsel sit alanı sınırlarını içeren bölge, alanın özgün kentsel dokusunun 

anlaşılabilmesi ve plan kararlarını doğru yönlendirmesi amacıyla, detaylı 

olarak incelenmiş olup 29,4 hektarlık bu alan “detay alan” olarak 

adlandırılmıştır.  

2.5.1. Mülkiyet İyelik Durumu 

İzmir, Foça, (Kent Merkezi), Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı 

Çalışması’na konu alan ve çevresini kapsayan inceleme ve araştırma sınırı yaklaşık 

140 ha’lık yüzölçümüne sahip olup; Atatürk, Fevzipaşa ve İsmetpaşa olmak üzere üç 

farklı mahalle sınırlarına girmektedir. İncelemeye konu alan bütününde toplam 1668 

adet parsel bulunmaktadır. Bu parseller;  

• 114 adedi Maliye Hazinesi, 

• 205 adedi Foça Belediyesi, 

• 11 adedi Vakıf, Dernek, Banka, PTT,  

• 3 adedi Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

• 2 adedi Kooperatif, 

• 2 adedi Tedaş, 

• 21 adedi Şahıs ve Kurum (Hazine/Karayolları/Vakıf vb.) hisseli, 

• 1310 adedi ise özel şahıs mülkiyetindedir.  
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- İyelik Durumu Analizi – İnceleme ve Araştırma Alanı- 
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-İyelik Durumu Analizi – Planlama Alanı- 

Planlama alanında toplam 1474 adet parsel bulunmaktadır. Bu parsellerden; 75 adedi 

Maliye Hazinesi, 200 adedi Foça Belediyesi, 11 adedi Vakıf, Dernek, Banka, PTT,  3 

adedi Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1 adedi Kooperatif, 2 adedi Tedaş, 13 adedi Şahıs 

ve Kurum (Hazine/Karayolları/Vakıf vb.) hisseli, 1169 adedi ise özel şahıs 

mülkiyetindedir.  
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2.5.2. Parsel Büyüklükleri 

İnceleme ve araştırma alanında (140 ha.) yer alan 1668 adet parselin 961 adedi 

yapılaşmaya konu, 707 adedi ise boş olan parsellerdir. Boş olan parsellerin 541 adedi 

1.Derece Arkeolojik Sit Alanı veya 1.Derece Arkeolojik+1.Derece Doğal Sit Alanı içinde 

yer almaktadır.  

Adalar itibariyle ortalama parsel büyüklükleri farklılıklar gösterirken, 1.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı Sınırlarında yer alan parseller, büyüklük bakımından, yerleşik alan 

bütünü içinde tespit edilen parsel büyüklüğünden farklıdır. Yerleşik alanda ortalama 

parsel büyüklüğü 196 m² iken 1.Derece Arkeolojik Sit alanlarında ise ortalama parsel 

büyüklüğü 1.426 m²’dir. Bu farkın özgün kentsel dokuya ilişkin alt ölçekli imar 

planlarında verilecek yapılaşma kararlarında yanıltıcı olmaması adına parsel 

büyüklükleri, hem inceleme ve araştırma alanı sınırında bütüncül hem de özgün 

dokunun yerleşik alanını içeren detay alan olmak üzere 2 aşamalı olarak incelenmiştir.  

Özgün yerleşik dokuda (detay alan), en küçük parsel büyüklüğü 1 m², en büyük parsel 

büyüklüğü ise 3.351,70 m² ‘dir. Parsel büyüklükleri genel olarak 400 m² altında 

yoğunlaşmaktadır. Bu aralıktaki parseller toplam parsel sayısının %89’unu 

oluşturmaktadır. 1000 m²’nin üzerinde 14 adet parsel yer almaktadır. Alan 

karakteristiğini yansıtmayan bu parsellerden en büyüğü 3.351,70 m2, 2. büyüğü ise 

3.335,06 m²’lik yüzölçümüne sahiptir.       

İnceleme ve araştırma bütüncül olarak değerlendirildiğinde de parseller  genel olarak 

400 m² altında yoğunlaşmaktadır. Bu aralıktaki parsel sayısı 1277 adet ve parsel 

ortalaması 255.4m2’dir.  

Kentte geleneksel ticari merkezin yoğunlaştığı kent merkezinde daha küçük parsellerin 

yer aldığı, çeperlere dağıldıkça ise daha çok konut ve turizm fonksiyonuna yönelik 

kullanılan daha büyük parsellerin yoğunluk kazandığı, İzmir-Foça karayolu bölgesinde 

ise en büyük parsellerin yer aldığını söylemek mümkündür.  
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- Parsel Büyüklükleri Analizi – İnceleme ve Araştırma Alanı-  

0

50

100

150

200

250

300

350

400



 İZMİR, FOÇA (KENT MERKEZİ),  

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI (2020) 

 

Adres: Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, No:47, Folkart Towers, A Kule, K:33, D:3302-3303, Bayraklı | İZMİR 

İletişim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07 

 

 
64 

 

 

 

 

- Parsel Büyüklükleri Analizi – Planlama Alanı- 

Planlama alanında, en küçük parsel büyüklüğü 1 m², en büyük parsel büyüklüğü ise 

11.504 m² ‘dir. Parsel büyüklükleri genel olarak 300 m² altında yoğunlaşmaktadır. 1000 

m²’nin üzerinde 58 adet parsel yer almaktadır. Alan karakteristiğini yansıtmayan bu 

parsellerden genelde 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarında yer almaktadır.    
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- Özgün Yerleşik Dokuya İlişkin Parsel Büyüklükleri Analizi – Detay Alan-  
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2.5.3. Parsel Doluluk Durumu 

İzmir, Foça, (Kent Merkezi), Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Çalışması 

yaklaşık 140 ha’lık yüzölçümüne sahip inceleme ve araştırma alanı 1668 adet 

parselden oluşmaktadır.  

Planlamaya konu alan bütününde yapılaşma oranı 961 adet parsel ile %58 iken detay 

alanda bu oran %82’dir.  

 

- Planlama Alanı Bütününe ilişkin Özgün Yerleşik Doku Doluluk Durumu Dağılımı– 

 

- Detay Alana ilişkin Özgün Yerleşik Doku Doluluk Durumu Dağılımı–  
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- Doluluk Durumu Analizi – İnceleme ve Araştırma Alanı-  
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- Parsel Büyüklükleri Analizi – Planlama Alanı- 

Planlama alanında yer alan 1474 adet parselden 526 adedi yapılaşmamıştır. 

Halihazırda üzerinde yapı bulunmayan bu parseller genelde 1.Derece Arkeolojik Sit 

Alanı sınırlarında yer almaktadır.    
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- Parsel Doluluk Durumu Analizi – Detay Alanı-
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2.5.4. Zemin ve 1. Kat Arazi Kullanımı 

Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Çalışmasına konu alan ve çevresini 

kapsayan 140 ha yüzölçümüne sahip inceleme ve araştırma sınırında; 1668 adet parsel 

ile garaj ve müştemilat yapıları da dahil olmak üzere 1348 adet yapı bulunmaktadır. 

Zemin kat arazi kullanım durumu, inceleme ve araştırma alanı bütününde ve planlama 

alanında incelenmiş, 1. kat arazi kullanım durumu yalnızca planlama alanı sınırlarında 

incelenmiştir.  

 

- Zemin Kat Arazi Kullanımı Analizi – İnceleme ve Araştırma Alanı - 

 

- Zemin Kat Arazi Kullanımı Analizi – Planlama Alanı - 
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Zemin kat arazi kullanımında konut kullanımı ile konutların bahçelerinde inşa edilmiş 

müştemilatların başı çektiği gözlenmektedir.  

Konut ve müştemilatların yanı sıra alanda kent merkezinde öbeklenmiş çevrelere 

doğru seyrekleşen perakende ticaret kullanımlarının da oranları yüksektir.  

Ticaret kullanım türlerinin arkasından hizmet ve turizm aktiviteleri gelmektedir. 

Alandaki otel, pansiyon, turistik amaçlı kullanımı önem taşıyan bar-kafe ve eğlence 

yerleri kentin tarihi kent dokusu ve deniz-güneş-kum turizmi adına bu türevi besleyen 

ve ondan beslenen kentin en büyük sektörel gücünün kullanım mekanlarıdır.  

 

- 1. Kat Arazi Kullanımı Analizi – Planlama Alan- 

Fonksiyon çeşitliliği fazla olan çalışma alanı zemin kat arazi kullanım durumu 

analizinde 671 adet kullanım birimine iyelik etmektedir.  

1.kat arazi kullanımında ise çoğunluğu konutlar oluştururken; hizmet birimleri, turizm 

yapıları ve boş yapılara da rastlanmaktadır. Bu oranı sırasıyla turizm aktiviteleri ve boş 

kullanımlar ile kişisel servisler ve depo kullanımları izlemektedir. Turizm kullanımları, 

alandaki otel, pansiyon, turistik amaçlı kullanımlı önem taşıyan bar-kafe ve eğlence 

yerleri kentin tarihi kent dokusu ve deniz-güneş-kum turizmi adına bu türevi besleyen 

ve ondan beslenen kentin en büyük sektörel gücünün kullanım mekanlarıdır. Planlama 

alanında yer alan yapıların 1.katlarında ticaret kullanımına rastlanmamaktadır.  
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- Zemin Kat Arazi Kullanımı Analizi – İnceleme ve Araştırma Alanı-  
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- Zemin Kat Arazi Kullanımı Analizi – Planlama Alanı-  
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- 1. Kat Arazi Kullanımı Analizi –Planlama Alanı- 
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2.5.5. Kat Yükseklikleri 

Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Çalışmasına konu alan ve çevresini 

kapsayan 140 ha yüzölçümüne sahip inceleme ve araştırma sınırında; garaj ve 

müştemilat yapıları da dahil olmak üzere 1348 adet yapı bulunmaktadır. Bunlardan 

948 adedi planlama alanında yer almaktadır. Bu yapılar çoğunlukla 1 ve 2 katlı olsa 

da, alanda 12 adet dokuya aykırı ve inşaat tarihi 1980’li yıllara dayanan 4 katlı yapılar 

bulunmaktadır. Ayrıca 131 adet yapıda bodrum ve/veya çatı katı yer almaktadır.  

 

- Kat Yükseklikleri Analizi – 
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2.5.6. Bahçe, Sokak ve Açık Alan İlişkisi 

Yerleşik dokuya ilişkin yapılan incelemede, özgün kentsel dokusunun anlaşılabilmesi 

ve plan kararlarını doğru yönlendirmesi amacıyla kentsel dokunun Kentsel Sit, 

Kentsel+III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit, Kentsel Arkeolojik Sit alanlarını kapsayan 

bölgeler incelenmiştir.  

Buna göre alan içerisindeki genel yerleşim düzeni incelendiğinde; 

• Kent merkezinin kuzeyinde ve güneyinde yer alan Kentsel+III. (Üçüncü) Derece 

Arkeolojik Sit Alanlarının tamamı ile Kentsel Sit Alanından oluşan alanların kara 

tarafında kalan yerleşim dokusu denize dik olarak uzanan sokaklardan 

oluşmaktadır. Böylece hem denizle görsel bağlantı sağlanmış, hem de hava 

akımı yörenin arka sokaklarına kadar ulaştırılmıştır.  Bu alanda ızgara plan tipi 

görüldüğü söylenebilir.  

• Alanın merkezinde yer alan “Kentsel Arkeolojik Sit Alanı” ile bu alan içinde yer 

alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanları ve Foça Kalesinin bulunduğu 1.Derece 

Arkeolojik Sit Alanını içine alan bölgenin ise birçok Anadolu Türk kentinde 

olduğu gibi geometrik şekillerden bağımsız bir serbestlikle, organik düzende 

geliştiği görülmektedir.  

• Genel olarak; planlamaya konu sahada gerek ızgara plan tipine haiz, gerekse 

organik düzende oluşmuş sokaklarda, geleneksel sokak kaplamalarının 

orijinalliğini yitirdiği görülmektedir. Taş malzeme ile kaplı olduğu tahmin edilen 

sokakların kaplamaları günümüzde asfalt, arnavut parke, taş parke ve kaldırım 

taşı ile değişmiş durumdadır.  

• Sokaklar genel olarak parke döşemeli ve dar kaldırımlıdır. Özellikle kent 

merkezinde (Kentsel Arkeolojik Sit Alanı) kaldırımlar 0.50-1.00 m arasında 

değişen genişliğe sahiptir.  

• Sokağa katkısı olan önemli elemanlar; yoldan cephe alan bina cepheleri, 

yığma taş bahçe duvarları ve bu duvarlardan sarkan bitki dokusu ve ağaçlardır. 

• Eski Foça geleneksel konut yerleşiminde bahçe kavramı, yaşayanların günlük 

vakitlerini geçirdikleri dinlenme alanları olarak kullanılmaktır. Bu bakımdan bu 

alanlar yapının içinde yaşayanlar için oldukça önemlidir. 
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• Bahçeli olan geleneksel konutların tümünde bahçe avlu duvarları, yöreye özgü 

Foça taşından, sıvasız şekilde, sıralı moloz yığma taş olarak yapılmıştır. 

Genellikle 1-1.5 m. yüksekliğe sahiptirler. Bahçe duvarlarında kullanılan 

bağlayıcı malzeme çoğunlukla, kireç harcıdır. Özellikle Küçük Deniz Sahil Bandı 

üzerindeki bahçeli olan tek ev örneklerinde, bu tip uygulamalara sıkça 

rastlanmaktadır.  

• Yapılan incelemede yapılar; bahçe, sokak ve açık alan ilişkisi açısından üç 

gruba ayrılmıştır. Bunlar sırasıyla;  

o Doğrudan sokağa açılan bahçesiz,  

o Doğrudan sokağa açılan arka ve/veya yan bahçeli, 

o Dolaylı yoldan sokağa açılan ön bahçelidir.  

 

-Doğrudan Sokağa Açılan Bahçesiz ve Arka ve/veya Yan Bahçeli İle Dolaylı Yoldan Sokağa Açılan Ön 

Bahçeli Yapı-Parsel İlişkisini Gösterir Şema- 

• Geleneksel özellikteki yapıların pek çoğu, bahçeli ya da bahçesiz doğrudan 

sokağa açılan yapılardır. Bu sebeple çekme mesafeleri bulunmamaktadır.  

• Doğrudan sokağa açılan bahçesiz örnekler çoğunlukla Küçük Deniz Sahil 

Bandı’nın gerisinde yer almaktadır. Bahçe ortasında konumlu ve dolaylı yoldan 

sokağa açılan yapı tipi, az sayıda olup sahil bandı üzerinde konumlanmıştır. 

• Yapıların bahçeleri dışındaki diğer açık alanlar ise eski dokudaki sokakların 

açıldığı meydancıklar ile önemli toplanma mekanları olan meydanlardır. 

Cumhuriyet Meydanı ile Foça Belediye Meydanı (Demokrasi Meydanı) ve 

Marsilya Meydanı alanın önemli meydanlarıdır. 
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2.5.7. Tescilli Yapılar ve Karar Tarihleri 

Planlama alanı içinde yapılan tescilli yapılara ilişkin incelemede, kentsel+arkeolojik sit 

alanı ve kentsel+3.derece arkeolojik sit alanları sınırlarında tescilli yapı varlığına 

ulaşılmıştır. Geleneksel yerleşik dokunun parçası olan Kentsel Sit Alanında ise tescilli 

yapı bulunmamaktadır.  

 

-Planlama Alanında Bulunan Tescilli Yapılar- 
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Planlama alanında 249 adet yapı parseli “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” 

olarak tescillenmiştir.  Bu yapılar ve yapı parselleri;  

• Mülga Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 

• Mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu 

• Mülga İzmir I Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

• İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca farklı tarihlerde 

tescile konu edilmişlerdir. 

Geçmişten günümüze kadar olan süreçte, planlama alanında kalan tescilli yapı 

parselleri için toplu ve münferit tescil kararları oluşturulmuştur. 12.02.1977, 30.01.2001, 

08.03.2017 ve 10.05.2017 tarihlerinde toplu tescil kararları verilirken, münferit kararlar 

farklı tarihler oluşturmaktadır. Bu nedenle münferit kararlar 2001 yılı öncesi ve sonrası 

kararları olarak kategorize edilmiştir.    

Ayrıca 20.10.1984 tarih 464 sayılı kararla tescil niteliğini kaybeden yapılar da 

bulunmaktadır.  

 

- Tescil Yapılar ve Karar Tarihleri – 

 

 

2%

74%

1%

6%

2%15%

12.02.1977 tarih 348 Karar

30.01.2001 tarih 8120 Karar

2001 Öncesi Münferit

2001 Sonrası Münferit

2017 Yılı 7844 Karar

2017 Yılı 8120 Karar
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- Tescil Yapılar ve Karar Tarihleri – 

2.5.8. Tescilli Yapı Grubu 

Planlama alanı içinde; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli” 249 

adet yapı parselinden; 15’i 1. Grup olarak, 169’u 2. Grup yapı olarak tescillidir. Tescilli 

taşınmaz yapı parsellerinden 65 adedinin ise henüz tescil grubu belirlenmemiştir.  

 



 İZMİR, FOÇA (KENT MERKEZİ),  

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI (2020) 

 

Adres: Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, No:47, Folkart Towers, A Kule, K:33, D:3302-3303, Bayraklı | İZMİR 

İletişim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07 

 

 

 

 
81 

 

 

Söz konusu tescilli parsellerde yer alan toplam 240 adet, parsel sınırları dışında ise 2 

adet yapı tescilli yapı bulunmakta iken, 22 adet tescilli parselde ise yapı 

bulunmamaktadır.  

 

- Tescilli Yapı Grubu Analizi – 

6%

68%

26%

1. Grup Yapı

2. Grup Yapı

Tescil Grubu Belirsiz
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2.5.9. Arkeolojik Buluntular ve Tahmini Arkeolojik Kent İzleri 

 

- Zemin Kat Arazi Kullanımı Analizi – İnceleme ve Araştırma Alanı-  

İnceleme ve Araştırma Alanı 

kapsamında elde edilen arkeolojik 

veriler, müze ve koruma kurulu 

belgeleri ile kazı raporları ve sözlü 

görüşmeler doğrultusunda derlenmiştir.  

Bu  doğrultuda antik Phokaia kentine 

ilişkin verilerin kent merkezinde ve 

merkezden kuzey ve güneye uzanan 

kollarda hem alansal hem çizgisel hem 

de noktasal olarak varlığının bilindiğini, 

diğer bölgelerde ise çoğunlukla 

noktasal buluntuların varlığına ulaşılmış 

olduğunu söylemek mümkündür. 
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2.5.10. Alana İlişkin Fotoğraflar 
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2.5.11. Alana İlişkin Kısmi Yapılaşma Kararı 

Planlama alanını kapsayan kıyı alanına ilişkin, Foça Belediye Başkanlığı’nca 

03.10.2017 tarih ve 115 sayılı kısmi yapılaşmaya esas meclis kararı alınmıştır.  

 

- Planlama Alanı içinde Kıyı Kenar Çizgisi ve Sahil Şeridine İlişkin Bilgi Paftası – 
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-Foça Belediye Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 115 sayılı Meclis Kararı- 
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3. PLAN KARARLARINA GEÇİŞ SÜRECİ 

İzmir, Foça (Kent Merkezi) Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları, 

▪ Güncellenen detaylı arazi ve kadastro etütleri, tamamlanmamış uygulama ve 

yapılaşma bilgileri, 

▪ Kamusal ve/veya özel makro ve mikro ölçekli sorun, talep, ihtiyaç ve başvurular, 

▪ İlgili tüm resmi kurum ve kuruluşların proje yatırımları, fiili kullanımları, kısıtlayıcı 

ve/veya yönlendirici eşikleri ve görüşleri ile bu kurumların arşiv ve bilgisayar 

kayıtlarından taranan, sağlıklaştırılan ve teslim tarihine dek birçok toplantı ve 

ortak çalışmada senkronize edilerek üretilen ve resmi görüşe bağlanan 

koordinatlı vektörel veri ağı altlıklarıyla hazırlanmış analiz ve sentezler 

kapsamında, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar 

planı, imar uygulamaları ve vaziyet-kitle oturum şemaları detay ve hassasiyeti 

ile bölgesel stratejik önem, yöresel hafıza, adaletli gelişim, dağılım ile yüksek 

yaşam standartları estetik tasarım duyarlılıklarını şablonu yapan bir şehircilik 

anlayışı ve planlamanın ilke ve esasları ışığında kurgulanmıştır. 

Söz konusu imar planına esas oluşturulan bu veri arşivi, alt ölçek detaylarına haiz 

sentezler, İzmir, Foça I. Etap Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği’nin katettiği 

yolda ve ulaştığı kararlarda kullandığı pusula ve kılavuzu olmuştur.  

Tüm bu süreçte toplanan verilerin dökümü plan kararlarına geçiş sürecinde hazırlanmış 

olup, bundan sonraki bölümlerde plan kararlarına ilişkin karar alma süreçlerindeki 

kritik noktalar detaylandırılacaktır.  

3.1. Teknik Verilerin Toplanması ve Sağlıklaştırılması  

Plan yapımında, altlık oluşturan teknik verilerin eksiksiz, yanlışsız, düzenli ve sağlıklı 

olması çok büyük önem taşımaktadır.  

Gereksinim duyulan verilere olan erişime bu yüzden büyük zaman ve emek harcanmış, 

günümüz teknolojisinden yararlanarak planlama çalışması sırasında yardımına ve 

bilgisine başvurulması olası olan her detaya haiz bilgiye, doğru kaynak seçilerek 

ulaşılmaya çalışılmış ve sağlıklı bir arşiv sistemiyle kayda alınması sağlanmıştır. 
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Söz konusu bu veri havuzu; 

- Halihazır Harita Bilgileri,  

- Kıyı Kenar Çizgisi, 

- Mülkiyet Bilgileri, 

- Yürürlükteki İmar Planları, 

- Nüfus Verileri, 

- İdari Sınırlayıcılar, 

- Doğal Sınırlayıcılar, 

- Fiziki (Yapay) Sınırlayıcılar, 

- Arazi Kullanış Verileri, 

- Kentli Talepleri olarak sıralanabilir.  

3.2. Planlama Alanına İlişkin Sorunlar ve Potansiyeller 

İzmir İli, Foça İlçesi, Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları, plan kararlarına anlatımına 

geçilmeden önce diğer bir çıkarım olan yörenin sorunları ve potansiyellerine bu başlık 

altında anlatılmıştır.  

Plan raporunun amaç, ana hedef ve alt hedeflerinden anlaşıldığı üzere, Foça kenti, 

ülkenin içinde bulunduğu potansiyellerin insan eliyle tahrip edilmesi, verimli 

kullanılamaması ve değerlendirilememesi üzerine gelişmekte olan yerleşim 

alanlarından biri olarak görülmektedir.  

Her ne kadar son yıllarda turizm sektörünün bölgede gelişmeye başlaması ve bu 

yönde gelişmesi öne çıksa da, tarihi, kültürel, turistik, ekolojik ve çevresel değerlerinin 

kaderi, dönemin yönetim anlayışının benimsediği gelişim karar ve tercihlerinden 

ziyade, kentlisinin özümsediği kimliğine sahip çıkma, onu koruma ve yaşatma 

farkındalığına emanet edilmelidir. Bu sayede dönemsel değişkenliğe tabi olabilen 

karar mekanizmaları, kentli sorumluluğunda yerel bilinçle yoğrularak daimileşen bir 

kültürün dışına çıkmayacaktır.  

Kullanılabilirlikten, yaşanabilirlikten, estetikten, özenli mimarileşmeden ve topraktan 

uzak çarpık kentleşmelerin; bireyleri ve toplumları yalnızlaştırdığı, hastalaştırdığı,  

yüzeyselleştirdiği, maneviyatları fakirleşen ve tek tipleşen kimliklere dönüştürdüğü 

deneyimlenmiş ve halihazırda deneyimlenmektedir.         
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Bu doğrultuda her kent genel bilinç ağında ancak kendi özelinde, tek tipleşen 

sorunlarını çözmekle, potansiyellerini yaşatmak ve geliştirmekle yükümlüdür. 

Planlama Sahası ve Yöresinin Sorunları 

- Yapılırken yalnızca kendi mülkiyet hakları ölçeğinde ve iki boyutlu olarak 

düşünülerek tasarlanmış planların planlamanın eşitlikçi yaklaşımını ve kamu 

yararı ilkesini ezerek, uygulamaya yönelik problemler yaratma, kenti çağdaş 

verimli bir kullanılabilirlik ve tasarlanabilirlikten alıkoyma sorunu, 

- Ortak yaşam alanları, rekreaktif alanlar, eğitim, sağlık ve kültürel alanların 

nüfusa hitap edemeyen yetersizlik sorunu, 

- Kent içi taşıt ve yaya trafiğinin birbirini kesintiye uğratma ve güvenlik zaafiyetleri 

yaşatma sorunu, 

- Tarihi doku ile iç içe olmasına rağmen mevcut yerleşik alanların yapı ve cephe 

mimarilerinin, sokak elemanlarının zaman zaman özensizce ve estetikten 

yoksun kullanılmış olma sorunu, 

- Sahip olduğu görsel ve tarihi değerlerin büyük çoğunluğunun hızlı karar ve 

dönemsel kazanımlar doğrultusunda tahrip edilmiş olması sonucu kentsel 

tasarım ilkelerinden kopuk, algı bütünselliğinden uzak bir kent görünümü, 

- Mevcut imar planı kararlarının, kentin gelişmesinde ve korunmasında yetersiz 

kalması ile plan uygulama hükümlerinde yer alan pek çok maddenin gerek 

uygulama gerek kurum bağlamında geçerliliğini yitirmiş olması, 

planlama sahasının başlıca analiz edilen açmazlarıdır. 

Planlama Sahası ve Yöresinin Potansiyelleri 

- Planlama sahasının içinde bulunduğu coğrafya beraberinde sahip olduğu, 

doğal, tarihi ve çevresel güzelliklerinden kazanacağı fayda,  

- Planlama sahasının sektörel dinamiklerinin, kentin tarih ve güneş turizminde 

sahip olduğu potansiyelden kazanacağı fayda ve ivme, 

- Alanın koruma statüsü doğrultusunda yerel kimliğini kaybetmeden 

yapılaşma/yenilenme ve tarihselliğinin farkında olarak gelişme fırsatı,  

- Arkeolojik zenginliği barındıran kentin bu bağlamında yapılan ve yapılacak 

projelerle kentsel, bölgesel, ülkesel ve uluslararası sahada öne çıkma fırsatı, 
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- Planlama sahasının metropolitan kent içinde yer alan güçlü ulaşım 

bağlantılarına yakın oluşu ve İzmir-Foça karayolu bağlantısı ile sahip olduğu 

ulaşım kabiliyeti,  

planlama sahasının başlıca analiz edilen fırsatlarıdır. 

3.3. Planlama Alanının Jeolojik Durumu  

Planlama sahasına ilişkin yapılan İzmir ili, Foça İlçesi, Atatürk, İsmetpaşa ve Fevzipaşa 

Mahalleleri, Kent Merkezi Koruma Amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 

1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına esas hazırlanan ve T.C. İzmir Valiliği Çevre ve 

Şehircilik İzmir İl Müdürlüğünce 15/01/2021 tarihinde onaylanan jeolojik ve jeoteknik 

etüt raporuna göre; Önlemli Alan – 5.3 (ÖA-5.3) olarak belirlenen ve Yüksek Yeraltı Su 

Seviyesi ve Deniz Suyu Girişimi vb. Sorunlu Alanlar olarak açıklanan bu alanlarda; 

• Yapı yükleri, şişme-oturma-taşıma gücü-sıvılaşma vb. sorun yaşanmayacağı 

veya bu sorunlara yönelik gerekli önlemlerin alındığı jeolojik birimlere 

taşıttırılmalıdır.  

• Yapı temellerini olumsuz etkileyecek yüzey ve yeraltı sularının uzaklaştırılmasına 

yönelik uygun drenaj sistemleri yapılmalıdır. 

• Parseldeki her türlü kazı şevi, komşu parselleri ve yapılaşmayı tehdit etmeyecek 

şekilde açılmalı ve uygun istinat yapıları ile korunmalıdır.  

• Yapılaşmayı etkileyecek sorunlara yönelik önlemler, uzman mühendisler 

tarafından projelendirilmeli, projeler Belediyesince kontrol edilerek yapılaşma 

izin verilir. 

• Temel tipi, temel derinliği ile yapı yüklerinin taşıttırılacağı seviyelerin 

mühendislik parametreleri zemin ve temel etütlerinde belirlenmelidir. Yapı-

zemin etkileşiminde uygun temel sistemi geliştirilmelidir. Yapılaşmaya bağlı 

zemin deformasyonlarına yönelik gerekli zemin iyileştirmeleri yapılmalıdır.  

• Hafif yapılar ve alt yapı unsurları için şişme potansiyeli göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

• Yürürlükteki “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerine uyulmalıdır. 

• Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine 

uyulmalıdır. 
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-Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu – Yerleşime Uygunluk Haritaları- 
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3.4. Yasal ve Kurumsal Eşikler 

İzmir, Foça (Kent Merkezi) Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları, kapsamında, yasal, 

yönetsel ve kurumsal dayanaklar ile sınırlayıcılar, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan 

görüşler ve sayısal veriler kapsamında yazınsal, çizgisel ve alansal olarak 

değerlendirilmiş olup yasal ve kurumsal eşikler başlığı altında toplanmıştır. 

Planlama çalışmalarına altlık oluşturması amacıyla, gerekli kurum/kuruluşlardan 

alınmış söz konusu görüşler aşağıda açıklanmıştır.  

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın: 

Görüş-1: 02.02.2018 tarih, 91587970-310.01.02-E.28592 sayılı yazısında; 

Planlama alanının sürdürülebilir ulaşım türlerinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların 

yapılması gerektiği, 2030 yılı hedef ve stratejileri konusunda karar alınması gerektiği 

belirtilmiştir. Bu bağlamda; 

• Kent merkezi ve tarihi dokuda lastik tekerlekli araç trafiğinin azaltılması, 

• Açık ve yeşil alanların korunarak çevreye duyarlı araç kullanımının teşvik 

edilmesi, 

• Tarihi alanlarda trafik etkilerinin azaltılması, 

• Yaya-kent ilişkisini güçlendirici kararlar alınması gerektiği, 

• Taşıt, yaya, bisiklet ve gerektiğinde otopark şeridinin planlanmasına imkan 

sağlayıcı yol kesitlerinin oluşturulması, 

• Kent merkezine araç girişini kısıtlayıcı önlemler alınması, 

• Kent merkezinde parklanmanın en az düzeyde tutulması, 

• Yaya bölgesi, yaya aksı ve yaya yolu düzenlemelerinin geliştirilmesi, 

• Bisiklet yolu planlaması, 

• Tarihi alanların mümkün olduğunca yayalaştırılması gerektiği belirtilmiştir.  

Son olarak hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

iletilmeden önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmesi talep edilmiştir.  

Görüş-2: ……..2020 tarih, ……… sayılı yazısında; 
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T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Harita ve Yeraltı Tesisleri Şube Müdürlüğü’nün: 

Görüş-1: 09.02.2018 tarih, 29167681-045.01/11812 sayılı yazısında; 

Planlama alanında yer alan işletme projeleri, dere ıslah projeleri ve ıslah projesi 

olmayan dereler için güzergahlar, sayısal olarak verilmiş, imar planlarında ayrılması 

gereken söz konusu hat ile dere ve servis yolu genişlikleri belirtilmiştir.  

- Güzergahı yaklaşık olarak belirlenmiş dereler için genişlikleri ayrı ayrı belirtilmiş 

olan, güzergah ve şerit genişliklerinin imar planına işlenmesi, derelerin bakım 

ve servisi için en az 5 metre genişliğinde imar yollarının ayrılması gerektiği,  

- Tüm dereler için derelere bitişik konumda ayrılacak olan imar yollarının kamuya 

terkinin sağlanması ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma 

Kanunu, 167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği 

Kontrol Yönetmeliği ile diğer Mevzuatların hükümlerine uyulması gerektiği 

belirtilmiştir.  

- İmar planı onayı ve imar uygulamalarını izleyen süreçte, inşaat aşamasında, 

faaliyetler sırasında ve sonrasında yapılacak işlemler maddeler halinde 

aktarılmıştır. 

- 09.09.2006 tarih 26284 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/27 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi ile 20.02.2010 tarih 27499 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 4373 sayılı Taşkın Sulara ve 

Baskınlara Karşı Koruma Kanunu hükümlerinde belirtilen hususlara, 167 sayılı 

Yeraltı Suları Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği ve Kontrolü 

Yönetmeliği ve diğer Mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması gerektiği 

belirtilmiştir.  

- İmar planına uygun dere yataklarının dere ıslahları yapılana kadar derelere 

ilişkin her türlü güvenlik önleminin Belediyesi veya mal sahipleri tarafından 

alınması ve idarenin sorumluluğu bulunmadığı belirtilmiştir.  

- Planlama alanında ayrılan imar yollarında Belediyesi tarafından yol projesi 

yapılırken yağmur suyu projesinin de yapılması ve yol imalatının yağmur suyu  
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imalatı ile birlikte Belediyesince yapılmasının sağlanması gerektiği ifade 

edilmiştir.  

- Planlama alanında atıksuların toplanarak atılmasına yönelik yürütülen veya 

planlanan herhangi bir proje çalışması bulunmadığı, yağmur suyuna ilişkin 

hazırlatılan projenin ekte yer aldığı ve imar planı aşamasında dikkate alınması 

gerektiği belirtilmiştir.  

- Arazide yapılacak kazı, sondaj vb. çalışmalar başlamadan önce İçle Suyu ve 

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilmesi ve mevcut imar planı ile 1 

Nolu kurul kararı doğrultusunda projesi tamamlanan Foça İçme Suyu Projesinin 

şebeke hatlarının plan çalışmasında dikkate alınması gerektiği söylenmiştir.  

Son olarak aktarılan bilgilerin teknik tespit niteliğinde olup, yasal mevzuat uyarınca 

istenilen amaca esas planlama çalışmalarına veri teşkil etmesi için hazırlandığı 

belirtilmektedir ve gereğinin yapılması söylenmektedir. 

Görüş-2: 04.06.2020 tarih, 29167681-045.01/31201 sayılı yazısında; 

Güncellenen söz konusu görüşte 09.02.2018 tarih, 29167681-045.01/11812 sayılı yazıdaki 

hususların geçerliliğini koruduğu, bu hususlara uyulması ve plan notlarına aktarılması 

gerektiği belirtilmiştir.  

Mevcut içme suyu ve kanalizasyon tesisleri açısından yapılan incelemede, hatların 

mevcut yollardan geçtiği, söz konusu hatların ileride sorun yaratmaması ve alanda 

yapılacak lokal çalışmalarda hatlara zarar gelmemesi için arazide kazı, sondaj vb 

yapılması durumunda İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile iletişime 

geçilmesi gerektiği  belirtilmiştir.  

Son olarak bir önceki görüşe plan sahasına ek olarak gelen bölgede mevcut TM4 ve 

TM5 Terfi Merkezlerinin yer aldığı ve bu alanların imar planında “BHA (İZSU)” olarak 

belirtilerek yola cephelerinin korunması gerektiği söylenmiştir. 

Tüm bu görüşte aktarılan bilgilerin teknik tespit niteliğinde olup, yasal mevzuat 

uyarınca istenilen amaca esas planlama çalışmalarına veri teşkil etmesi için 

hazırlandığı belirtilmektedir ve gereğinin yapılması söylenmektedir. 
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Yukarıda anlatılan görüşe istinaden 1.Derece Arkeolojik Sit Alanında kaldığı tespit 

edilen TM4 ve TM5 Terfi Merkezlerine ilişkin olarak, bu alanlara Mekansal Planlar 

Yapım Yönetmeliği kapsamında alanın sit statüsü sebebiyle herhangi bir kullanım 

kararı getirilemeyeceğinden BHA olarak işlenememiştir.   

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü II. 

Bölge Müdürlüğü’nün: 

Görüş-1: 06.03.2018 tarih, 16803100-754/E.90954 sayılı yazısında; 

İmar Planı çalışması yapılacak alanın sorumluluk ağı içerisindeki 35-79 Kontrol Kesim 

Numaralı (İzmir-Aliağa) ayr.-Foça İl Yolu kenarında yer aldığı, İmar planı 

çalışmalarında alanı etkileyen Şevli Plan ve karayolu kamulaştırma Planının yazı 

ekinde iletildiği, 

Karayolu kenarında yapılacak imar planı çalışmaları sırasında, 2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanununun 18.Maddesi ve buna bağlı olarak çıkan “Karayolları Kenarında 

Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerinin geçerli olduğu, 

Söz konusu Yönetmelik doğrultusunda; Devlet ve İl Yolları kenarında yapılacak ve 

açılacak ticari tesisler ön cephe hattının yollarımız kamulaştırma sınırından en az 25 m, 

mesken amaçlı yapılar ön cephe hattının yollarımız kamulaştırma sınırından en az 5 m 

uzaklıkta bulunması zorunluluğu olduğu,  

Bununla birlikte; trafiğin güvenli bir biçimde seyretmesi, anayola her noktadan 

bağlantının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanması amacıyla toplu katılma 

ve ayrılma imkanı sağlayacak şekilde karayolu sınırı dışında toplayıcı yol planlanması 

gerektiği,  planlama alanındaki parsellerin karayolundan değil imar yollarından servis 

alması sağlanması ve mümkün olduğunca kavşaklar dışında karayoluna bağlantı 

yapılmaması gerektiği, 

Kavşaklar dışında karayoluna bağlantı yapılmasının zorunlu olması durumunda ise 

karayoluna bağlanan taşıt yollarının birbiri ile ya da kavşaklar ile arasında en az 300 

m mesafe bulunması gerektiği, 

Yola cepheli imar adalarında ve karayolu sınırına elli metre mesafe içinde açılacak ve 

yapılacak her türlü tesis için yapılaşmaya gidilmeden önce yine uygun görüş alınması, 
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Son olarak, yola cepheli imar adalarında ve karayolu sınırına elli metre mesafe içinde 

açılacak ve yapılacak her türlü tesis için yapılaşmaya gidilmeden önce yine Bölge 

Müdürlüğünün uygun görüşü alınması gerektiği belirtilmiştir.  

Görüş-2: …… tarih, …… sayılı yazısında; 

 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü (İzmir) 

Emlak Servis Müdürlüğü’nün: 

Görüş-1: 03.01.2018 tarih, 48661910-754-E.3681 sayılı yazısında; 

Görüş sorulan alan ve alan ile etkileşime giren bölgede herhangi bir proje bulunmadığı 

belirtilmiştir. 

Görüş-2: 12.03.2020 tarih, 48661910-754-E.83989 sayılı yazısında; 

Görüş sorulan alan ve alan ile etkileşime giren bölgede herhangi bir proje bulunmadığı 

belirtilmiştir. 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün: 

24.03.2020 tarih, 58891979-754-20997 sayılı yazısında; 

Planlamaya konu alanda, Müdürlükçe yürütülen herhangi bir etüt ve proje çalışması 

bulunmadığı söylenmektedir. 

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2.Bölge 

Müdürlüğü’nün: 

Görüş-1: 03.04.2018 tarih, 54495999-754-236923 sayılı yazısında; 

- Görüş istenen alanda, Dere I, Dere II, Dere III ve Foça Deresi olmak üzere 4 adet 

dere bulunduğu aktarılmıştır. Bu derelere ilişkin imar planına aktarılması 

gereken şeritvari alan ölçüleri iletilmiştir.  

- İmar Planlarında dere için ayrılan alan sınırlarından itibaren her iki yönde 5’er 

metre genişliğinde alanda da yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiği 

belirtilmiştir.  
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- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Su ve Kanalizasyon 

İdaresi tarafından alandaki mevcut dere yatakları ile doğal vasfını kaybetmiş 

dere yataklarının tespit edilmesi gerektiği, dere yataklarının mansap şartını 

sağlayacak yeterli genişlik ayrılmalıdır.  

- Dere yataklarında gerçekleştirilecek olan çalışmalar sırasında iş makinalarına 

gerekli izinlerin sorumlu idare tarafından verileceği ve herhangi bir kısıtlamaya 

gidilmeyeceğinin kabul edildiği bildirilmiştir.  

- Dere yataklarında yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla tüm 

güvenlik önlemlerinin Belediyesince alınması gerektiği, ilerleyen zaman 

içerisinde bu hususta oluşabilecek olumsuzluklardan İdare ve İdare 

çalışanlarının sorumlu tutulmayacağının kabul edilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir.  

- Dere yatakları üzerinde yapılması planlanan veya mevcut durumda bulunan 

geçiş yapılarının kanun, genelge ve kriterlere uygun yapılması gerektiği 

belirtilmiştir. 

- Derelerin ıslahı yapılıncaya kadar, söz konusu alan içerisinden geçen dere 

yataklarının kadastral plandaki mevcut şerit genişliklerine kesinlikle müdahale 

edilmemesi, suyun serbest akışına engel olacak uygulamaların yapılmaması ve 

bu konunun plan notu olarak kayıt altına alınması ve ıslah yapılana kadar dere 

vasfındaki mevcut doğal yatakların güzergahında yapılaşmaya izin 

verilmemesi gerektiği söylenmiştir.  

- Yazı ekinde yer alan dere güzergahlarının doğal dere yatağı olduğu, yapılaşma 

vb. nedenlerle bu güzergahlarda değişiklik yapılması , ıslahı gerçekleştirecek 

olan belediyenin veya su ve kanalizasyon idaresi sorumluluğunda olduğu 

açıklanmıştır.  

- Alanlarda 5216 Sayıl Kanun ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği (mülga) 

gereği İZSU Genel Müdürlüğünün görüşünün alınması gerektiği belirtilmiştir.  

- Yamaç yüzey sularının drenajının sağlanması gerektiği ve erozyonu önleyici 

önlemler alınması gerektiği belirtilmiştir.  
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- Dere yataklarının bulunduğu sahalarda yapılacak çalışmalarda 2872 sayılı 

Çevre Kanunu, Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği, 2006/27 sayılı ve 2010/5 sayılı 

Başkanlık Genelgesi, ilgili kanun, genelge ve mühendislik kriterlerine uyulması 

gerektiği aktarılmıştır.  

Son olarak görüşe haiz alanın değişmesi durumunda söz konusu görüşün geçerliliğini 

yitireceği ve tüm bu görüşte aktarılan bilgilerin teknik tespit niteliğinde olup, yasal 

mevzuat uyarınca istenilen amaca esas planlama çalışmalarına veri teşkil etmesi için 

hazırlandığı belirtilmektedir ve gereğinin yapılması söylenmektedir. 

Görüş-2: 05.05.2020 tarih, 54495999-754-E.254742 sayılı yazısında; 

- Görüş istenen alanda mevcut teşekkül veya planlanan proje bulunmadığı,  

- Alanda 1nolu, 2 nolu, 3 nolu, 4 nolu dere ile Foça Deresi olmak üzere toplam 5 

adet dere olduğu, bu derelere esas ayrılması gereken dere yatağı ve yol 

genişliklerinin işlenmesi gerektiği, 

- Yazı ekinde yer alan dere güzergahlarının doğal dere yatağı olduğu, ıslah ve 

drenaj gibi durumlarda Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun yetkili olduğu, bu 

bağlamda alınması gereken önlemlerin ve yapılacak drenajın söz konusu 

kurumlarca yapılması gerektiği, 

- Yol ile kesişen alanlarda yapılacak menfez ve köprülerde her durumda en az 

2*2 m akış kesiti olmasının sağlanması gerektiği, 

- Dere yataklarında gerçekleştirilecek olan çalışmalar sırasında iş makinalarına 

gerekli izinlerin sorumlu idare tarafından verileceği ve herhangi bir kısıtlamaya 

gidilmeyeceğinin kabul edildiği, 

- Dere yataklarının üstünün kapatılmaması ve tüm olumsuzluklara karşı alınacak 

önlemlerin Belediyesince alınması gerektiği, ilerleyen zaman içerisinde bu 

hususta oluşabilecek olumsuzluklardan İdare ve İdare çalışanlarının sorumlu 

tutulmayacağının kabul edilmesi gerektiği,  

- Dere yatakları üzerinde yapılması planlanan veya mevcut durumda bulunan 

geçiş yapılarının kanun, genelge ve kriterlere uygun yapılması gerektiği, 
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- Derelerin ıslahı yapılıncaya kadar mevcut genişliklerine müdahale edilmemesi 

gerektiği ve suyun serbest akışına müdahale edilmemesi gerektiği,  

- Islah güzergahlarında kadastral yatağa uyumsuz olması ve bu durumdan 

kaynaklı mülkiyet sorunların İdare dışında çözülmesi gerektiği, 

- Dere yatakları ve menfezlerin belirli aralıklarla temizlenmesi gerektiği, 

- İlgili tüm mevzuat, yönetmelik ve Genelgelere uyulmasının sağlanması, bu 

çerçevede oluşacak sıvı atıkların arıtılarak ve/veya iyi bir kanalizasyon 

sistemine verilerek, katı fazda oluşacak atıkların ise geçirimsizliği sağlanmış 

ortamlarda depolanarak ilgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilmesi 

gerektiği,  

ifade edilmiştir.  

Son olarak görüşe haiz alanın değişmesi durumunda söz konusu görüşün geçerliliğini 

yitireceği ve tüm bu görüşte aktarılan bilgilerin teknik tespit niteliğinde olup, yasal 

mevzuat uyarınca istenilen amaca esas planlama çalışmalarına veri teşkil etmesi için 

hazırlandığı belirtilmektedir. 

T.C Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün: 

Görüş-1: 08.02.2018 tarih, 76086698-754-E.287587 sayılı yazısında; 

Planlama sınırlarının 6831 sayılı Kanuna göre Orman Sınırları dışında kaldığı, aynı 

kanunun 2/B maddesine göre orman sınırlarına dışına çıkarılan yerlerden olmadığı ve 

Koruma Amaçlı İmar Planı sınırı hususunda bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.   

Görüş-2: 19.06.2020 tarih, 76086698-754-E.1231383 sayılı yazısında; 

Kurum görüşü istenen alanın kısmen Domuz Tepe ve Manastır Devlet Ormanı 

sınırlarında kaldığı, aynı kanunun 2B maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılan 

yerlerden olmadığı ve bu durumun sakınca doğurduğu aktarılarak, orman kadastro 

haritasının ekte yer aldığı belirtilmiştir.  
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T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü’nün: 

Görüş-1: 25.01.2018 tarih, 28640755-045.01-22720 sayılı yazısında; 

Görüş sorulan planlamaya konu alanın 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında 

yer alan korunan alanlarda, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamındaki kısıtlı 

alanlarda kalmadığı ve ilan edilmiş sulak alanlar içerisinde yer almadığı ve bahse 

konu imar planlarının yapılmasında sakınca bulunmadığı aktarılmıştır.  

Görüş-2: 24.03.2020 tarih, 28640755-754-E.989835 sayılı yazısında; 

Görüş sorulan planlamaya konu alanın 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında 

yer alan korunan alanlarda, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamındaki kısıtlı 

alanlarda kalmadığı, ilan edilmiş sulak alanlar içerisinde yer almadığı ve bahse konu 

imar planlarının yapılmasında sakınca bulunmadığı ancak Özel Çevre Koruma Bölgesi 

ile Arkeolojik Sit Alanı Statüleri nedeniyle ilgili kurum görüşleri alınması gerektiği 

aktarılmıştır.  

T.C İzmir Valiliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün: 

Görüş-1: 11.01.2013 tarih, 67970180.000/2911 sayılı yazısında; 

Planlama alanının mevcut meri imar planları kapsamında kaldığı ve 5403 sayılı Kanun 

kapsamında kalan yerlerden olmadığı ve bu sebeple imar planı çalışmaları9 

kapsamında yapılacak işlem bulunmadığı belirtilmiştir.  

Görüş-2: ……tarih, ……. sayılı yazısında; 

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü’nün; 

30.03.2020 tarih, 22832 sayılı yazısında; 

Planlama yapılacak alanda Enerji Nakil Hatları, bölgedeki enerji ihtiyacını karşılayan 

trafolar ve aboneleri besleyen AG+OG müşterek şebekelerinin bulunduğu, bu hatların 

korunması gerektiği ve Kuvvetli Tesisler Akım Yönetmeliği’nde belirtilen emniyet 

mesafelerin sağlanarak, imara yeni açılacak ve halihazırda yapılaşmamış alanlarda, 

yeşil alanlar içinde 300 metre aralıklarla yola cepheli (5mx8m) 40m2’lik trafo yeri 

ayrılması gerektiği belirtilmiştir.  
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Çalışmaya ilişkin taslak planın paylaşılması sonrası enerji altyapısı için gerekli olan 

alanlar işlendiğinde bu doğrultuda görüş bildirilecektir.  

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü  3. Bölge Müdürlüğü, İnşaat ve 

Emlak Müdürlüğü’nün: 

Görüş-1: 05.01.2018 tarih, 49752846-754-E.8483 sayılı yazısında; 

Planlama Alanı içerisinde TEİAŞ’a ait olan herhangi bir Enerji İletim Tesisinin isabet 

etmediği belirtilmiştir. Ancak, Ulusal İletim Sistemi Master Planında yer aldığı fakat 

güzergah seçimi yapılmayan projelerden olduğu, seçimin yapılması durumunda ise 

buna yönelik imar planı tadilatları için gerekli başvuruların ilgili idarelere yapılacağı 

belirtilmiştir.  

Görüş-2: 25.03.2020 tarih, 92914634-754-E.125089 sayılı yazısında; 

Planlama alanına ilişkin yapılan incelemeler sonucu, planlama alanında mevcut ve 

yapım aşamasında bir tesis bulunmadığı belirtilmiştir.  

T.C. BOTAŞ Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı’nın: 

Görüş-1: 28.12.2017 tarih, 43940819-405.02.99-E.1799669/53767 sayılı yazısında; 

İmar planı çalışmasına konu alanda veya yakınında Doğal Gaz alt ve üst yapı 

tesislerinin  bulunmadığı ve imar planı çalışmalarında bir sakınca bulunmadığı 

belirtilmiştir.    

Görüş-2: 18.03.2020 tarih, 43940819-405.02.99-E.1799669/53767 sayılı yazısında; 

İmar planı çalışmasına konu alanda veya yakınında Doğal Gaz alt ve üst yapı 

tesislerinin  bulunmadığı ve imar planı çalışmalarında bir sakınca bulunmadığı 

belirtilmiştir.    

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün: 

08.01.2018 tarih, 35698499-308.02[005]-E.15525 sayılı yazısında; 

Alanın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş herhangi bir Turizm 

Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde kalmadığı, 

alanda yürütülen bir çalışma bulunmadığı, planlama alanında turizm faaliyetlerine 

yönelik karar üretirken tesislerin yapımını teşvik etmek amacıyla Bakanlıktan turizm 
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yatırım ve işletme belgesi alınmasını yönlendiren plan hükümlerine yer verilmesinde 

yarar görüldüğü belirtilmiştir. belirtilmiştir.  

07.04.2020 tarih, 35698499-308.02[350910001]-E.296221 sayılı yazısında; 

Alanın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş herhangi bir Turizm 

Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde 

kalmadığından önceki görüşü değiştirici husus bulunmadığı aktarılmıştır.  

Kurum-15: T.C. Millî Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın: 

15.06.2012 tarih, 4220-698-12/Eml.Ş.Hrt.Ks.2336 sayılı yazısında; 

Ege Ordusu Komutanlığı söz konusu planlama sahasının bir kısmının, Doğanbey 

Stratejik Bölge olarak ilan edilen alanda kaldığını bildirmiştir. 

Stratejik bölgeler, Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin, mülk edinmeyecekleri ve 

izin alınmadıkça kiralama işlemleri yapamayacakları alanlar olduğundan; 

- EK-A’da koordinat değerleri gönderilen alanın imar planlarına işaretlenmesi, 

- Bölgede yapılacak her imalatta ve uygulamada yetkili komutanlık olan Ege 

Ordusu Komutanlığı’nın görüşünün alınması, 

- Plan notlarına ‘’Bu Bölgede 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 

Bölgeleri Kanunu Hükümleri Geçerlidir.’’ ifadesinin plan notu olarak eklenmesi, 

- Planların onanmasına müteakip lejant ve plan notları ile beraber onaylı birer 

suretinin Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları 

Dairesi Başkanlığı’na ve Milli Savunma Bakanlığı İzmir İnşaat Emlak Bölge 

Başkanlığı’na gönderilmesi istenmektedir. 

30.04.2020 tarih, 34703502-754-E.263516-1138 sayılı yazısında; 

Bölgede yetkili komutanlık olan Güney Deniz Saha Komutanlığınca alana ait bilgiler 

incelenmiş ve Foça Deniz s Komutanlığı 2.Derece Askeri Yasak bölge” içerisinde 

kaldığı belirtilmiş, ekte sunulmuştur. Ayrıca, 

- Ekte gönderilen koordinat değerlerinin imar planlarına çizgisel olarak 

gösterilerek “AYB” olarak işaretlenmesi, 
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- Plan notlarına ‘’Bu Bölgede 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 

Bölgeleri Kanunu Hükümleri Geçerlidir.’’ ifadesinin eklenmesi, 

- Plan onaması sonrası bir kopyanın Lojistik Genel Müdürlüğü ile İzmir İnşaat 

emlak Bölge Başkanlığına gönderilmesi gerektiği,  

belirtilmiştir.  

Kurum-16: T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’nın: 

23.05.2017 tarih, 99268677-3410-1341262-17/Tşk. ve Kdr.D.Pl ve Koor.Ş. sayılı yazısında; 

Planlama alanında, yapılan incelemeler sonucu Jandarma Genel Komutanlığı’na ait 

taşınmaz bulunmadığının tespit edildiği belirtilmiştir. 

23.03.2020 tarih, 99268677-951.4.07-E.1631939/Tşk. ve Kdr.D.Pl ve Koor.Şb. sayılı 

yazısında; 

690 sayılı KHK ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 

3.maddesinde yapılan düzenleme ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin 

konuşlu bulunduğu hizmet binaları, karakollar vb. yerlerin özel güvenlik statüsüne 

alındığı, Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli taşınmazların çevresindeki 

taşınmazları kapsayan özel güvenlik bölgesi bulunmadığı aktarılmış, tahsisli 

taşınmazlar ekte sunulmuştur.  

 

İzmir, Foça, (Kent Merkezi), Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Çalışması kapsamında 

ilgili kurum ve kuruluş görüşleri yukarıda detaylı anlatılmış olup, söz konusu görüşlerin 

eki olarak iletilen görsel ve sayısal veriler imar planı çalışması aşamasında işlenerek 

yasal ve kurumsal eşikleri belirlemiş, bu doğrultuda imar planının kararları, 

kısıtlayıcıları, zorunlulukları ve alınması gerekli önlemleri ve eğilimleri belirlenmiştir.  
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4. UZMAN MESLEK GRUBU RAPORLARI 

4.1. Arkeolojik İnceleme (Yüzey Taraması) Raporu 

Phokaia Antik Kent merkezi bugün modern Foça kent merkezi ile aynı aksta yer 

almaktadır.  

Anakara antik kentin yerleşim alanıdır. Özellikle güney ve kuzeye doğru yayılan 

yerleşim alanları kentin güneyindeki yamaçlarda ilk yerleşim alanına kadar 

dayanmaktadır.  

Yarımada ise çok uzun süre kutsal alan olarak ayrılmıştır, özellikle Kybele ve daha 

sonrasında Athena tapınımı göze çarpmaktadır. Bizans Dönemi içinde bir süre yerleşim 

alanı olarak da kullanılmıştır. 

Phokaia antik kenti, modern Foça kenti ile aynı aksta yer aldığından her türlü imar, 

inşaat ve tadilat faaliyetinde antik kente müdahale edilme riski ortaya çıkmaktadır.  

Foça her ne kadar yerleşik nüfusu düşük bir alan olsa da özellikle yaz sezonunda yoğun 

bir nüfus artışına sahne olmaktadır. Yaz turizmi amaçlı bu nüfus artışı kentin çeşitli 

noktalarında birçok inşaat ve tadilatı da beraberinde getirmektedir. Bu durum 

hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları’nın önemini vurgulamakta ve planın 

biran önce uygulamaya sokulması elzem kılmaktadır.  

Kentte M.Ö. 2. binden itibaren dağınık da olsa görülen yerleşim ve buluntular Arkaik, 

Klasik, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemleri boyunca daha derli toplu bir halde, 

modern kentin hemen altında birçok noktada görülmektedir. Kentte görülen bu çok 

katmanlı yerleşim özelliği bütüncül olarak ele alan Koruma Amaçlı İmar Planı ile birlikte 

gerek kentin mevcut arkeolojik buluntu alanları, gerekse rezerv alan niteliğindeki 

potansiyel buluntu alanlarının korunması amaçlanmaktadır.  

Phokaia Antik Kenti Kazılarının Kısa Tarihçesi 

Foça’daki arkeolojik kazılar üç döneme ayrılır. İlk dönem kazıları Fransız Arkeolog Felix 

Sartiaux başkanlığında 1913-14, 1920 yıllarında aralıklarla sürdürüldü. Bu kazılar kentin 

çeşitli yerlerinde üç grup altında toplamıştır. Birinci grup çalışmalarını, halk arasında 

Şeytan hamamı olarak adlandırılan Roma dönemine ait kaya mezarında  
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gerçekleştirdi. İkinci grup çalışmalar yarımadanın kıstak bölümünde yapılmıştır. 

Üçüncü grup çalışmaları ise Phokaia Antik kenti tiyatrosunu bulmak amacıyla 

Değirmenli tepe olarak adlandırılan tepenin kuzeybatısında gerçekleştirilmiştir.  

Phokaia Antik kentinde ikinci dönem kazıları, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal 

başkanlığında 1952 yılından 1970 yılına kadar aralıklarla yapılmıştır. Bu dönem kazıları 

yarımada üzerinde gerçekleştirilmiş ve Athena Tapınağına ait buluntular ortaya 

çıkarılmıştır. 

Phokaia’da üçüncü dönem kazıları 1989 yılında Prof. Dr. Ömer Özyiğit başkanlığında 

başlatılmış ve günümüzde kesintisiz olarak devam etmektedir. 

Kentin Kısa Tarihçesi 

Phokaia antik kenti, İzmir’in yaklaşık 70 km kuzeyinde, modern Foça ilçesi sınırlarında 

yer almaktadır.  

12 Ion kentinden biri olan Phokaia, Ion kentleri içinde en kuzeyde olanıdır. Kentin 

kuruluşunu Yunanistan’da yaşayan Phokislilere bağlayan Herodotos, Strabon, ve 

Nikolaos; Phokislilerin bölgeye geldiğini ve Kyme kentinden aldıkları izin ile Phokaia’yı 

kurduklarını söylemektedirler.  

Kentte yapılan kazılarda M.Ö. 2. bin’e kadar giden seramik buluntular yanında M.Ö. 

14 yy’a tarihli yerleşim alanları da bulunmuştur. Özellikle seramik buluntuların yoğun 

olarak ele geçtiği tarihler ise M.Ö. 11. yy’dan itibarendir.  

Phokaia kenti M.Ö. 7. yy’dan itibaren çeşitli koloni kentleri kurmaya başladı. 

Lampsakos, Amisos, Massalia, Emporion, Alalia gibi birçok kent Phokaia tarafından 

kuruldu. Tüm Akdeniz coğrafyasına seyahat eden kentliler birçok kentle, örneğin 

Mısır’daki Naukratis’le, önemli ticaret ilişkileri kurdu. Kurdukları koloniler ve ticaret 

ağları ile büyük zenginlik kazandılar. Arkaik Dönemde elde ettikleri bu zenginlikle 

Athena Tapınağı, Kybele Kutsal Alanı, Herodotos’un da sözünü ettiği kent duvarlarını 

inşa edip kenti büyüttüler.  

M.Ö. 600lerde Alyattes’in Smyrna’yı yıkmasından sonra Hermos Vadisinde yapılan 

ticarete el atan Phokaia burada da üstünlük kurmaya başladı.  
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M.Ö. 6. yy’ın ilk yarısında altın çağını yaşayan Phokaia Perslerin Sardes’i ele geçirmesi 

ve sonrasında Phokaia’yı da ele geçirip yıkmasıyla birlikte düşüşe geçti. Kent 

nüfusunun büyük kısmı kenti terk edip koloni kentlerine yerleşti.  

Attika Delos Deniz Birliğinin üyesi olan ve birliğe iki talent vergi veren kent M.Ö. 5. yy 

sonlarında ise birlikten ayrılmıştır.  

Büyük İskender’in Persleri yenip Batı Anadolu’yu hakimiyeti altına alması ile birlikte 

kent Hellenistik Dönem boyunca önce Seleukoslar, sonrasında ise Attaloslar ve 

Pergamon Krallığı tarafından yönetilmiştir. Pergamon Krallığı topraklarının vasiyet 

yoluyla Roma’ya bağlanmasıyla birlikte Phokaia da tüm bölge kentleri ile aynı kaderi 

paylaşmış ve Roma’ya bağlı bir yerleşim olmuştur. Kent, Roma Dönemi ile birlikte 

oldukça önemli bir seramik üretim merkezi haline gelmiştir. Ancak nüfusu da giderek 

azalmış, kent küçülmüştür. 

Bizans Döneminde önemi azalan ancak yine de bir piskoposluk merkezi olan kent 15. 

yy’ın ortasında Osmanlı Topraklarına katılmış ve Manisa Eyaletine dahil edilmiştir.  

Kentteki Önemli Buluntu Alanları 

Athena Tapınağı   

Antik Phokaia kentinin ve bugünkü modern yerleşimin en güzel noktasında bulunan ve 

Ion dünyasının en eski tapınaklarından biri olan Athena Tapınağı, körfeze ve kente 

hakim kayalık düzlük yarımadada yer alıyordu; buradan anlaşılan buradaki tapınak 

kentin en önemli tapınağı, Athena da kentin baş tanrıçasıydı. Strabon’dan tapınağın 

içindeki Athena heykelinin oturur durumda ve tahtadan yapıldığını öğreniyoruz. Kentin 

bastığı sikkeler üzerinde de Athena tasvirleri yer almaktadır. Bu yarımada da alanda 

aynı zamanda Anadolu’nun Ana Tanrıçası olan Kybele de saygı görüyordu. Nitekim 

Athena Tapınağı’nın bulunduğu kayalık düzlüğün kuzey yamacında, deniz kıyısında 

1993 kazıları sırasında ortaya çıkarılan Kybele Açık Hava Tapınağı da bunu 

göstermektedir. 

M.Ö. 6. yy’ın başlarında Ion düzeninde ve tüf taşından yapılmış ilk tapınak Roma 

döneminde tekrar mermerden yapılmıştır. Roma dönemi tapınağından günümüze 

fazla bir kalıntı ulaşmamıştır. Yapılan kazılarda tapınağa ait çok sayıda sütun  
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tamburları, üst yapı elemanları ve pişmiş topraktan yapılmış mimari terrakottalar, 

ayrıca at ve gryphon protomları ele geçmiştir. 

Kybele Kutsal Alanı 

Athena Tapınağının bulunduğu yarımadanın kuzey ucunda kayaya oyulmuş bir kutsal 

alandır. Antik Limanın girişinde bulunan ve Kybele’ye adanmış olan kutsal alan 

olasılıkla daha önce Athena Tapınağının bulunduğu alanda bulunmaktaydı ancak 

M.Ö. 6. yy’ın başlarında Athena Tapınağının inşa edilmesiyle birlikte deniz kenarındaki 

bu kayalık alan taşınmıştır. 

Arkaik Dönem Kent Duvarı   

M.Ö. 6. yy başlarında yapılmış ve 1992 yılında bulunmuş olan sur duvarı Herodotos’un 

sözünü ettiği duvar olmalıdır. 5 km uzunluğunda, tüf taşından dikdörtgen bloklarla 

yapılmış olan sur duvarının orijinal yüksekliğinin 15 m kadar olduğu düşünülmektedir. 

Surun bir kısmı Maltepe Tümülüs’ünde ele geçmiştir. 

Kazılar sırasında sur duvarına ait bir kapı ele geçmiştir. Olasılıkla Perslerin kente 

saldırısı sırasında yanmış ve tahrip olmuş kapıda bu savaştan kalmış olabilecek ok 

uçları vb malzeme ele geçmiştir. 

Megaron  

1995 yılında yapılan kazılarda ele geçen megaron yapısı Phokaia’da tam plan veren 

en eski yapıdır. M.Ö. 7. yy’ın 2. Yarısına tarihlene yapı doğu-batı doğrultuludur. M.Ö. 

5. yy başlarında terk edilen yapı önünde iki sütunlu bir ön oda, ara geçiş koridoru ve 

ana odadan oluşmaktadır.  

Kentin kuzey kısmında yer alan yapının bulunduğu alan daha sonraki dönemde 

yerleşim alanı olmaktan çıkmıştır. Kent güneye doğru genişlerken kuzey kısmının bir 

bölümü nekropolis olarak kullanılmıştır. Bu megaronun olduğu alan da nekropolis alanı 

olmuştur. 
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Arkaik Dönem Sunakları ve Güney Nekropolis 

Arkaik döneme tarihlenen surların dışında ve antik kentin güneyinde Phokaia’nın ikinci 

bir limanı yer alıyordu. Bu liman bugün derelerin getirmiş olduğu alüvyonlarla tümden 

dolmuş durumdadır. Antik dönemdeki bu güney limanının kıyısında, 1998 yılında 

yapılan kazılarda yan yana iki sunak yapısına rastlanmıştır. 

Her iki yapı da dikdörtgen biçiminde kesilmiş tüf taşlarıyla inşa edilmiştir. Bu yapılarda 

görülen taş işçiliği, İ.Ö.590-580 yıllarına tarihlenen Phokaia kent sur duvarlarının işçiliği 

ile benzerdir. Aynı zamanda bu işçilik, Phokaia Athena Tapınağı’nın podium duvarında 

da görülür.  

Sunakların yapımından sonra bu alan, nekropolis olarak kullanılmaya başlandı. Bu 

mezarlar, Arkaik dönemden Roma İmparatorluk dönemi içlerine dek tarihlenmektedir. 

Değirmenli Tepe Kybele Kutsal Alanı 

Phokaia’da Kybele kültü yaygındır. Kentin doğusunda, Tiyatro Tepesi’ndeki Kybele 

Kutsal Alanının varlığı çok eskiden beri bilinmektedir. Burada kayalara oyulmuş olan 

çok sayıda nişin birkaç tanesinin içinde Kybele’nin betimlemeleri bulunmaktadır. Alan 

olasılıkla Hellenistik Döneme tarihlenmektedir. 

Aynı alanda 18. yy’a tarihli yel değirmenleri de bulunmaktadır. Bir kısmı restore edilmiş 

olan bu yel değirmenleri kentin geç dönem tarihine değişik bir açıdan tanıklık 

etmektedir. 

Kral Yolu ve Pers Mezar Anıtı 

Persler, bölgeyi ele geçirdikten sonra var olan yolları geliştirmiş ve ticarette kullanmak 

için iyileştirmişlerdir. Kral Yolu olarak adlandırılan bu yol ağında olasılıkla Sardes ve 

Phokaia arasında uzanan bir yol da bulunmaktaydı. Bu yol olasılıkla Phokaia’ya 7 km 

uzaklıkta bulunan Pers Mezar Anıtının yakınından geçmekteydi. 

Pers Mezar Anıtı olasılıkla Sardes savaşı sırasında ölen Susa Kralı Abradatas için Pers 

Kralı Kyros tarafından yaptırılmıştır.  

 



 İZMİR, FOÇA (KENT MERKEZİ),  

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI (2020) 

 

Adres: Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, No:47, Folkart Towers, A Kule, K:33, D:3302-3303, Bayraklı | İZMİR 

İletişim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07 

 

 

 

 
111 
 

 

Büyük bir tüf kaya kütlesinin oyulmasıyla oluşturulan mezar anıtı M.Ö. 546-545 yıllarında 

yapılmış olmalıdır.  

Anadolu ve Pers geleneğinden izler taşıyan yapı girişi batı yönündedir ve bir mezar 

odasına açılır. Anıtın arkasında bir sunağa ait olabilecek izler bulunmaktadır.  

Tiyatro 

1991 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan kentin tiyatrosu tüf taşından oturma 

sıralarına sahiptir. Anadolu’daki en erken tarihli tiyatrolardan biri olması gereken yapı 

Hellenistik Dönemin başlarına tarihlenmelidir. Tiyatro alanı Geç Roma döneminde terk 

edilmiş ve tiyatronun bulunduğu alan mezarlık alanı olarak kullanılmıştır.  

Osmanlı Dönemi Mezarlığı 

Kent içinde bir Osmanlı Dönemi Mezarlığı bulunmaktadır. En erken tarihli mezar taşı 

16. yy’ın ortasına tarihlenmiştir. Mezarlık alanında yaklaşık üç yüzyıl boyunca, 19. yy’a 

kadar gömülerin yapıldığı anlaşılmaktadır.   

Fatih Camii 

Fatih Caminin kentin ele geçirilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından 

yaptırıldığı bilinmektedir. Yapıdaki bir diğer kitabeye göre ise yapı, 1531 yılında 

Mustafa Ağa adında birisi tarafından bir avlu ile çevrelenmiştir. Yapı günümüzde halen 

kullanılmaktadır. 

Beşkapılar ve Geç Dönem Sur Onarımları 

Kentte Athena tapınağının bulunduğu yarımadayı çevreleyen surlar oldukça iyi 

korunmuştur. Bu alandaki surlarda Bizans, Ceneviz ve Osmanlı Dönemi onarımları 

yoğun olarak görülmektedir. Bu alanda surun, bugün Beşkapılar olarak anılan 

bölümünde bir kapı oluşturulmuştur. Surların bu bölümünün 16. yy’da elden geçirildiği 

bu alanda bulunan yazıt sayesinde anlaşılmaktadır.   
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Yukarıda aktarılan alanların dışında kent içinde birçok noktada kazılar yapılmış ve 

çeşitli buluntular ele geçmiştir. 

Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları kapsamında, Phokaia Antik kenti Kazı ekibi ve 

İzmir Müzesi’nin yaptığı çeşitli kazı sonuçlarının derlenmesi ve Phokaia Antik Kenti 

Kazısı Başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit’in kent ile ilgili öngörüleri esas alınarak, 

“Arkeolojik Buluntular ve Tahmini Arkeolojik Kent İzleri” paftası hazırlanmıştır. Bu 

çalışma ile; 

• Kentte yapılan kazılar sonucunda tespit edilmiş olan buluntu alanları, mevcut 

arkeolojik veriler olarak paftaya işlenmiştir.  

• Derlenen verilerden hareketle, arkeolojik kentin tahmini yayılım alanları 

işaretlenmiştir. Bu yayılım alanlarının sınırları, öngörü sınır niteliğinde olup 

kesinlik bildirmemektedir. Buna göre; 

o Kentte M.Ö. 2. binden itibaren dağınık da olsa görülen yerleşim ve buluntular 

Oryantalizan, Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı 

Dönemleri’ne ait izler, günümüz Foça Kenti’nin hemen altında birçok noktada 

görülmektedir.  

o Kentte görülen bu çok katmanlı yerleşim incelendiğinde; Phokaia Antik Kenti 

ilk yerleşim alanının kentin güney yamaçlarında olduğu, yerleşimin 

Oryantalizan Dönemde kentin güneybatısına doğru kaydığı, Arkaik 

Dönemde kuzeye doğru yayılırken daha sonraki Klasik Dönemde ise hemen 

hemen aynı sınırlarını koruduğu gözlenmektedir. Hellenistik Dönemde kent 

küçülüp, güneye doğru çekilmiş, Roma Dönemi’nde küçülmesi devam etmiş 

ve daha da güneye doğru yayılım göstermiştir. Bizans Döneminde de 

çekirdeğine doğru küçülmeye devam eden kent, daha çok yarımada 

üzerinde ve hemen çevresinde yerleşimine devam etmiştir. 

✓ İlk Yerleşim: Kentin güney yamaçlarında bulunmuş olan M.Ö. 14. yy’a 

tarihli evler, Phokaia Antik Kenti’nin bilinen en erken yerleşim alanıdır. 

Kentte aynı zamanda M.Ö. 11. yy’a tarihlenen bir demirci atölyesi M.Ö. 

10. yy içine tarihlenen oval evler de ele geçmiştir. Antik kentin söz konusu 

döneme ait yerleşim alanı unsurları hakkında yeterli veri 

bulunmamaktadır. 
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✓ Oryantalizan Dönem: Oldukça önemli bir seramik üretim merkezi olan 

kentte Oriantalizan dönemden itibaren hemen her döneme tarihlenmiş 

seramik atölyeleri ve depozitleri ele geçmiştir. Oriantalizan Dönem 

seramik atölyeleri kentin güneybatı kısmında yer almaktadır. 

✓ Arkaik Klasik Dönem: Kenti Arkaik dönemde çeviren sur duvarları ile ilgili 

birçok noktada buluntu elde edilebilmiştir. Modern kent merkezi ile kuzey 

kısmını içine alan sur duvarlarının hem kent içinde duvar kalıntıları hem 

de kent çevresindeki tepeler üzerinde sur yataklarına ait izler 

bulunmuştur. Bu buluntular ve yatak izleri sayesinde kentin Arkaik 

Dönemi sur içi yerleşimini belirlemek mümkün olmuştur.  

✓ Hellenistik ve Roma Dönemi: Kentin kuzey kısmında Arkaik Dönemde 

yerleşim alanı olarak kullanılmış olan alanın hemen güneyinde Hellenistik 

bir nekropolis, Roma Dönemi seramik atölyeleri ve oldukça büyük bir 

seramik depoziti ele geçmiştir. Kentin Hellenistik Dönemde küçüldüğü ve 

yerleşim alanının güneye doğru çekildiği kazılar sonucunda anlaşılmıştır. 

Kentin kuzeyindeki Arkaik Dönem yerleşim alanları önce nekropolis ve 

daha sonra da seramik üretim ve atık alanı olarak ayrılmış ve kent 

güneye doğru çekilmiştir. Kentin Arkaik Dönem sonrasında, Hellenistik ve 

Roma Dönemlerinde ne kadar küçüldüğü, sur hattının nereden geçtiği, 

yerleşimin nereye kadar uzandığı, kentin merkezinde ve güneyinde 

yeterli kazı yapılamamasından dolayı tam olarak anlaşılamamaktadır. 

✓ Roma Dönemi: Kent merkezine yakın bir noktada Roma Dönemine ait 

avlulu evler de kazılar sonucunda tespit edilmiştir. İçlerinde bulunan 

mozaiklerle üst/zengin tabakanın yaşadığı yapılar olduğu anlaşılan bu 

evler kentin, Roma Dönemi yerleşim karakterini göstermesi açısından 

önemlidir. Kentin Roma Dönemindeki agorasının ve dolayısıyla kent 

merkezinin olası konumu da pafta üzerine işaretlenmiştir.  

• “Arkeolojik Buluntular ve Tahmini Arkeolojik Kent İzleri” paftasına işlenen 

“arkeolojik kentin tahmini yayılım alanı sınırları”nın, ileriki yıllarda yapılacak 

olan çalışma ve kazılar sonucunda, elde edilecek kesin bulgular sonrası 

değiştirilip, güncellenmesi söz konusu olacaktır. 
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-- Yarımada ve Çevresi -- 

 

-- Athena Tapınağı – 
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-- Kybele Kutsal Alanı -- 

 

-- Arkaik Dönem Sur Duvarının Bir Bölümü -- 
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-- Yel Değirmeni -- 

 

-- Pers Mezar Anıtı – 
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-- Tiyatro Caveasından Bir Bölüm -- 

 

-- Osmanlı Mezarlığı – 

 



 İZMİR, FOÇA (KENT MERKEZİ),  

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI (2020) 

 

Adres: Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, No:47, Folkart Towers, A Kule, K:33, D:3302-3303, Bayraklı | İZMİR 

İletişim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07 

 

 

 

 
118 
 

 

 

-- Fatih Camii -- 

 

-- Beşkapılar -- 

Burak YOLAÇAN 

ARKEOLOG 



 İZMİR, FOÇA (KENT MERKEZİ),  

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI (2020) 

 

Adres: Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, No:47, Folkart Towers, A Kule, K:33, D:3302-3303, Bayraklı | İZMİR 

İletişim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07 

 

 

 

 
119 
 

 

4.2. Mimari İnceleme Raporu 

Foça geleneksel konut dokusunu oluşturan, geleneksel yerleşim düzeyi iki tipte 

görülmektedir. Bunlar, Osmanlı dönemindeki bitişik nizam ve taş malzeme kullanımı ile 

oluşmuş, yer yer organikleşen ve dar sokaklı form ile; Cumhuriyet döneminde oluşmuş 

ayrık nizamın hakim olduğu formdur. Foça yöresinde Akdeniz mimarisi etkisi hakim 

olup, yurdumuzda benzer tip yapılar Çeşme ve Bodrum yörelerinde de mevcuttur. 

Kent içindeki ticari mekan kullanımı bir noktada odaklanmış durumdadır. Küçük Liman 

etrafında, yukarıda bahsi geçen ızgara plan tipine sahip alanlarda genellikle ticari 

kullanışlar etkindir. Ticari kullanımlar, 1985’den başlayarak, 1990’lı yıllarda ivme 

kazanmış, alınan inşaat ruhsat sayıları 100’lü rakamlara kadar ulaşmıştır. Daha sonraki 

yıllarda bu artış azalmış, fakat her yıl aynı paralellikte olan, yatay seyrine devam 

etmiştir. 

Kent içerisindeki konut kullanımları ise, ticaret gibi bir arada değil, daha dağınık 

durumdadır. Bunun nedeni olarak, turizm olgusunun etkisi belirtilebilir. Gelişim 

gösteren turizm anlayışında deniz olgusunun etkin rolü yer seçimini etkilemiş ve kıyıda 

yer alan arazi yerleşim için uygun görülmüştür.  

Turizmin gelişimi, kentin nüfus potansiyelini arttırmakta ve buna paralel olarak da yeni 

yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Nüfus artışıyla bu yeni yapılaşma alanlarındaki artış 

geleneksel dokuyu potansiyel olarak tehdit altına sokmaktadır. Kent nüfusu, yaz 

mevsimi içerisinde kışa oranla %50 oranında artmaktadır. Bu durumda kentin yaz 

nüfusunun ciddi boyutlara gelmesiyle, mevcut konut stoğu yetersiz kalmaktadır. Bu 

sorun da, Foça içerisinde yeni yapılaşma alanlarının, özellikle yazlık olarak tanımlanan 

yapılaşmaların doğmasına sebep olmaktadır. Bugün özellikle kentin topografyasından 

faydalanılarak, tüm sahil bandının üst bölümleri, yeni yapılarla doldurulmuştur. 1964-

1970 yılları arasında kentin güney çeperi ve İzmir çevre yoluna bağlanan ana arterinin 

çevresi, tamamen boş iken, günümüzde bu alanlar dolmuştur. Bunun yanı sıra yerleşim, 

Yeni Foça yolu üzerindeki yapılaşmalarla hızla genişlemektedir. 
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Yöre içerisindeki geleneksel konut dokusu incelendiğinde, bitişik düzenli ve sokaktan 

doğrudan girişli olan yapılar ile, ender olarak ayrık düzen içinde yer alan yapılar, 

geleneksel dokuyu oluşturmaktadır. Bir yada iki katlı yapılardan oluşmuş olan 

geleneksel konut dokusunda hareketli ve düz cepheler de bulunmaktadır. İçeri 

çekilmiş yapı girişleri ve cephedeki çıkmalar bitişik nizamın getirdiği dışa dönük 

yapılanmaya hareketlilik kazandırmaktadır. Geleneksel yapılarda gabari tek 

katlılarda 4-4,5 m. iki katlılarda 7-8 m. dir. Binaları yaparken yoldan çekme mesafesi 

bırakılmamıştır. Yapılar doğrudan sokağa açılır. Geleneksel yapılar arasında yer alan 

yeni yapılarda bu gabari baz alınarak iki yada üç katlı olarak oluşturulmuştur. Ancak 

turist ve turizm potansiyeline hizmet veren otel ve pansiyonlar daha çok yeni yapılar 

olup, dört katlıdırlar. 

Yine geleneksel dokuyu zedeleyen bir başka problem, geleneksel yapı karşısına 

yapılan yeni yapının gabari uyumu yakalanmış olsa da, cephe kurgusunda eski yapıya 

hiçbir atıfta bulunmamasıdır. Tüm yukarıda anlatılanların ışığında, Foça’nın bu durumu 

ciddi bir planlama gereksinimini de beraberinde getirmektedir. 

a) Foça Yöresi Geleneksel Konut Mimarisi 

Yöreye özgü, yörenin gerçek egemen mimari mirası kabul edilebilecek geleneksel 

dokuyu oluşturan taş yapılarda üç tip kendini gösterir. 

✓ Kare Planlı (Planda Tek Mekanlı): Tekil taş yapılar. 

✓ Basit sıra evler: Bitişik nizamlı, genellikle tek katlı yapılar. 

✓ Tek ev tipleri: Bahçeli, genellikle iki katlı yapılar. 

a.1. Kare Planlı (Kule) Evler: Yerleşimin dışında, terkedilmiş yada halen yerleşme yeri 

olan köylerde, dağınık olarak tek yada toplu olarak bütün halinde bulunurlar. 

Yüksekliklerinin cephe genişliklerinden daha fazla olması sebebi ile “Kule Ev” 

olarak adlandırılmaktadırlar.  

Ön cephede yer alan sürgülü bir demir kapıyla, en altta yer alan ambar yada 

depo olarak kullanılan kata inilip buradan, ahşap bir merdivenle, yaşama katına  
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çıkılır. İçinde bir ocağın da yer aldığı bu bölüm, mutfak ve günlük yaşamın olduğu 

kısımdır. Bu bölümden yine ahşap bir merdivenle yatak odasına çıkılır. 

Yapılarda pencere oldukça fazladır. Her üç cephede de pencere açıklıkları 

mevcuttur. Üsttekiler, zemin kattakilere göre daha büyüktür ve ahşap kepenklidir. 

Dıştan incelendiğinde, kule evlerin giriş kapılarının hemen üzerinde inşa tarihi 

yazılıdır. Genellikle bu tip evlerin tümünün 19. yüzyıla ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Yapıların duvarları moloz taşlarla örülmüş olup, köşeler daha iri ve düzgün 

kesilmiş bloklarla sağlamlaştırılmıştır. Bütün pencerelerin üstüne iki renkli taşlarla 

yapılmış yarım daire biçiminde hafifletme kemerleri oturtulmuştur. Aynı örnekler 

Foça yerleşimi içinde de görülmektedir. Batı Anadolu kıyılarında, pek çok yerde, 

bu ev tiplerine rastlanmaktadır. 

Kule tipi evlerin Sakız mimarisinde önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Sakız 

Adası’nda, bağ ve bahçeler içindeki sayfiye evleri kule tipindedir. Bu tip evlerin, 

Foça yerleşiminin dışında yer almasından dolayı, çoğu terkedilmiş, bakımsız ve 

harap durumdadır. 

a.2. Bitişik Düzen Evler: Foça’da bir sokak üzerinde karşılıklı ve bitişik düzende yan 

yana konumlanmışlardır. Bu evlerin dokusunun oluşumunda sokağın fazla 

önemsenmemesine karşın, sokakların yönlenişi, evleri ve kullanım mekanlarını 

yönlendirmiştir. Evler sokağa paralel olarak düzenlenmiş olup, ön bahçeleri 

yoktur. Yapılar doğrudan sokağa açılır. Plan şemaları incelendiğinde, giriş kapısı, 

doğrudan ortak yaşama holüne açılmaktadır. Girişin karşısında bulunan bir 

merdivenle bahçeye, salonda bulunan diğer bir merdivenle de zemin kat 

odasına çıkılır. Merdivenle üst kata çıkıldığında ise, iki oda görülür. Bu odalardan 

biri küçük ocaklı ve tek pencereli, diğeri ise tüm cepheyi kaplayacak düzende ve 

üç pencerelidir. Evin arka kısmında en çok 3-3,5 m. genişliğinde bir bahçe vardır. 

Bu bahçenin içinde yapıdan ayrı bir tuvalet bazı yapılarda da hem tuvalet, hem 

mutfak yan yana inşa edilmiştir. Yapıların çoğunluğu iki eğimli, beşik çatılıdır. Eski 

Foça geleneksel dokusu içindeki çoğunluğu, bu tip yapılar oluşturmaktadır. 

a.3. Tek Ev Tipi: Bu tip evler ayrık düzende, bahçeli, sıvasız ve yığma taş sisteminde 

inşa edilmiş yapılardır. Bitişik düzen evlere göre hem plan, hem de cephe  
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özellikleriyle, daha düzenli ve zengindirler. Genellikle iki katlıdırlar. Az da olsa üç 

katlı olanlarına rastlanır. Bahçe arkada yada yanda olabilir. İki tarafı bahçeli 

köşe yapı konumunda olan ile dört tarafı da bahçeli olan örneklerine de doku 

içinde rastlanmaktadır. Bu tip örnekler, yerleşimde sahil bandı üzerindedir. Bazı 

evlerde Osmanlı-Türk evini andırır şekilde, zemin kata bağlı banyo, mutfak ve 

depo bulunmaktadır. Bazen giriş yan cephede yer alır. Üst kat merdivenleri de 

buradadır. Çoğunda zeminde uzunca giriş mekanının bir tarafında iki oda, girişin 

tam karşısında ise, bahçe çıkışı bulunur. Ön cepheden girişli olanların bir bölümü 

orta sofalı, bir bölümü de yan sofalı plan tiplerini andırır. Cephe düzeninde alt kat 

pencereleri demir, üst kat pencereleri ise, ahşap kepenklidir. Ahşap kepenkli 

örneklerden günümüze kalanlarının çoğu, onarım görmüş yada oldukça bakımsız 

durumdadır.  

Cumbalı evlerin çok az olduğu Foça’da cumba bulunmasa da, şahnişin 

niteliğinde kapalı çıkmalar ile, dökme konsolları ve mermer döşemeli açık 

çıkmalar gözlenir. Bu balkonlar, giriş kapısının hemen üzerinde ön cephenin orta 

aksındadır. Bitişik ve ayrık düzenli evlerin giriş kapısı üstlerindeki kilit taşlarında 

genellikle yapım tarihi yazılıdır. 

b) Plan Özellikleri ve Mekan Organizasyonu 

Yöreye özgü geleneksel dokuyu oluşturan yapılar genellikle bodrum üzeri tek veya iki 

katlıdır. Bodrum katı havalandırma ve depolama amaçlı kullanıldığından, diğer 

katlardan daha farklı bir düzenlemeye sahiptir. Çoğunlukla bodrum üzerindeki birinci 

kat asıl yaşam katıdır. Dolayısıyla plan tipolojisi ile ilgili çalışmalarda yaşam katı olan 

birinci kat göz önüne alınarak irdeleme yapılmıştır.  

Foça geleneksel konut yapılarının yaşam katı, odalarının hol ya da sofa ile bağlantı 

şekillerine göre genelde iki ana plan tipolojisine uygun olarak inşa edilmiştir. Bunlar, 

✓ Yan hollü plan tipleri ile 

✓ Orta hollü plan tipleridir. 

Eski Foça geleneksel konutlarındaki sofa mekanları klasik anlamda eski Osmanlı konut 

yapılarında görülen, birer ortak kullanım ve yaşam mekanı olan sofalardan farklı  
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olarak daha çok birer sirkülasyon alanı niteliğinde olduğundan, günümüzdeki hol 

tanımına daha uygun mekanlardır. Yalnızca Büyük Deniz Sahil Caddesi’nde ayrık 

düzen içinde yer alan büyük ölçekli konutlarda gerçek sofa tanımına uygun mekanlar 

saptanmıştır. 

b.1. Yan Hollü Plan Tipleri: Bodrum üzeri iki katlı yapılarda zemin kattan yaşam katı 

olan birinci kata ulaşmayı sağlayan merdiven holün yan bölümünde ve hole 

açılan odaların tam orta aksında bulunmaktadır. Merdivenin alt bölümünden 

bodrum katına ulaşılmaktadır ve bazı yapılarda, bölüm içerisinde wc de 

bulunmaktadır. Merdivenle üst kata ulaşılan kısımda hole açılan, çoğunlukla dört 

oda bulunmaktadır. Bazı örneklerde merdiven üstünden çatı katına çıkılan bir 

açıklık bulunmaktadır.  

Yan hollü plan tipinin bodrum üzeri bir katlı örneklerinde oda grubu holün uzun 

kenarında konumlanmıştır. Odalar ve mutfak nişi yaklaşık 135-150 cm. 

genişliğindeki giriş holüne açılmaktadır. Giriş kapısının tam karşısında avluya ya 

da bahçeye açılan bir kapı daha bulunmaktadır. Bu kapı iç mekanla bahçenin 

bağlantısını sağlamaktadır.  

Özellikle onarım görmüş olan bu tip örneklerde, özgünden farklı olarak mutfak 

veya wc bölümlerinin bahçe içinde yer aldığı yapı tiplerine de rastlanmaktadır.  

Geleneksel özellikteki çoğu yapıda, özgün şema içindeki mutfak ve wc 

bölümlerinin plan içindeki konumları değiştirilmiştir. Birçok örnekte, bahçede yer 

alan wc- mutfak bölümleri onarım sonrası yapı içine alınmıştır. 
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Yan Hollü Plan Tiplerinden Örnekler: 

                             

                       Görünüş                                                                         Zemin Kat Planı 

 

 

                 

                       Görünüş                                                                                         Zemin Kat Planı 
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b.2. Orta Hollü Plan Tipleri: Bu tip, geleneksel doku içinde kendini iki farklı şekilde 

gösterir. Yapıların bir bölümünün girişleri cephenin tam orta aksındandır ve plan 

şemaları simetriktir. Diğer bir bölüm ise, girişi orta akstan değil, cephe düzeninde 

asimetrik olarak konumlanmıştır. Yapıların plan şemasına bakıldığında, merdiven 

genellikle odalar arasında yer almaktadır. Yan hollü plan tipinden farklı olarak 

bina derinliğince yer alan hol genellikle sokağa doğrudan cephelidir. Holün iki 

yanında dört birimden oluşan bölümler mevcuttur. Bu dört birimden üçü genellikle 

oda olarak kullanılmakta, diğeri banyo, WC, mutfak gibi servis hacmi biçiminde 

işlev görmektedir. 

Orta hollü tipleri Foça özelinde çoğunlukla tek katlı yapılardan oluşmaktadır ve 

bitişik düzenli evlere örnektir. Az da olsa iki katlı yapılarda da bu tip planlı 

örneklere rastlanmaktadır. Özellikle tek katlı onarım görmüş olan ev tiplerinde, 

özgünde yapının içinde yer alan banyo, mutfak bölümleri yapının arka 

bölümünde bulunan bahçe içinde yer almaktadır. Eski Foça geleneksel 

dokusunda, yan hollü plan tipleri, sayı olarak orta hollü plan tiplerine göre, daha 

çoktur.  

Orta Hollü – Simetrik Plan Tiplerinden Örnekler: 

 

       

Görünüş                                                                    Zemin Kat Planı                                                
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Orta Hollü – Asimetrik Plan Tiplerinden Örnekler: 

 

 

Görünüş     

 

 

 

Zemin Kat Planı 
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c) Plan Elemanları: 

Eski Foça geleneksel dokusunda iç hacim genellikle yalın olarak oluşturulmuştur. 

Süsleme ve bezemeli tavan ve ocak gibi elemanlara pek rastlanmamaktadır. Bu 

sebepten dolayı, çok çeşitli ve farklı özellikteki mimari elemanlara rastlamak mümkün 

değildir. 

c.1. İç Mekan Öğeleri: 

c.1.1. Kapılar: Günümüze kadar ulaşabilen özgün kapıların kasa ve kanatların 

oymadan, bezemeden uzak yalın halde ahşap malzeme ile yapılmış olduğu 

görülmektedir. Ahşap doğramalı olanları metal olanlarına göre oldukça 

fazladır. Genellikle yapı iç mekanından bahçeye çıkış kapısı metaldir. 

Geleneksel Foça evlerinde konutların iç mekan kapıları, tek kanatlıdır. Ancak 

odadan odaya geçişte çift kanatlı üst bölümleri vitray camlı olan kapı örnekleri 

de mevcuttur. Merdivene ulaşılan bölüme genellikle birçok konutta, diğer iç 

mekan kapılarından ayrı özellikteki, daha süslü ve dekoratif nitelikli kapıyla 

geçilmektedir. İç mekan oda kapılarının çoğu yenilenmiş olup, ahşaptır ve 

çoğunlukla ½ oranındadır. 

c.1.2. Pencereler: Hol, oda ayırımı sağlayan duvar üzerinde ½ oranında pencereler 

mevcuttur. Lentolu olan bu pencereler de iç kapılar gibi ahşap olup, daha çok 

kanat pencere olarak çalışmaktadır. 

c.1.3. Merdivenler: Dış mekan merdivenleri çoğunlukla taştan olup, mermer olan 

örneklere az da olsa rastlanmaktadır. Geleneksel doku içinde yer alan 

konutlarda, iç mekan merdivenlerinin hemen hemen tamamının yapım sistemi 

ve malzemesi ahşaptır. Onarım görmüş olan örneklerde, merdiven yapım 

sistemi mevcut onarım aşamasındaki yapım sistemiyle aynı olup, üzeri 

sonradan ahşap malzemeyle kaplanarak özgüne uyulmaya çalışılmıştır. 

c.1.4. Tavanlar: Dikdörtgen ya da yuvarlak kesitli tavan kirişlerinin yüzü genellikle 

düz ahşap elemanlarla örtülüdür. Küçük Deniz sahil bandında yer alan az 

sayıda yapıda tavanda süslemeli ahşap işçilikli örnekler mevcuttur.  
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Onarım görmüş özgün işleviyle korunan ya da değiştirilmiş birçok örnekte 

özgün ahşap tavan değiştirilerek alçı sıva yapıldığı tespit edilmiştir. 

c.1.5. Ocaklar: Birçok mutfak nişi ya da odada görülen ocaklar yalın görünüme 

sahiptirler ve genellikle sıvalıdırlar. Ancak Büyük Deniz ve Küçük Deniz Sahil 

Caddelerinde yer alan tek ev tipi örneklerindeki ocaklarda, konutun plan ve 

cephesindeki bezemelerle doğru orantılı olarak farklı özellikteki örneklere 

rastlanmaktadır. Ancak çoğunlukla sade ve yalın düzendedir. Bunların birçoğu 

kabayonu taş ile oluşturulmuş olup, mevcut ocak kapaklarının bulunduğu 

örneklerde, sade bir demir işçiliğinin kullanıldığı görülmüştür. 

c.1.6. Dolaplar: Foça özelinde dış cephelerin korunmasına adına getirilen 

kısıtlamalardan dolayı, yapıların genel dış cephe özelliklerinde önemli 

değişiklik olmamıştır. Buna karşın iç mekanda yapılan önemli değişiklikler, 

özellikle onarım görmüş olan örneklerde plan şemasını yok edecek 

düzeydedir. Plan şemalarında yapılan bu değişiklik mimari elemanların da, 

yok olmasına neden olmuştur. Bu sebeple konutlarda orijinal dolap v.b. 

elemanlar görmek oldukça zordur. Ancak, birkaç yapıda özellikle Büyük Deniz 

Sahil Bandı üzerindeki birkaç örnekte, bu mümkün olabilmiştir. İç mekanda yer 

alan dolaplar ahşap, yalın ve süslemesiz olup, çoğunun yapı içinde orijinal 

yerleri değiştirilmiştir. 

c.2. İç Mekan Bölümleri: 

c.2.1. Banyo ve Tuvaletler: Bodrum üzeri tek katlı geleneksel konutların banyo-wc’leri 

bina içindedir. Daha sonradan zaman içinde değiştirilerek wc ve mutfak 

bölümlerinin yapının dışında, arka bahçede yer aldığı örnekleri de, görmek 

mümkündür. Bodrum üzeri iki katlı olan yapılarda banyo-wc’leri yapı içinde 

farklı iki konumda bulunmaktadır. Söz konusu yapıların bitişik düzendeki 

örneklerinde, banyo, wc zemin katta, üst kata çıkılan merdiven altındadır. Tek 

ev tiplerinde, zemin kattaki merdivenin altında banyo-wc bölümlerinin yer 

aldığı örneklerin yanında, onarım sonrasında zemin katından ayrı olarak 1. 

katta da banyo ve tuvaletin bulunduğu örnekler de mevcuttur. 
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c.2.2. Mutfaklar: Geleneksel dokuyu oluşturan yapılardan tek katlı olan örneklerde, 

mutfak çoğunlukla zemin katta ve yapı içindedir. Ancak tek ev tiplerinde ve 

giriş holünün doğrudan arka bahçeye açıldığı bazı örneklerde mutfak bölümü 

banyo-wc bölümleriyle birlikte, yapı dışında yapıya sonradan ek olarak 

bulunmaktadır. 

d) Cephe Özellikleri 

Genel olarak geleneksel dokuyu oluşturan yapılar cephe özellikleri açısından 

incelendiğinde dört tip göze çarpmaktadır. İlk üç tip: 

✓ Yandan Girişli, 

✓ Ortadan Girişli Simetrik, 

✓ Ortadan Girişli Asimetrik olarak ayrılmaktadır. 

4. tip olarak iki katlı yapıları ele alırsak, bu grup da kendi içinde üç ayrı tip de 

görülmektedir. Birinci grupta; giriş holünün önündeki kemerli yada lentolu giriş kapısı 

bir tarafta, mekanlara ait pencere yada pencere grubu diğer tarafta yer almaktadır. 

İkinci grupta ise; kapı yapının orta aksında olup, yaşam birimlerine ait pencereler 

kapının her iki yanında yer almaktadır. Üçüncü grup ise; kapı adedinin konut ana giriş 

kapısı ve dükkan kapısı olmak üzere iki tane olduğu örneklerdir. Üçüncü gruptan 

onarım görmüş olanlarda, dükkan giriş kapısı kapatılarak yapıların girişi ana giriş 

kapısı üzerinden sağlanmaktadır. 

Dışarı taşmış merdivenli cephe örneklerinin, diğer cephelerden farklı olan yanı ise, 

yükseltilmiş zemin kat döşemesine ulaşan merdivenin cephesinin dışında öne doğru 

çıkma yaparak oluşturulmuş olmasıdır. Bu tip örnekler, Eski Foça bütününde çok fazla 

yer almamaktadır. 

Bunların dışında ön cephede açık çıkmanın bulunduğu örnekler de tespit edilmiştir. Bu 

tip örneklerde balkon veya kapalı çıkma olarak görülen elemanlar ile birinci kat 

pencere grubunun ortasında demir veya taş konsollar üzerine oturan balkonlu örnekler 

de oldukça fazladır. Biri kapalı, diğeri açık çıkma öğesine sahip iki örnek 

bulunmaktadır. Bunlardan biri sahil bandında, diğeri mevcut Belediye Binası arkasında 

bulunmaktadır. 
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d.1. Cephe Elemanları 

d.1.1. Kapılar: Giriş kapıları, çoğunlukla sokakla doğrudan bağlantılı olup, tek veya 

çift kanatlı, bezemeli yada sade olabilmektedir. Genellikle yapı kodu yol 

kodundan yükseltildiğinden, eve birkaç basamakla girilmekte, böylece 

cepheye anıtsal bir etki de kazandırılmaktadır. Bu kısım birinci katın silme 

hizasına kadar çıkmaktadır. Çift kanatlı kapı örnekleri, genellikle ana girişlerde 

kullanılmıştır ve ahşap yada demir olabilmektedir. Demir olanlarda ferforje 

işçiliği oldukça fazladır. 

Geleneksel doku içinde, ticari kapı genişlikleri konutlardakilere oranla daha 

fazladır. Genellikle cephelerinde birden fazla giriş kapısı bulunan konutlardaki 

tek kanatlı kapılar, depo ve dükkan gibi hacimlere açılmakta olup, 

yükseklikleri ana giriş kapılarına göre daha azdır. Bu kapı kanatlarının hemen 

hepsi dikdörtgen formundadır ve lento yada söveler ile çevrelenmiştir. 

Bununla beraber yerleşim içinde yer alan tek ev tiplerinin çoğunda dikdörtgen 

kapının üzerinde, kapının söve hizasından başlayan üstü kemerli, parmaklıklı 

bölüm (ışıklık) bulunmaktadır. Ayrıca bazı lentolu kapılar üzerinde yalancı 

kemer olarak adlandırılabilecek tuğla ile örülmüş kemer formları da 

bulunmaktadır. Bu tip örneklere Eski Foça geleneksel konut mimarisi içerisinde 

sıkça rastlanır. 

Gerek metal kapılarda, gerekse ışıklıklarda çoğunlukla ferforje olarak 

adlandırılan demir işçiliği ile yapılmış süslemelere sıkça rastlanır. Bodrumlu 

yapılarda, yine sokağa açılan ve çoğunlukla düz lentolu ahşap kapılar 

mevcuttur. Kapıların söve üstlerinde, yapının yapım tarihi yazılıdır. Genel doku 

içinde onarım görmüş olan birçok yapıda, orijinal kapının değiştirildiği 

gözlenmiştir. 
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Lentolu Kapılardan Örnekler: 
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Kemerli Kapılardan Örnekler: 

             

             

d.1.2. Pencereler: Pencereler, genellikle üst bölümü kemerli olanlar ve dikdörtgen 

biçimli kesme taştan lento yada sövelerle çevrelenmiş olanlar olmak üzere, 

başlıca iki gruba ayrılabilir. Pencere genişliklerinin yüksekliklerine oranı genel 

olarak ½ dir. Ancak özellikle bodrum katlarında kareye yakın oranlar 

görülmektedir. Lentolu pencerelerde açıklıkların üzerinde profilli silmelere 

sıkça rastlanmaktadır. Bu silmelerin bazı örneklerde cephe boyunca pencere 

açıklığı altında, üstünde yada döşeme hizasında yer alarak devam ettiği 

görülmektedir. Birçok örnekte, pencerelerin üst bölümlerinde tuğla ile yalancı 

kemer oluşturulmuştur. 
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Pencerelerin doğramaları ahşaptır ve demir kepenkli olanlarına sıkça rastlanır. 

İki katlı binalarda, zemin katta genellikle demir kepenk, birinci katta ise, ahşap 

kepenk vardır. Ticari yapılarda, konutlara oranla, çok daha geniş pencereler 

düzenlenmiştir. Bu tip pencerelerde boşlukların genişlik/yükseklik oranı kareye 

yakındır. Yapılarda pencerelerin çoğunun ahşap olması nedeniyle, onarım 

görmemiş olanların çoğu oldukça yıpranmış görünümdedir. 

Lentolu Pencerelerden Örnekler: 

           

Lentolu Yalın Pencereler     

 

           

Lentolu Süslü Pencereler     
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Kemerli Pencerelerden Örnekler: 

           

Kemerli Yalın Pencereler     

 

Kemerli Süslü Pencere    

d.1.3. Çıkmalar: Foça geleneksel dokusu içinde açık çıkmaya sahip birçok yapı 

bulunmaktadır. Doku içinde cumbalı ve kapalı çıkmalı olarak nitelendirilen 

birer yapı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Küçük Deniz Sahil Bandı’nda 

diğeri ise Fevzi Paşa Mahallesi’nde yer almaktadır. Fevzi Paşa Mahallesi’nde 

bulunan yapı, ahşap karkas strüktürüne sahip kapalı çıkmalı bir yapıdır. Bu 

çıkma, eliböğründelerle taşınmaktadır. Payandalar arası bağdadi çıtalarıyla 

kapatılarak yüzeyi sıvanmış olup, 2003 yılı itibariyle restorasyonu 

tamamlanmıştır.  
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Bu yapılara ait çıkmaların dışında kalan diğer çıkmaların tümü açık çıkma 

olarak nitelendirilen, balkon biçimindedir. İşlemeli profilli demir payandalar 

üzerine oturmaktadır. Payandalar gibi balkon korkulukları da demir 

malzemelerden oluşturulmuştur. Çoğunluğu işlemeli olan balkon korkulukları 

yaklaşık 80-90cm. arası yüksekliğe sahiptirler. 

Foça geleneksel dokusunda yer alan çıkmalar, çoğunlukla üst katlarda 

cephenin tam orta aksında yer almaktadır. Ancak, Küçük Deniz Sahil Bandı 

üzerinde balkonun cephenin bir kenarında yer aldığı örnekler de mevcuttur. 

d.1.4. Çatılar: Bugün özgün konumunu koruyan geleneksel konutların birçoğu beşik 

ve kırma çatılıdır. Özgün durumda alaturka kiremit örtü ile kaplanmış olan bu 

çatıların, büyük bir bölümü günümüzde, marsilya kiremidi ile örtülüdür. Çatılar 

bitişik düzende, çoğunlukla beşik çatı formuna sahiptirler. Bitişik düzende 

olmalarından dolayı, çatı suyunun yan parsel yerine yola veya bahçeye 

yönlendirilmesinden dolayı, komşu bina yağmur suyundan doğrudan 

etkilenmemektedir. 

Özellikle Büyük Deniz tarafındaki ayrık düzen yapılarda kırma çatı formu 

çoğunluktadır. Genellikle bitişik düzende yer alan eski yapılarda çatı saçakları 

dardır ve 20 cm. geçmeyen taş silmeler mevcuttur. Çoğu yapının ön 

cephelerinin kenarlarında, şaşırtmalı kesme taş örgü düzenindeki köşe silmesi 

bulunmakta olup, bu silme çatı altına kadar devam etmektedir.  

Betonarme örtülü teras çatılar, günümüz yeni yapılarında çoğunlukla görülen 

çatı tipi ve örtü malzemesidir. Vasıfsız yapılarda veya eski yapıya ek birimlerde 

örnek olarak, bahçe içinde bulunan wc-mutfak bölümlerinin çatı örtüsü 

sundurma çatı tipi olan levha örtüyle yapılmış, yada yapının mevcut 

durumundaki örtü malzemesiyle aynı düzen devam ettirilmiştir. 

d.1.5. Duvarlar: Geleneksel dokuyu oluşturan yapıların çoğu kesme veya kaba 

taştan yapılmış olup; duvar genişlikleri, 50-65 cm. arasında değişmektedir. 

Taşların büyüklüğü sabit değildir. Ancak yapıların iç bölümündeki iç mekan 

duvarları yapım sistemine göre değişmekte, çoğunlukla ahşap malzemenin 

yaygın kullanımı görülmektedir. Onarım görmüş olan örneklerde, seçilen  
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yapım sistemine göre, iç duvar malzemesi de değişmektedir. İç mekan 

duvarları, yapının betonarme sistemle sağlamlaştırılmasından dolayı, tuğla 

olan örneklere de rastlanmaktadır.  

Bunun yanında restore edilmiş bazı örneklerde, yapıya verilen yeni işlev 

nedeniyle, yapının iç beden duvarlarının tümüyle kaldırılıp plan şemasının 

değiştirildiği gözlenmektedir. 

d.1.6. Köşe Silmeleri: Geleneksel dokuyu oluşturan yapıların büyük bir kısmının 

köşeleri kesme taşlardan yapılmıştır. Kesme taşlar, aynı zamanda yapının iki 

ana beden duvarını da birbirine bağlamaktadır. Özellikle geleneksel doku 

içinde yer alan tek ev tiplerinde köşe silmeleri sıklıkla görülmektedir. 

e) Strüktürel Özellikler 

1860-1930 yıllarına tarihlenen geleneksel yapılar genel olarak taş malzeme ile inşa 

edilmiş olup, belli bir üslup ve dönem birliğine sahiptirler. Yapıların cepheleri kesme 

taş, sıvalı veya sıvasız moloz taş şeklinde düzenlenmiştir. Doku içinde sıvasız örnekler 

çoğunluktadır. Cephelerdeki pencere ve kapı açıklıkları üzerinde, tuğla dizelerden 

kemerler yada taş elemanlardan yapılmış düz veya profilli lentolar kullanılmıştır. 

Geleneksel dokudaki eski yapıların, dış duvarları moloz yada kesme taştan, kireç harcı 

ile yığma tekniğinde örülmüştür. Taşıyıcı duvar kalınlığı, 50-65 cm. arasındadır. İki katlı 

evlerde taş duvarlar, iki kat boyunca yükselmektedir. Geleneksel dokuyu oluşturan 

onarım görmemiş olan örneklerde, duvar köşelerindeki taşların kesişmesi dışında, yapı 

içinden yada dışından gelebilecek kuvvetlere karşı dayanacak herhangi önlem yoktur. 

Bu kuvvetlere dayanım, Foça gibi birinci derece deprem bölgesinde yer alan bir 

yerleşim için oldukça önemlidir. 

Geleneksel dokuyu oluşturan yapılarda, zemin katta giriş holü ve avlu genellikle taştır. 

Ancak onarım görmüş olan örneklerin çoğunda, giriş holünün ve yapıların diğer 

bölümlerinin zemin kaplama malzemesi değiştirilmiştir. Zemin katta ve üst katta 

bulunan odaların döşemeleri, ahşap malzeme ile oluşturulmuş olup, kat döşemeleri, 

dikdörtgen ve daire kesitli ahşap kirişler üzerine oturtulmuştur. Bir kısım yapıda da  
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özellikle onarım görmüş olanlarda, onarım için seçilen sisteme göre, uygulamanın 

değiştiği örnekler de mevcuttur. 

Eski Foça geleneksel konut mimarisinde seçilen onarım sistemleri aslına uygun 

onarımın dışında, betonarme karkas ve çelik malzemenin kullanımıyla 

gerçekleştirilenlerdir. Bu tip yapılarda iç mekan duvarları ya sıvalı, ya da ahşap 

malzeme ile kaplı olduğundan, onarım için seçilen sistem gizlenmeye çalışılmıştır. 

Betonarme sistemle onarılmış örneklerde, mevcut sistem yeni sistemden ayrılmış olup, 

yapı içinde kurulan kolon kiriş sistemi dış duvarlardan bağımsız tutularak, yapı ve 

döşemenin yarattığı yükün mevcut taş duvarlardan alınıp, kendi içinde yeni kurulan 

sisteme aktarılmasıyla çözülmektedir. Çelik malzeme ile yapılan onarımlarda, çelik 

profiller mevcut taş duvar içine gizlenmiştir. Döşemede kullanılan çelik profiller aynen 

ahşap karkas sistemlerdeki gibi, bu kez ahşap kirişler yerine çelik profiller duvar içine 

sokularak ve dış iki yan beden duvarının kılıçlama bağlanmasıyla da olabilecek 

deprem kuvvetlerine karşı önlem alınmaya çalışılmıştır. Çoğu zaman yapı genelinde 

kullanılan çelik profiller, yapının aslına sadık kalınması adına, mevcuttan kalan ahşap 

vb. malzemeler değerlendirilerek kaplanmakta ya da sıvanmaktadır. Böylece bu yapı 

örneklerinde, iç mekana girildiğinde yapı sisteminde yeni malzemenin kullanılmış 

olduğu belli olmamaktadır. 

Geleneksel dokuyu oluşturan yapıların, çatıları çoğunlukla ahşap oturtma sistemdir. 

Ancak onarım görmüş olan örneklerde ahşap asma çatılar da gözlenmektedir. 

Eğimleri %33 olan çatılar, çoğunlukla alaturka kiremitle örtülüdür. Ancak çatı örtüsü 

sonradan değiştirilerek marsilya kiremidinin kullanıldığı örnekler de mevcuttur. 
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Cephe Kaplamalarından Örnekler: 

Moloz Taş (Sıvalı) 
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Moloz Taş (Sıvasız) 
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Kabayonu Taş 
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İnceyonu Taş 
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Tuğla + Kesme Taş 

     

  

 

Ahşap Karkas 

 

İ. Emre KAYNAK  

RESTORATÖR MİMAR 
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4.3. Sanat Tarihi Açısından İnceleme Raporu 

Tescilli I. Grup Yapılar 

Cami ve Mescitler  

Fatih Camii 

Kale içinde yer alan yapı, duvarlarla çevrili geniş bir avlu içerisinde yer almaktadır. 

Enine dikdörtgen planlı bir harim, harimin kuzeyindeki son cemaat yeri ve kuzeydoğu 

köşedeki minareden oluşmaktadır. Dış duvarlar, tuğla hatıllı kesme taşlarla 

kaplanmıştır. Üzeri kiremitle kaplı dört yana eğimli kırma çatıyla örtülüdür. 

  

Fatih Camii. Avlu giriş açıklıkları. 

Avluya biri kuzeyde diğeri güneybatıda yer alan iki açıklıktan girilmektedir. Son 

cemaat yeri düz ahşap tavanla örtülüdür. Harim kuzey duvarındaki konsol izleri dikkati 

alındığında yapının özgünde merkezi planlı olduğu daha sonra değişikliğe uğradığı 

anlaşılmaktadır. Harimin üzeri günümüzde düz ahşap tavanla örtülüdür. Mihrap 

alçıdandır. Yedi köşeli mihrap nişi, mukarnaslı bir kavsarayla örtülüdür. Minber 

herhangi bir özellik taşımamaktadır. 

 

Fatih Camii. Son cemaat yeri. 



 İZMİR, FOÇA (KENT MERKEZİ),  

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI (2020) 

 

Adres: Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, No:47, Folkart Towers, A Kule, K:33, D:3302-3303, Bayraklı | İZMİR 

İletişim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07 

 

 

 

 
150 
 

 

Yapının iki inşa kitabesi bulunmaktadır. Avlu giriş açıklığı üzerinde bulunan kitabeye 

göre kapı 937/1530-31 yılında Mustafa Ağa adlı biri tarafından yaptırılmıştır. Kapının 

günümüzdeki formu dikkate alındığında XIX. yüzyıl sonunda yenilendiği ancak 

kitabesinin korunduğu anlaşılmaktadır. 

 

Fatih Camii. Harim. 

Harim taçkapısı üzerindeki kitabede ise yapının 977/1569-70 yılında Kanuni Sultan 

Süleyman tarafından yeniden inşa ettirildiği belirtilmektedir.  

Yapının fetih sonrası Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa ettirildiği 1530-31 yılında 

Mustafa Ağa tarafından bir avluyla çevrelendiği ve daha sonra harap olan yapının 

1569-70 yılında yeniden inşa ettirildiğini söylemek mümkündür. 

Hafız Süleyman Mescidi 

Atatürk Mahallesi’nde 127,186 ve 188. sokakların kesiştiği noktada yer almaktadır. 

Uzun zaman metruk durumda olan yapı 1990 yılında restore edilerek tekrar ibadete 

açılmıştır. 

 

Hafız Süleyman Mescidi. Güneyden genel görünüş ve harim giriş açıklığı. 
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Kareye yakın planlı yapı düz ahşap tavanla örtülüdür. İnşa malzemesi olarak kaba 

yonu taş kullanılmıştır. Yapının girişi yolun konumu nedeniyle batı cephesinin kuzeyine 

açılmıştır. Harim düz ahşap tavanla örtülüdür. Son onarımda yenilenmiş olan tavanda 

akant yapraklarıyla süslü bir tavan göbeği yer almaktadır. Pencerelerin üst kesiminde 

de Batılılaşma dönemine özgü Barok karakterli süslemeler dikkati çekmektedir. Mihrap 

çeyrek küre şekilli yarım daire kesitli bir niş şeklindedir. 

 

Hafız Süleyman Mescidi. Harim. 

Giriş açıklığın üst kesiminde yer alan inşa kitabesine göre yapı 955/1548 yılında Kale 

Dizdarı Mustafa Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Yapının mimari ve süsleme özellikleri 

dikkate alındığında XVIII. ya da XIX. yüzyılda büyük ölçüde yenilendiğini söylemek 

mümkündür. Mustafa Ağa tarafından inşa ettirilen yapının Hafız Süleyman Mescidi 

adıyla anılmasının nedenini bu değişikliğe bağlamak mümkündür. 

Hamamlar 

1 No’lu Hamam 

Atatürk mahallesi’nde Fatih Camii’nin 100m kadar güneybatısında yer almaktadır. 

Ortası kubbe, yanları yuvarlak kemerli tonozlarla örtülü enine dikdörtgen planlı bir 

ılıklık, kare planlı ve birer kubbeyle örtülü iki halvet hücresi, su deposu ve külhandan 

oluşmaktadır. İnşa malzemesi moloz taştır. yapı günümüzde çeşitli yapılarla kuşatılmış 

olduğundan tüm cepheleri algılamak güçtür. Farklı bir işlevde kullanılan yapının kimi  
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açıklıkları kapatılmış durumdadır. Harap durumumda olan yapının en kısa zamanda 

onarılarak işlevlendirilmesi yerinde olacaktır. 

  

1 no’lu Hamam. Kuzeybatıdan genel görünüş ve ılıklık. 

Yapının inşa kitabesi yoktur. İnşa tarihi hakkında bilgi verecek herhangi bir vakıf kaydı 

ya da belge de mevcut değildir.  Ancak plan şeması bakımından ortası kubbeli enine 

sıcaklıklı çifte halvetli hamamlar olarak adlandırılan gruba ait örneklere 

benzemektedir. Bu örneklerin büyük bir bölümü XV. yüzyıla aittir. Hamamın Fatih Camii 

ile olan yakınlığı da göz önüne alındığında fetihten hemen sonra XV. yüzyılın ikinci 

yarısında inşa edildiğini söyleyebiliriz. 

  

1 no’lu Hamam. Sıcaklık. 
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2 No’lu Hamam 

Atatürk Mahallesi 188 Sokak’ta yer alır. Diğer hamam gibi metruk durumda olan yapı 

her geçen gün tahrip olmaktadır. İnşa malzemesi kaba yonu taş ve tuğladır. Doğu-batı 

yönünde uzunlamasına dikdörtgen planlı bir ılıklık, ılıklığın kuzeyinde aynı doğrultuda 

uzanan tuvalet ve tıraşlık mekanı ve biri ılıklığın güneybatısında diğeri batısında yer 

alan iki halvet hücresinden oluşmaktadır.  

Ayrıca batıdaki halvet hücresinin güney duvarına bitişik L şekilli bir sıcak su deposu ile 

yapının 3 m. kadar güneyinde yer alan bir soğuk su deposu mevcuttur. Soyunmalık 

kısmı günümüze ulaşamamıştır. 

  

2 No’lu hamam. Kuzeydoğu ve güneydoğudan genel görünüş. 

Yapının inşa kitabesi yoktur. Geleneksel plan şemalarından farklı bir şemaya sahip 

olan yapının küçük halvet hücresindeki barok karakterli süslemeleri de dikkate alarak 

XVIII. ya da XIX. yüzyılda inşa edildiği söylenebilir. 

Okul Binası 

Sahil Caddesi üzerinde yer alan yapı, XIX. yüzyılın ikinci yarısında okul binası olarak 

inşa edilmiştir. Belgelerde geçen Küçükyalı’da deniz kenarındaki erkek öğretmen 

okulu bu yapı olmalıdır. Yapının ana yola bakan cephesi düzgün kesme taş kaplıdır. 

Ortada iki sütuna oturan yuvarlak kemerli üç açıklıklı giriş bölümü üçgen bir alınlıkla 

taçlandırılmıştır. Yapının diğer cephelerinde inşa malzemesi olarak kaba yonu taş 

kullanılmıştır. Üzeri beşik çatı ile örtülüdür ve bir dizi saçak yapıyı çepeçevre 

dolanmaktadır. Bir dönem öğretmen evi olarak da hizmet veren yapı, günümüzde 

metruk durumdadır. 
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Yapıya ait eski bir fotoğraf 

 

  

Okul binası. 

Çeşmeler 

Bölgede farklı form ve boyutlarda inşa edilmiş çeşmelere rastlanmaktadır. Genellikle 

çeşmelerin arkasında birer su deposu da dikkati çekmektedir. 

Anonim Çeşme I 

Sahil Caddesi üzerinde yer alan okul binasının arka cephesinde yer almaktadır. 

Çeşmenin inşasında, bölgeye özgü kesme taş kullanılmıştır. İki yanda plasterlerle 

sınırlandırılmış olan çeşme aynasında, küçük bir kitabe levhası bulunmaktadır. 

Kitabede Yunan harfleriyle “September 1886” yazılıdır. Buna göre çeşmenin Eylül 1886 

tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Üzeri ne yazık ki sıvandığından yazının tümünü 

okumak mümkün olmamaktadır. Çeşmenin arkasında okulun içerisine uzanan büyük 

bir su deposu mevcuttur. 
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Anonim Çeşme I 

Anonim Çeşme II 

Merkezde 193 sokak üzerinde yer almaktadır. Bölgedeki diğer çeşmelere oranla daha 

büyük boyutludur. Düzgün kesme taşla inşa edilen çeşme basık kemerlidir ve ortasında 

mermer plasterlerle çevrili dikdörtgen şekilli bir aynalığa sahiptir. Çeşmenin arka 

bölümünde büyük bir su deposu mevcuttur. 

 

Anonim Çeşme II 

Anonim Çeşme III 

Poyraz Caddesi üzerinde yer almaktadır. Çeşmenin cephesi, yanlarda plaster 

ayaklarla sınırlandırılmış, plasterlerin üst bölümü düz profilli iki silme kuşağı ile 

hareketlendirilerek birer başlık görünüşü kazandırılmaya çalışılmıştır. Yuvarlak kemerli 

çeşme aynasında, kitabe levhasına benzeyen alan sıvandığı için herhangi bir yazı 

okunamamaktadır. 
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Anonim Çeşme III 
 

Anonim Çeşme IV 

Poyraz Caddesi’nde boş bir arsa üzerinde yer almaktadır. Düzgün kesme taşla inşa 

edilen çeşme dikdörtgen şekillidir. Çeşme aynası iki yandan plasterlerle 

sınırlandırılmıştır. Çeşmenin arkasında bir su deposu mevcuttur. 

  

Anonim Çeşme IV 

İsmet Paşa Çeşmesi  

Sahil yolu üzerinde İsmet Paşa Mahallesi’nde yer almaktadır. Bölgeye özgü düzgün 

kesme taş ve kaba yonu taşla inşa edilmiştir. Arkasında büyük bir su deposu bulunan 

çeşmenin aynalığı mermerdir. Aynalık iki yandan mermer sütunlarla çevrelenmiştir ve  
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üzerinde yine mermer bir tepelik mevcuttur.  Kalan izlerden çeşmenin yakın bir 

geçmişte onarıldığı anlaşılmaktadır. Muhtemelen bu onarım sırasında özellikle çeşme 

aynası değişikliğe uğramıştır. Bölgedeki diğer çeşmeler gibi XIX. yüzyıla 

tarihleyebileceğimiz çeşme adını bulunduğu mahalleden almıştır. 

  

İsmet Paşa Çeşmesi. 
 

 

Cumhuriyet Çeşmesi 

Atatürk Mahallesi 127 Sokak’ta 1 no’lu hamamın karşı çaprazında yer almaktadır. Üzerindeki 

kitabeye göre 1923 yılında Foça halkının da yardımlarıyla B.R. Raşit tarafından inşa ettirilmiştir. 

İnşa malzemesi olarak mermer kullanılmıştır ve kaş kemerli bir aynalığa sahiptir. Günümüzdeki 

yol kotunun altında kalan yapı yakın bir geçmişte onarım görmüştür. 

  

Cumhuriyet Çeşmesi 
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Tescilli II. Grup Yapılar 

Geleneksel Konutlar 

Mimari Gelişim  

Foça Ege Bölgesi 'de İzmir iline bağlı on sekiz ilçeden biridir. Doğudan Menemen, 

Kuzeyden Çandarlı Körfezi, batıdan Ege Denizi, güneyden de İzmir Körfezi ile 

çevrilmiştir. Foça ilçesi kıyılarının girintili çıkıntılı olmasından dolayı, koyları, burunları 

ve çevresindeki adaların sayısı oldukça fazladır. Foça yerleşimi yaklaşık 3000 yıllık 

geçmişiyle tarih sahnesinde önemli bir yer tutmaktadır.  

 

Foça genel görünüş.  XX. yüzyıl başları. 

 

Günümüze kadar ulaşmış olan tarihi, doğal ve arkeolojik değerleriyle varlığını 

kanıtlayan Foça Kenti'nin kuruluşunda ve bugüne gelişinde tüm bu değerlerin yanı sıra 

doğal çevrenin sunduğu olanakların etkisi oldukça büyüktür. Kıyı kuşağındaki olumlu 

iklim şartları, verimli tarım kültürünün oluşumunu sağlamış, böylece yerleşim başta 

ticari olmak üzere her açıdan ilerlemiştir. Foça kendi içinde tescillenmiş 1., 2. ve 3. 

derece doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanlarıyla özellikli bölgelerimizden birisidir. 

Ancak yerleşim, yapılan yanlış uygulamalar sebebiyle sürekli tehdit altındadır. Yapılan 

planlama, uygulama ve onarım çalışmalarındaki uyumsuzluk kent içi değişime büyük 

bir hız kazandırmıştır. 
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Foça Küçükdeniz sahili. 

 

Bölgede oluşan yapı kültürünün özgün koşulları arasında adalardan gelen usta ve 

zanaatkârların aktardığı geleneksel üslup ve teknikler de sıralanmalıdır. Özellikle XIX. 

yüzyılın ilk çeyreğinde Sakız Adası’ndan İzmir, Çeşme ve İstanbul’a büyük bir göç 

dalgası gerçekleşmişti. Batı Anadolu’daki sanat/zanaat potansiyelini değişik teknik ve 

üslup seçenekleri ile zenginleştiren bu göçün mimari ortam üzerindeki etkileri özellikle 

İzmir ve yakın çevresinde belirginlik kazanmıştı. Klasik mimarlığa ait alınlık, kolon 

başlığı dentil ve profil gibi yapı bileşenlerinin kullandığı İzmir konutu aynı zamanda 

Klasik mimarlığın da bir türevi olarak tanımlanabilir. Bölge konutundaki Sakız ve diğer 

Ege adalarının etkileri daha çok cephe elemanlarında görülmektedir. Benzerlikler plan 

organizasyonu ya da cephe biçimlenmesinden çok, taş cephe kaplamaları, taş 

oymacılığı ve profil gibi cephe elemanlarında kendini belli eder. Sakız etkileri ayrıca 

yüksek anıtsal girişler ve üçgen alınlıklarda kolaylıkla gözlemlenebilir. Bu benzerlikler, 

aynı yerlerden malzeme sağlanması, aynı ustaların hem adalar hem de bölgede 

çalışması ile açıklanmaktadır. 
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Plan Tipolojisi ve Cephe Öğeleri 

Foça’da günümüze gelebilen sivil mimari örnekleri XIX. yüzyılın ikinci yarısına aittir. 

Osmanlı döneminden günümüze gelebilen evler deniz kıyısı ile arkasındaki yamaçlara 

kadar yayılmıştır. Bunlar bitişik düzende veya tek ev olarak bahçe içerisinde yapılmış 

Sakız tipi evlerdir. Ayrıca Kule Evler diye tabir edilen evlere de rastlanmaktadır. Kule 

evler Foça’nın dışında, terk edilmiş ya da halen yerleşme yeri olan köylerde, dağınık 

olarak tek ya da toplu durumda bulunurlar. Yüksekliklerinin cephe genişliğinden daha 

fazla olması nedeniyle ‘Kule Ev’ diye adlandırılırlar. Bir tipoloji oluşturmak istediğimizde 

Sakız Evlerine yakın ya da benzer olan yapıları ancak bir tipoloji altında incelemek 

mümkün olabilmektedir.  

Bitişik düzende yapılan evler sokağın iki yanında, karşılıklı olarak yapılmıştır. Bu tür 

evlerde ön bahçeler olmadığı gibi yapılar doğrudan doğruya sokağa açılmaktadırlar. 

Tek ev olarak isimlendirilen sivil mimari örnekleri ise geniş bir bahçe ortasında yer 

almaktadır.  

Evlerde yapı malzemesi olarak temellerde taş, üst katlarda da hımış kâgir ve ahşap 

kullanılmıştır. Bütün bu evlerin üzerleri ahşap çatı ile örtülüdür. Evlerin giriş katlarında 

mutfak, kiler ve depo gibi birimlere yer verilmiştir. Buradaki bir taşlıktan çıkılan 

merdivenle de karnıyarık düzeninde, sofanın çevresinde odalar sıralanmıştır. Bu 

odaların cepheye bakan kısmında çıkmalara oturtulmuş şahniş ve balkonlar dikkati 

çekmektedir. İlk bezemede ahşaba geniş yer verilmiştir. Ayrıca tavanlar, kapılar, 

yüklük ve dolap kapakları çeşitli motiflerle bezenmiştir. 

Plan Tipolojisi 

Çalışma alanındaki  konut yapıları, bitişik düzende veya tek ev olarak bahçe içerisinde 

yapılmış Sakız Tipi Evler ve az da olsa Cumhuriyet Dönemi yapıları olarak 

sınıflandırılabilir. Bu bakış açısı ile plan tiplerini 4 başlık altında incelemek mümkündür.  

Tek katlı, Sakız Evleri etkisinde plan tipleri 

İki katlı, Sakız Evleri etkisinde plan tipleri 

Cumhuriyet Dönemi konutları 
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Tek Katlı, Sakız Tipi Evleri Etkisinde Plan Tipleri 

Bu plan tipleri girişin konumuna göre farklılıklar gösterir. Girişin ortada olduğu 

örneklerde, orta sofalı olarak nitelendirebileceğimiz bir hol etrafında yer alan 

odalardan oluşan plan tipine sıkça rastlanmaktadır. Girişin kenarda olduğu 

örneklerde ise hol kenarda, odalar yalnızca bir kenarda yer almaktadır.  

 

          

Girişin ortadan ve kenardan olan örneklerdeki genel plan şemaları. 

 

 

Tek katlı, ortadan girişli konut örneği. 
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Tek katlı yandan girişli konut örnekleri. 

 

İki Katlı, Sakız Tipi Evleri Etkisinde Plan Tipleri 

Bu plan tipleri girişin konumuna göre farklılıklar gösterir. Bodrumlu olan örneklerde 

içeriden ikinci bir merdiven ile alt kata ulaşılır. Girişin ortada olduğu örneklerde orta 

sofalı olarak nitelendirebileceğimiz bir hol etrafında yer alan odalardan oluşan plan 

tipine rastlanmaktadır. Girişin kenarda olduğu örneklerde ise odalar yalnızca bir 

kenarda yer almaktadır.  

Kat adedinin artması, bodrum katın kullanılması, cephe düzeni ve giriş konumlanışına 

göre sofanın konumu değişmekte, dolayısıyla farklı plan tipleri ortaya çıkmaktadır. 

Sofa, odaların ve sokak kapısının doğrudan açıldığı mekandır. Merdiven sofanın bir 

köşesinde yer alır. Sofa plan üzerinde simetrik tiplerde ortada diğerlerinde ise kenarda 

yer alır. Plan kurgusu cepheye yansır. Giriş açıklıklarının üzerinde genellikle bir cumba 

yer almaktadır. 
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Girişin kenardan olduğu, iki katlı yapılarda plan örneği. 

   

Girişin ortadan olduğu, iki katlı yapılarda plan örneği. 

 

 

   

İki katlı yandan ve ortadan girişli konut örnekleri. 
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Cumhuriyet Dönemi Konutları 

Foça’da planlama alanı içerisinde, yukarıda bahsettiğimiz Osmanlı dönemine ait 

konut yapılarının yanı sıra Cumhuriyet dönemine ait konutlara da rastlanmaktadır. Bu 

konutlar daha ziyade Cumhuriyet dönemi Türk Mimarlığı’nın İkinci (1940–1950) 

dönemlerine ait özgün örnekler arasındadır. Ayrıca 1960‘lı yıllarda inşa edilen ve 

geleneksel doku ile uyum içerisinde olan yapılar da dikkat çekicidir. 

Cumhuriyet dönemi Türk Mimarlığı’nın İkinci dönemine ait yapılar 1940’lı ve 1950’li 

yıllarda inşa edilmişlerdir ve çok sık olmamakla beraber belli bölgelerde karşımıza 

çıkmaktadır. Kare şekilli geniş pencere açıklıkları, geniş saçaklar, tüm cepheyi 

kaplayan kalın dişli sıva ve köşe başında yer alan evlerde cepheyle birlikte 

pencerelerinde yuvarlatılması bu yapıların karakteristiğidir. 
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1940-1960 arası inşa edilen konut örnekleri. 

Cephe Tipolojisi 

1. Tek katlı Konutlar 

2. Yükseltilmiş Bodrum Katlı Konutlar 

a.) Simetrik Cepheli 

b.) Asimetrik Cepheli 

3. İki Katlı Konutlar 

a.) Simetrik Cepheli 

b.) Asimetrik Cepheli 

Tek Katlı Konutlar 

Tek katlı evlerin en belirgin özelliği yalınlığıdır; yok denecek kadar az süsleme öğesi 

içerir. Giriş kapısına ön cepheden geriye çekilerek oluşturulan niş içerisinde ve 3 ile 8 

arasında değişen basamaklarla ulaşılır. Genellikle yükseltilen zeminin altında kalan 

mekan, binanın temelden gelecek neme karşı korunmasını ve az da olsa depolama 

alanı olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu mekanın havalandırma pencereleri 

varsa genellikle ön cephede pencere akslarında yer almaktadır.  

Tek katlı evlerde, girişin ortada yer aldığı, her iki tarafında da eşit sayıda pencerelerin 

yer aldığı, simetrik evler orta sofalı plan özelliği gösterir. Girişin tek tarafta yer aldığı, 

asimetrik evler ise dış ya da orta sofalı plan özelliğini göstermektedir. 

Tek katlı evler de genellikle asimetrik örnekler göze çarpmaktadır. 
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Asimetrik Cepheli Tek Katlı Konutlar 

Bu tür örneklerde pencereler girişin sadece bir yanında kalırken bazı örneklerde girişin 

her iki tarafında farklı sayıda pencereler yer alır. Merdiven aksı yine cepheye diktir, 

bazı örneklerde basamaklar kaldırıma kadar taşmaktadır. Bodrum katın pencereleri 

varsa yine zemin katın pencereleri ile aynı aksta yer alır. Bazı örneklerde bodrum katın 

havalandırması merdivendeki bir basamağın altından havalandırma penceresi 

açılmasıyla sağlanır. Bu türde de sofa ortadadır. 

 

 

Asimetrik cepheli tek katlı cephe. 

 

 

Tek katlı asimetrik cepheli konut örneği. 
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Tek katlı asimetrik cepheli konut örneği. 

 

 

Yükseltilmiş Bodrum Katlı Konutlar 

Bu türde, tek katlı evlerde bulunan bodrum katın yüksekliği artar ve kullanım amacı 

değişir. Bodrum kat depolama alanının dışında bazı örneklerde yaşama mekanı 

olarak kullanılmaya başlanılır. Bodrum katlara bazı örneklerde zemin kattan 

merdivenle ulaşılırken bazı örneklerde ise çoğunlukla yol kotundan aşağıda olan 

merdivenle ulaşılır. Giriş kotunun yüksekliği bazı örneklerde merdivenin öne çıktığı bir 

cephe görüntüsü verir. 

Bu türdeki evler simetrik ve asimetrik cepheli olabilmektedir. Asimetrik cepheli 

örneklerde plan yan sofa özelliğini gösterir. Simetrik cepheli, üçgen alınlıklı örneklere 

de rastlanılır. Simetrik cepheli örneklerde ise plan orta sofalıdır. 

Simetrik Cepheli Yükseltilmiş Bodrum Katlı Konutlar 

Cephesel elemanlar Yükseltilmiş bodrum katlı evlerle aynı özellikleri gösterirler. Orta 

sofa plan özelliğini gösteren bu evlerde, bodrum kata genellikle zemin kattan ulaşılır. 

Bodrum ve üst kat pencere aksları birbirini ve tutar ve giriş ortada yer alır. 
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Simetrik Cepheli Yükseltilmiş Bodrum Katlı Cephe Örneği. 

 

 

Simetrik Cepheli Yükseltilmiş Bodrum Katlı Cephe Örneği. 

 

Asimetrik Cepheli Yükseltilmiş Bodrum Katlı Konutlar 

Bu tipte kat yüksekliği artırılmış ve yaşama mekanı olarak kullanılan bodrum kata giriş 

zemin kattan ya da cephede bulunan dar ve alçak kapıdan sağlanmıştır.. Bu türde 

plan yan sofalıdır. 

Bodrum kat pencere aksı ile üst kat pencere aksları daima birbirini tutar. Bodrum kat 

pencereleri çoğu örneklerde demir kepenklerle, çok az da olsa bazı örneklerde ise 

ahşap panjurla kapatılmıştır. 
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Yükseltilmiş Bodrumlu Asmietrik Cephe 
 

  

Yükseltilmiş Bodrumlu Asmietrik Cephe örneği. 

 

İki Katlı Konutlar 

Bu tipteki yapıları Ödemiş genelinde farklı bölgelerde görebilmek mümkündür. Zengin 

ya da gayrimüslim gibi herhangi bir kesime ait bir tip olarak nitelendirilemez. 

 

Giriş nişinin orta aksta yer aldığı türde plan orta sofa özelliği gösterirken, giriş nişinin 

her iki kenarda kaldığı örneklerde sofa zemin katta dışta yer alır. Çoğu örneğinde 

toprağa gömülü, yaşama mekanı olarak kullanılmayan ancak depolama mekanı 

olarak kullanılan bir bodrum katı vardır. Bu kat ön cephede, küçük havalandırma 

pencereleri ile dışarıdan okunmaktadır. Kat yükseklikleri en fazla 3.50 m.dir.  

Pencerelerdeki oranlar tek katlı evlerdeki ile aynıdır. Ancak iki katlı bina cephelerinde 

doluluk oranı tek katlı binalara göre yüksektir. Evlerin köşelerinde bazı örneklerde 

kesme taş  köşe silmeleri bulunmaktadır. 
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Duvarlarda şaşırmalar, girinti çıkıntı görülmez. Planlar daima dik açılıdır. Kat 

yükseklikleri fazla (3.00-3.50m) olduğundan ara katlar oluşturularak mutfak, banyo gibi 

servis mekanları, merdiven altı vb. gibi boşluklardan yararlanılmıştır..  

Kesme taştan yapılan düşey köşe silmeleri, yatay silmeler, saçak silmeleri, pencere 

oranları, pencere söveleri birbirine yakın özellikler göstermektedir. 

Simetrik Cepheli İki Katlı Konutlar  

İki katlı evlerin genel özelliklerini gösterirler. Cumbalı örneklerde Pencereler simetrik 

olarak giriş aksının her iki yanında bulunur.  

Bu türdeki evlerdeki giriş, daima cephenin orta aksında yer almaktadır. Her iki katta 

pencereler aynı aksta yer alır. Bazı örneklerinde giriş aksı yatay silmelerle 

güçlendirilmiştir.  

Bu tür evlerde simetri plana da yansımıştır. Simetrik cepheli, cumbasız iki katlı evlerin 

geneli orta sofalı plan özelliği göstermektedir. Odalar bu sofa etrafında toplanırken, 

merdiven ve diğer servis mekanı da sofaya bağlanmıştır. 

 

Simetrik cepheli, iki katlı cephe örnekleri. 
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Simetrik cepheli, iki katlı konut örneği 

Asimetrik Cepheli İki Katlı Konutlar 

Bu evler, iki katlı evlerin genel özelliklerini göstermektedir. Çok sayıda örnekleri 

bulunmaktadır. Bu tür örneklerde cumba genelde giriş ile aynı aksta yer alır. Ancak 

bazı örneklerde cumba üst katta ortada yer alırken, giriş altta kenarda yer almaktadır. 

Buna göre iç plan şeması da orta sofa ile ara sofalı olarak katlarda değişmektedir. 

Pencerelerin giriş ve cumba aksının tek bir tarafında olduğu durumlarda yan sofa 

özelliği göstermektedir. Her iki yanında asimetrik olarak yer aldığı durumlarda ise plan 

orta sofa özelliği göstermektedir. Giriş aksı cephede asimetrik bir görüntü yaratacak 

şekilde yapının kenarlarında konumlanmıştır. Zemin ve üst kat birbirinden yatay bir 

silme ile ayrılırlar. Üst, zemin ve bodrum kat pencereleri aynı aksta yer alır. 

Bu türdeki evler birkaç örnek dışında dış sofalıdır. Odalar, merdivenler ve servis 

mekanları sofaya bağlanır. Cumbalı türlere göre daha masif bir görüntüsü vardır. 

 

Asimetrik cepheli, iki katlı konut örneği. 
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Asimetrik cepheli, iki katlı konut örneği. 

 

Süsleme Elemanları, Cumba, Baca, Silme vb. Öğeler 

Foça’daki konut dokusunu incelediğimizde cumbalardaki balkonlarda ya da 

pencerelerde sınıflama yapmak oldukça güçtür. Burada yapılardaki öğeler 

zenginliğin, sınıfın veya inancın göstergesi olarak kullanılsa da kendi içlerinde 

farklılıklar göstermektedirler. 

Cumba, Çıkma ve Balkonlar  

Bölgede çok sayıda olmamakla birlikte cumba ve balkonlara rastlamak mümkündür. 

İki katlı yapılarda cephenin en önemli elemanı olan cumba, sokağa hareketlilik getiren 

cephe elemanıdır. Taş ve sıvalı cephe üzerine eklenmiş ahşap konstrüksiyonlu 

genellikle dikdörtgen bir kütle görünümündedir. Mevcut örneklerdeki cumba veya 

balkonların altında dekoratif motiflerle bezenmiş dökme demir konsollar (paraçoller) 

bulunur. Bu destekler genelde 4-5 adet ve yakın aralıklarla yerleştirildiğinden çıkma 

genişlikleri birbirine çok yakındır. Mevcut örneklerde çoğunlukla 2 tür kullanılmıştır. 

Bunun nedeni büyük olasılıkla paraçollerin seri üretilmesidir. 

 



 İZMİR, FOÇA (KENT MERKEZİ),  

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI (2020) 

 

Adres: Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, No:47, Folkart Towers, A Kule, K:33, D:3302-3303, Bayraklı | İZMİR 

İletişim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07 

 

 

 

 
173 
 

   

   

Alandan çıkma örnekleri ve detayları. 

Pencereler 

Pencereler yörenin iklimsel ve sosyal özelliklerine göre değişikler göstermektedir. 

Foça’da da pencereler hem iklimsel hem de emniyet nedenlerinden ve kültürel 

etkileşimden dolayı kepenklerle kapatılmıştır. Ahşap örnekleri olsa da genelde 

kepenkler masif saçtan yapılmışlardır. Üst katlarda ise eğer varsa genelde ahşap 

panjurlar kullanılmıştır. Pencere genişliğine göre ikiye, üçe bölünüp, bir kanadı ortadan 

katlanır örnekleri de bulunmaktadır. 

Pencereler kesme taş söveli, alınlık ve taş konsollarla işlevsel gereksinimin yanında 

evlerin cephelerine hareket getiren bir eleman olarak tasarlanmıştır.  Pencerelere 

gelen yük çoğunlukla duvar içlerindeki basık kemerlerle taşınırken bazı örneklerde 

pencere üst sövesi basık kemer biçiminde yer alır. Üst ve alt kat pencere boyutları 

genelde birbirine çok yakındır. Çoğunlukla pencere oranları 1/2 dir. Ender olarak bazı 

örneklerinde zemin katta bu oranın 1/2.5’e kadar çıktığı örnekler görülür. Bodrum kat 

pencereleri kareye yakın formda olmakta birlikte elips, daire veya farklı geometrik 

formlar alan örnekler de bulunmaktadır.  
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Geç Cumhuriyet dönemi örneklerinde kare formlu pencere açıklıklarına da rastlamak 

mümkündür. 

    

         

Alandan çeşitli pencere örnekleri. 
 

 

  

Bölgede görülen pencere açıklıklarından örnekler. 
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Kapılar 

Kapı; özellikle sivil mimaride, ilk karşılama alanı ve yapı ile ilgili ilk izlenimin 

oluşturulduğu, yapı üzerine ilk önermelerin yapıldığı sonuç olarak yapının karakteri ve 

estetiği üzerine ilk fikri verebilecek bir unsurdur. Foça konut mimarisinde kapılar, cephe 

düzeninin en önemli öğelerinden biri konumundadır. Biçimi, anıtsallığı ve süsleme 

karakteriyle cephede görsel etkinin en fazla vurgulandığı yapı elemanı kapılardır. 

Konutlarda giriş kapısı, sokağa açılan cephe üzerinde yer alır.  

Genelde giriş kapıları cephede oluşturulan, bazı örneklerde 2 metreyi bulan derinlikte 

bir niş içerisine konumlanmıştır. Bu nişler genelde taş söve ile çerçevelenmiştir. Dış 

kapılar genelde dövme demirden yapılmış olup iç kapılar ahşaptır. Bazı örneklerde dış 

kapı kanatlarının tamamı dekoratif demir parmaklıklıdır..  

Doğrudan eve açılan kapılarından özellikle masif olanların üstünde, taşlığı 

aydınlatmak amacıyla demir parmaklıklı bir pencere boşluğu bırakılmıştır. 

Genellikle çift kanatlı olan giriş kapıların üstünde havalandırmaya yarayan kısımlar 

bulunmaktadır. Açılır kanatlarda genelde yüksekliğin 1/3 lük kısmı masif olarak 

bırakılmıştır. Kapının camlı bölümündeki demir parmaklıklar güvenliğin yanında 

süsleme elemanı olarak da kullanılmışlardır. Kapılarda genellikle karşılaşılan 

tokmaklara, bölgede az sayıda rastlanmaktadır.  

 

   

Alandan çeşitli kapı örnekleri. 
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Alandan çeşitli kapı örnekleri. 

      

Bölgede görülen kapı örnekleri. 

 

    

Bölgede az sayıda karşımıza çıkan kapı şakşakları. 
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Bahçe girişleri 

Foça konutlarına ait bahçelerin giriş açıklıkları da, konutlardaki kadar özenlidir. Taş 

söveli ve lentolu bu açıklıklar, tek ya da çift kanatlı dekoratif demir kapılara sahiptir. 

 

   

 

Silmeler 

Cephelerde söveler ile birlikte silmelerle hareketlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Silmeleri, 

saçak silmeleri, kat silmeleri ile düşey köşe silmeleri olarak üçe ayırabiliriz.  

Saçak Silmeleri 

Genellikle profilli taş saçak silmeler karşımıza çıkmaktadır. Kimi örneklerde tuğlaların 

dizilişi ile oluşturulmuş silmelerle cephe sonlandırılarak çatıya geçilmektedir. Burada 

kullanılan tuğlalar düz olabildiği gibi farklı, dairesel sonlandırılmış örnekleri de 

mevcuttur.  
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Cumhuriyet dönemi konutlarında daha geniş ahşap saçaklar dikkati çekmektedir.  

  

  

Farklı formlardaki saçak silmeleri. 

Kat Silmeleri 

İki katlı evlerin bazılarında iki katı ayırmak için bir kat silmesine yer verilmiştir. Bu silme 

bazen düz ve sade, bazen de profilli bir taş şeklinde olabilmektedir. Kimi örneklerde 

üst kat pencere açıklıklarının alt ve üst kesiminde birer sıra yatay silme dikkati 

çekmektedir. 

   

Kat silmesi örnekleri. 

Düşey Köşe Silmeleri 

Burada “silme” profil olarak değil, görsel bir çizgi olarak, yatay silmeler ile birlikte 

cephe estetiğine katkıda bulunan bir başka eleman olarak kullanılmıştır. 
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Genelde bu silme moloz duvarda bazen moloz bazen kesme taşlar şaşırtılarak, bazı 

örneklerde ise özellikle kesme taşlarla oluşturulmaktadır. Bu farklılığın zamana göre 

değil mimara veya yaptıranın ekonomik durumuna göre olduğu düşünülmektedir. 

Bu silmeler bazen tüm cephe boyunca bazen sadece zemin, bazen de sadece üst katta 

da olabilmektedir. Bazı örneklerde köşe silmeleri sütun başlığı gibi ayrı bir silme ile 

sonlandırılmıştır. Bu unsurlar bazen sıva bazen taş ile oluşturulmuş olup, yapısal amaçlı 

değil estetik amaçlı yapılmış silmelerdir. 

   

Köşe silme örnekleri. 

Bacalar 

Foça evlerinde kapı ve pencereler genelde iyi korunmuş olmasına rağmen günümüze 

ulaşabilen özgün baca çok azdır. Burada estetik değil daha ziyade işlevsellik ön 

planda tutulmuştur. İnşa malzemesi tuğla olan bacalar, genelde sakız tuğlaları ile 

sonlandırılmıştır. 
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Yapım Tekniği ve Malzemesi 

Bölgedeki konut yapılarında farklı inşa teknikleri ve inşa malzemesi kullanıldığı dikkati 

çekmektedir. Plan ve cephelerde olduğu gibi yapının mimarı ve yaptıranın anlayışı ve 

ekonomik durumuna göre değişik malzeme ve teknikleri denenmiştir. 

Yapılar, genellikle yığma taşla inşa edilmiştir ve inşa malzemesi olarak taş ve tuğla 

kullanılmıştır. Genelde zemin kat taş üzeri tuğla olarak olsa da, tamamen taş, ya da 

tuğla veya taş tuğla almaşık yapılara rastlamak mümkündür.  

Zemin katın taş olduğu sistemde taş duvarların kalınlıkları 70-90 cm. arasındadır. Zemin 

kat ve üst katlarda mekanları bölen duvarlar ahşap karkas sistem olup, araları, tuğla 

parçaları, ahşap gibi malzemelerle doldurulmuş, üstleri sıvanmıştır. Bu bölücü 

duvarların kalınlıkları 15-20 cm. civarındadır.   

  

  

Bölgedeki yapılarda inşa malzemesi örnekleri 
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Zemin kat kaplamaları mozaik vb karo türü malzemelerden üretilmiştir. Bodrum katın 

kullanıldığı tek katlı yapılar ile iki katlı yapılarda üst katın zemini, ahşap kirişlerin 

üzerine yerleştirilmiş ahşap rabıtalardan oluşmaktadır. Üst kat tavanları bazı 

örneklerde çıtalı ahşap iken bazı örneklerde is sıvalıdır. 

Yapıların özgün durumları düşünüldüğünde, üst ve alt katlarda yer alan tüm 

doğramalar ahşaptır. Çoğunlukla dışarıdan demir kepenklerle kapatılmışlardır. 

İç mekanlarda taşıyıcı duvarlar ve bölücü duvarlar sıvalıdır. Bazı örneklerde, sofaya 

bakan bölücü duvarlar ahşap rabıtalarla kaplanmıştır. Dış duvarlar genelde sıvalı 

olmakla birlikte sıvasız taş tuğla almaşık duvarlı örnekler de mevcuttur. 

Çatı Formu ve Malzemesi 

Foça konutlarında, kırma çatılara ve geniş ahşap saçaklara fazla rastlanmaz. Çatıların 

çoğunluğu alaturka kiremit örtülü, sokak ve arka bahçeye olmak üzere iki yöne eğimlidir. 

Birkaç örnek dışında saçaklarda çok fazla dışarıya çıkıntı yapmaz. Yan cephelerde duvar 

genelde kalkan duvarı olarak yükselmektedir. Duvar dokusunun gösterildiği bazı 

yapılarda, yarım tuğlaların düşey olarak kullanıldığı dişli tasarımlar veya özel biçimli tuğla 

ya da taş konsolcuklarla yapılan daha zengin tasarımlı saçaklara rastlanır. 
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Ticaret Yapıları  

Ticaret yapılarının yerleşimin merkezi sayılabilecek bir alanda, küçük liman ve çevresinde 

yoğunluk kazandığı dikkati çekmektedir. Kendi içinde mimari bir bütünlük gösteren küçük 

ölçekli bu yapıları, sadece dükkân olarak inşa edilenler ve konut+dükkân olarak inşa 

edilenler olarak iki gruba ayırmak mümkündür. 

 

Küçükdeniz çarşısı. 

Çeşitli belgelerde bu dükkanların kumaş, yorgan ve ipeklilerin satıldığı tuhafiye, demirci, 

leblebici, bakkal ve kahvehane gibi işlevlerde kullanıldığı belirtilmektedir. 
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Dükkanlar: Yalnızca dükkan olarak inşa edilmiş olan ticaret yapıları tek katlıdırlar ve özellikle 

ticari dokunun yoğun olduğu alanlarda karşımıza çıkmaktadır. bazıları kahvehane gibi 

sosyal amaçlı yapılardır. Bu yapılardan bir kısmı günümüzde işlevini sürdürmektedir. 

 

  

 

 

 

 

Bölgeden çeşitli dükkan örnekleri. 
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Bölgeden çeşitli dükkan örnekleri. 
  

Yapılarda bölgeye özgü düzgün keme taş ve kaba yonu taş kullanılmıştır. İki yandan taş 

söveli dikdörtgen şekilli giriş açıklıklarına sahip bu yapıların pencere açıklıklarının daha 

geniş ve yüksek tutulduğu dikkati çekmektedir. Genellikle iki yana kırma çatı ile 

örtülüdürler. 

Konut+dükkan: İki katlı inşa edilen altı dükkan üstü konut olarak kullanılan bu yapılar, ticari 

dokunun yoğun olduğu bölgelerden çok, birkaç mahallenin birleştiği küçük 

meydancıklarda karşımıza çıkmaktadır. Bu yapıların sokağa açılan zemin katları konuttan 

bağımsız olarak dükkan şeklinde düzenlenmiştir. Bu yapıların sokağa bakan kısımları 

basık kemerli ya da düz lentolu geniş açıklıklar şeklindedir. Mahallenin günlük ihtiyaçlarını 

karşılaması amacıyla düşünülmüş bu dükkanlarda bakkal, berber, demirci gibi çeşitli 

meslek dalları faaliyet göstermiş olsa da, günümüzde farklı işlevlerde de kullanılmaktadır. 

   

Bölgeden Konut+Dükkan örnekleri. 

Cengiz GÜRBIYIK 

SANAT TARİHÇİSİ 
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4.4. Peyzaj Öğeleri İnceleme Raporu 

Foça ilçesinde Akdeniz ikliminin hüküm sürmesi nedeniyle, İlçe genelinde bitki örtüsü 

bu iklime uygun olan ağaç, ağaççık ve çalılardan oluşmaktadır. Doğal bitki örtüsü, 

genel olarak taşlık kayalık bir yapıya sahip olan doğal zemin üzerinde otsu ve çalı tipi 

bitkilerden oluşmaktadır. 

3 ayrı bölgeye ayrılabilecek planlama alanı içerisindeki genel yerleşim düzeni 

incelendiğinde; alanın kuzeyinde konumlu 2.4 ha’lık “Kentsel Sit Alanı”nın tamamından 

oluşan 1 nolu bölge, alanın ortasında konumlu 3.4 ha’lık “Kentsel+III. (Üçüncü) Derece 

Arkeolojik Sit Alanı, 16.5 ha’lık “Kentsel Arkeolojik Sit Alanı” ile 1.3 ha’lık, 0.4 ha’lık, 0.09 

ha’lık ve 0.05 ha’lık olmak üzere toplam 1.9 ha’lık 4 ayrı “I. (Birinci) Derece Arkeolojik 

Sit Alanı”nı içine alan toplam 22 ha’lık 2 nolu bölge ve alanın güneyinde konumlu 

7.2ha’lık “Kentsel+III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanı”nın tamamından oluşan 3. 

nolu bölge ile arkalarında kalan yerleşim dokusu içinde, Foça Belediyesi tarafından 

yapılmış, halkın kullanımına yönelik park alanları ve meydanlar dışında büyük yeşil 

alanlar bulunmamaktadır. Koruma alandaki yeşil dokuyu büyük oranda mevcut 

bahçeli yapılara ait bahçe alanlarındaki bitkiler oluşturmaktadır. Bahçeli olan 

geleneksel konutların tümünde bina sakinleri tarafından yapılan bahçe düzenlemeleri 

mevcuttur. 

Alandaki tüm sokakların kaplamalarında asfalt, arnavut parke, taş parke ve kaldırım 

taşı gibi malzemeler kullanılmıştır. Sokakların, genel olarak parke döşemeli ve dar 

kaldırımlı (0.50-1.00 m) olması nedeniyle alanın genelinde sokaklar ve kaldırımlar için 

ağaçlandırma çalışması bulunmamaktadır. Mevcut ağaçlar arasında, Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescili yapılmış yapıların bahçelerindeki 

ağaçlar gelişmiş formdaki daha yaşlı ağaçlardır. 

Söz konusu tüm alanlarda, yoğun olarak bulunan mevcut bitki türleri aşağıdaki gibidir.  

• Pinus Pinea (Fıstık Çamı) 

• Pinus Brutia (Kızıl Çam) 

• Fonix Sp.(Yalancı Hurma) 

• Washingtonia Sp. (Palmiye) 

 



 İZMİR, FOÇA (KENT MERKEZİ),  

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI (2020) 

 

Adres: Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, No:47, Folkart Towers, A Kule, K:33, D:3302-3303, Bayraklı | İZMİR 

İletişim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07 

 

 

 

 
186 
 

 

• Magnolia Grandiflora (Manolya) 

• Schinus Molle  (Karabiber) 

• Eucalyptus (Okaliptus) 

• Olea Sp. (Zeytin) 

• Morus Sp. (Dut) 

• Elaeagnus Sp. (İğde) 

• Cupressus Sempervirens (Kara Servi) 

• Thuja Oriantalis (Mazı) 

• Nerium Sp. (Zakkum) 

Bu türlerin dışında ev bahçelerinde kullanılan az miktarda farklı ağaç, ağaççık, çalı 

formlu bitkiler bulunmaktadır. Ancak yapılan incelemelerde ''Anıt Ağaç'' olarak 

belirlenebilecek yada tescillenecek bir bitki bulunmadığı görülmüştür. 

Söz konusu alana ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı 

Çalışmaları kapsamında belirlenen mevcutta düzenlenmiş yada düzenlenecek yeşil 

alanlarda;  

iklim ve mevcut yeşil doku göz önüne alınarak uygun tür ve cinsteki bitkiler seçilmelidir. 

Özellikle sahil kenarında yapılacak çevre düzenlemesi çalışmalarında, denizden esen 

rüzgar ve tuzluluk göz önüne alınmalıdır. 

Mevcut durumda, özellikle tescilli yapılara ait bahçeler içindeki bitkilerin korunmasına 

önem gösterilmelidir. 

Kamunun kullanımına ait yeşil alan ve rekreasyon alanı planlamalarında, sıcağa 

dayanıklı ve özel bakım isteği bulunmayan türlerin kullanılması uygun olacaktır. 

Kullanılması uygun olacak bitki türlerinden bazıları; 

• Pinus Pinea (Fıstık Çamı) 

• Pinus Brutia (Kızıl Çam) 

• Fonix Sp. (Yalancı Hurma) 

• Washingtonia Sp. (Palmiye) 

• Magnolia Grandiflora (Manolya) 

• Platanus Orientalis (Çınar) 
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• Robinia Pseuacacia ''Umberalla'' (Top Akasya) 

• Thuja Sp. (Mazı) 

• Morus Alba(Dut) 

• Cupressus Sp.(Servi) 

• Ligustrum Vulgaris(Kurtbağrı) 

• Laurus Nobilis (Defne)  

• Photinia Serrulata (Alev Ağacı) 

• Berberis Sp.(Berberis) 

• Pitossporum Tobira ''Nana''(Bodur Pitosporum) 

• Vibirnum Licudum (Kartopu) 

• Phyracantha Cocciana (Ateş Dikeni) 

• Lavandula Sp. (Lavanta)'dır. 

Bu bitki türlerinin yanı sıra, bölgenin iklim ve toprak koşullarında kullanıma uygun çok 

sayıda, ağaçcık, çalı, yerörtücü ve sarılıcı bitki türleri ve mevsimlik çiçekler mevcuttur. 

Yapılacak düzenleme çalışmalarında bu bitki türlerinin korunması gerekmektedir. 

Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Çalışmaları kapsamında araç 

kullanımına uygun olmayan sokaklar yaya yolu olarak belirlenmiştir. Tüm sokak ve 

caddelerde yapılacak sert zemin ve kaldırım çalışmalarında, tarihi ve kültürel doku da 

göz önüne alınarak, doğal malzemeden yapılmış kaplama malzemeleri kullanılması 

öngörülmüş, sokak ve caddelerin aydınlatılmasında ve diğer kent mobilyalarının 

seçiminde tarihi ve doğal doku göz önüne alınmıştır.  

 

Hafize Işıl ÇAĞLAR  

PEYZAJ MİMARI 
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4.5. Sosyolojik İnceleme Raporu 

GİRİŞ 

İzmir Körfezi’nin doğu ve kuzey kısmında yer alan Foça, İzmir’in turizm potansiyeline 

sahip önemli ilçelerinden biridir. Batısında, Karaburun, doğusunda Menemen, kuzey 

doğusunda Aliağa ilçeleri bulunmaktadır. Güney, batı, kuzey tarafları Ege denizi ile 

çevrili bir yarımada üzerinde olan Foça’nın yüzölçümü 228 km² dir. 

İlçe merkezi Eski Foça olarak bilinmekte ve Atatürk, Cumhuriyet, Fatih, Fevzi Çakmak, 

Fevzipaşa, Hacıveli, Ilıpınar, İsmetpaşa, Kazım Dirik, Kemal Atatürk, Koca Mehmetler, 

Kozbeyli, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk, Yeni Bağarası ve Yeniköy 

olmak üzere toplam 16 adet mahalleden oluşmaktadır. 

Konumu itibari ile, önemli turizm potansiyellerinin odak noktasında yer alan ilçe, aynı  

zamanda geçmişin izlerini üzerinde barındıran değerli bir kentsel mirasa sahiptir. 

Kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerin bir arada bulunduğu yerleşmede, 

potansiyellerin en doğru şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada;  

kentsel mirası ve ekonomik gelişimi bir bütün olarak ele alan koruma yaklaşımlarına 

gereksinim duyulmaktadır. Sözü edilen koruma anlayışı ise, mekanın sosyo-kültürel ve 

sosyo-ekonomik gelişimini gözetmek durumundadır. Bu nedenle koruma planlarından 

beklenen sosyo-kültürel boyutta; tarihi dokuyu koruma bilincini kullanıcıya benimseten 

bir anlayışla planı kurgulamak ve kentsel mirasa sahip çıkmayı aşılayan, onunla 

birlikte uyum içerisinde, köklü müdahalelerde bulunmadan yaşamasına izin veren bir 

yaklaşım sergilemektir. Sosyo-ekonomik boyutta ise; planın ekonomik getirilerini 

saptayarak, dokunun kendisini korumasına, gerekli noktalarda yenilemesine ve 

kullanıcının refah düzeyini yükseltmesine olanak tanıyan plan kararları geliştirmesidir.  

Konu bu iki yönüyle sosyolojik olarak ele alındığında, projenin kültürel ve ekonomik 

anlamda getirilerinden söz etmek mümkün olacaktır. Bu doğrultuda, Foça Koruma 

Amaçlı İmar Planı ile verilen koruma kararlarının mekanın fiziksel dönüşümden çok, 

sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik boyuttaki yansımalarına değinilecektir. 
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KORUMA PLANININ SOSYOLOJİK YAPIYA KATKISI 

Koruma planları kent içerisinde mevcutta yer alan tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin 

yaşatılarak korunmasını amaçlamaktadırlar. Bu nedenle koruma kavramı sosyal, 

kültürel ve ekonomik anlamda kentsel mekana müdahale olarak da karşımıza çıkar. 

Mekana yapılan bu müdahale ile, kentsel yapı yalnızca fiziksel boyutu ile değil, sosyal 

ve kültürel boyutuyla da bir dönüşüm süreci içerisine girmektedir.  

Mekan, insani gereksinimlere uygun olarak tasarlanması gereken bir yapılı çevre 

bütünüdür. Bu bütünün sorunsuz işleyen bir mekanizmaya dönüşümünü sağlayabilmek 

için alınan her kararda onun yaşayan ve dönüşen bir sistem olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Salt fiziksel dönüşüme yönelik olarak alınan kararlar, yalnızca kentin 

görünür yüzüne yapılan birer müdahale olduğundan, yaşanılır çevreler oluşturmaya 

yetmeyecektir.  

1. Koruma Planları ile Başlayan Değişim Süreci 

Mimari değerler, fiziksel bir bütünün parçası olarak algılanmakla birlikte, kullanıcıların 

oluşturduğu sosyal ve kültürel değerlerin bir bütünü olarak kente yansımaktadırlar. 

Yapı ve içerisinde yer aldığı sokak dokusu, kültürün kendi özünde ürettiği değerlerle 

şekillenmektedir. Toplumun inançları, ekonomik özellikleri, kültürel alışkanlıkları 

mekanın yapılanmasında temel birer araçtırlar ve yapılan her müdahale bu bütünün 

sürekliliğini sağlamak üzere olmalıdır. Bu nedenle koruma yaklaşımında hedef mimari 

yapıyı yada onun oluşturduğu fiziksel çevreyi salt biçimsel kararlarla yeniden üretmek 

değil, oluşan sosyal yapıya uygun fiziksel çevreler oluşturmak ve yeni sosyal çevrelerin 

oluşumuna da katkı sağlamak olmalıdır. 

Koruma planlarında bir başka göz önünde bulundurulması gereken nokta ise, bütüncül 

veya parçacı verilen planlama kararlarıdır. Korunacak kentsel miras, kentten 

koparılan noktasal bir öge olarak ele alınmamalıdır. Koruma planlarında amaç 

değerlerin bir bütün olarak kentsel mekan içerisinde sürekliliğini sağlamaktır. Bu 

nedenle belirlenen sit sınırlarındaki yaklaşım, kentten kopan sorunlu bir alan tayini 

olmaktan öte, korunarak yaşatılması gereken kentsel mimari miras yönünde olmalıdır. 
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Bu yaklaşımların geldiği noktada koruma eylemi üç temel hedefin bir sonucu olarak 

karşımıza çıkmalıdır: 

✓ Kentsel mirasın korunarak yaşatılması; kentsel mekanın sahip olduğu tarihsel, 

kültürel ve doğal değerler yalnızca içinde yaşayan toplumun kullanımına 

sunulan birer kentsel araç değildirler. Geçmişten günümüze mekanın bizlere 

sunduğu fiziksel çevrenin, en verimli şekilde kullanılarak ve korunarak gelecek 

nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu nedenle koruma eylemiyle alınan 

kararların öncelikli hedeflerinden biri, mirasın korunarak ve yaşatılarak 

aktarımına uygun zemin hazırlamak olmalıdır. 

✓ Kültürel mirasın korunarak yaşatılması; kentsel kimlik, kültürel benliğin mekana 

yansımasıyla oluşan bir değerdir. Mekan içerisinde yaşayan toplum, 

alışkanlıkları ve kültürel gereksinimleriyle mekanı biçimlendirerek kimlik 

kazandırır. Bu şekilde mekan kendi değerleri ve kültürel yansımalarıyla diğer 

mekanlardan ayrılır, kendi kimliğiyle anılır. Sahip olunan bu kültürel kimliğin 

yaşatılması, koruma yaklaşımının bir diğer hedefi olmalıdır. 

✓ Kentsel mirasın kullanılarak yaşatılması; geçmişte üretilen kentsel mekanın, 

sahip olduğu değerleri yitirmeden kullanımına yönelik olarak koruma planları 

oluşturarak iki yönlü fayda elde edebilmek mümkündür. İlki, teknolojik 

gelişmeye paralel olarak mekanı revize ederek, kullanıcıya tarihsel değerlerle 

bir arada yaşama imkanı vermek, ikinci olarak da, mekanın işlevsel özelliğini 

sürdürmesi ile devamlı yenileme kendini sağlıklı tutabilme olanağı sağlamak 

olabilmelidir. 

Bu hedefler doğrultusunda geliştirilen koruma planları ile mevcut değerlerin hem 

korunur hale getirebilmesi hem de kullanıcıya aidiyet hissi verilerek benimsenmesi 

sağlanabilmektedir. Kentsel mirasın kullanıcıya yük getirmeden korunmasına yönelik 

önerilen koruma kararları planın işlerliğini artırarak, daha kısa sürece hayata 

geçirilebilme şansı verebilmektedir.  
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2. Değişen Toplumsal Yapının Sosyolojik Yansımaları 

Toplumun gelişimi içinde fiziksel mekanın bütün boyutları temelde sosyal ilişkilerin 

sonucudur.  Tarih; sosyal, fiziksel ve ekonomik boyutlarıyla süreklilik gösterir. Bu açıdan 

tarihsel çevre; çevresel kullanım, sosyal ve ekonomik dengeler açısından insan 

ölçeğindeki bu mekanlarla kuşakların sosyal bağlantısını sağlamlaştıran, insan ve 

çevresi ile uyumlu bir etkileşim sağlayan önemli bir değerdir. 

Bu değerlerin zamanın dönüştüren/değiştiren yönünden zarar görmemeleri ve 

yaşatılabilmeleri için, koruma eyleminin kültürel ve ekonomik değişime yönelik olarak 

kararlar geliştirmesi gerekmektedir. 

2.1. Kültürel Değişim  

Kültürel değerler zaman içerisinde toplumun benimsendiği davranışların birer sonucu 

olarak mekana yansımaktadırlar. Bu nedenle, ait oldukları dönemin alışkanlıklarını, 

üretim ilişkilerini yansıtırlar ve tarihsel süreç içerisinde toplumsal, kültürel, mimari, 

değerler kazanırlar. Bu kazanım kentsel mekanın imajını oluşturarak yaşayan toplumun 

kimliğini tanımlar. Ancak, zamanla dönüşen yeni gereksinimler bir takım alışkanlıkların 

değişmesine, teknolojik gelişmeyle gelen yeni alışkanlıkların kazanılmasına neden 

olmaktadır. Böylece, günümüz değerlerinin bazı noktalarda farklılaşması ile yeni 

kültürel birikimler meydana gelmekte, kazanılan kültürel imaj değişime uğramaktadır. 

Koruma kavramı bu noktada varolan kültürel kimliğin korunması, kentsel mekanın 

geçirdiği dönüşümden etkilenmemesi için geliştirilen bir araç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Değişen toplumsal yapı içerisinde geçmişin yaşayan kanıtları olan bu 

varlıkların korunması, toplumsal imgenin sürdürülmesi için gereklidir. Bu anlamda tarihi 

çevrelerin çağdaş kültürün yansıtılmasında ve devamlılığın korunmasında mutlak 

katkısı olacağı açıktır.  
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2.2. Ekonomik Değişim 

Kentsel mekanı oluşturan her türlü miras kendi döneminin gereksinimleri doğrultusunda 

tasarlanmış ve kendi toplumsal değerleri ile biçimlenmiştir. Dolayısıyla değişen 

gereksinimlere paralel olarak mekanı oluşturan bu değerler de zamanla dönüşmek 

durumunda kalmıştır. Geçmiş ile günümüz yapılarını birbirinden ayıran bu dönüşüm 

süreci, her dönemi yansıtan farklı mimari değerlerin oluşumuna olanak sağlamıştır. Bu 

nedenle geçmişten günümüze ulaşan ve farklı dönemleri belgeleyen bu değerleri 

korumak ve yaşatmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Koruma ve yaşatma eylemlerinin gerçekleştirilebilmesi içinde değişen gereksinimlere 

uygun olarak bu kentsel değerlere farklı işlevler kazandırıp yeniden kullanılabilir hale 

getirmek söz konusu olabilmektedir. Koruma alanlarındaki bu türlü eski yapıların yeni 

kullanımlara olanak verecek şekilde değiştirilmesi ile bu alanlara ekonomik yönden 

daha fazla gelir getirici fonksiyonlar yerleşecektir.  

Mekanın turizm sektörüne yönelik olarak geliştirilmesi ya da sahip olduğu değerlerin 

ekonomik açıdan gelir getirici fonksiyonlara bürünmesi, koruma kararlarının daha hızlı 

hayata geçmesinde etken olacaktır. Önce yerel, daha sonra bölgesel büyümeye de 

işaret eden bu yapılanma mekanının ekonomik anlamda büyümesinin de somut bir 

ifadesi olabilmektedir. Dolayısıyla mekanın sürekli olarak kendi yenileyebilmesi, bakım 

ve onarımını düzenli olarak yapabilmesi için gerekli olan ekonomik destek de bu 

şekilde sağlanmış olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 



 İZMİR, FOÇA (KENT MERKEZİ),  

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI (2020) 

 

Adres: Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, No:47, Folkart Towers, A Kule, K:33, D:3302-3303, Bayraklı | İZMİR 

İletişim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07 

 

 

 

 
193 
 

 

DEĞERLENDİRME 

Yukarıda belirtilen tüm bu görüşler doğrultusunda konu sosyo-kültürel ve sosyo- 

ekonomik bakış açısıyla değerlendirildiğinde, ilçe için hazırlanan koruma planının, 

içinde yer alan topluma tarihi çevre koruma bilinci aşılayacağı ve sahip olduğu 

değerlere sahip çıkarak birlikte uyum içerisinde yaşama olanağı vereceği şüphesizdir. 

Ekonomik anlamda da mekanın kendini korumasına, kullanıcının refah düzeyini 

artırmasına yönelik olarak geliştirilen kararlar, yeni ekonomik olanaklar arayışında 

olan kullanıcıya önemli katkılarda bulunacaktır. Koruma Planları sonucu ortaya çıkacak 

olan kültürel ve sosyal tablonun güçlülüğü ise zaman içerisinde toplumsal öğelere 

yansıyacak ve bu kararların sosyolojik olarak etkileri yine zaman içerisinde 

algılanacaktır. 

 

Nurettin KÖSE 

SOSYOLOG 
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5. KORUMA VE PLANLAMA KARARLARI 

Eski İon Uygarlıkları’nın en önemli kentlerinden olan Foça Yerleşimi’nin varlığını 

sürdürmesinde bu bölüme kadar değinilen arkeolojik ve doğal çevre unsurlarının etkisi 

yadsınamaz. Yer üstünde bulunan Foça Yerleşimi ile yer altında bulunan Phokaia Antik 

Kenti’nin birlikteliği, yerleşim adına büyük zenginliktir. Ancak bu zenginlik, geçmişten 

günümüze yanlış planlamaları takiben uygulama ve çarpık yapılaşma sorunları 

nedeniyle niteliğini ve değerini kısmen kaybetmiştir.  

Yerleşimde birçok antik eser yeni yapıların baskıları ve altyapı ihtiyaçları 

doğrultusunda zarar görmüş, bunun yanında çarpık ve kaçak yapılaşmalarla antik 

kentin tarihi zenginlikleri ve doğası yıpratılarak, modern ancak özensiz dokunun baskısı 

altına alınmıştır.  

Kentsel yerleşim alanı özünü, özellikle 1980-1990 sürecinde artan yeni yapılaşmaların 

olumsuz etkileri nedeniyle kaybetmeye başlamış, 1990 sonrası geleneksel yapıların 

onarımında ve uygulamalarında var olmuş denetim eksiklikleri bu yitirilmişliği 

hızlandırmıştır. 1980 yılı sonrası planlama alanı sınırları içinde alınan yeni yapılaşmaya 

ilişkin ruhsat sayısı da kentleşmenin ne denli yoğun ve hızlı olduğunu gösterir 

niteliktedir.  

Geçmiş uygarlıkların korunması, arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanlarının yok 

olmaması için önlemler alınması tarihsel süreklilik adına şarttır. Bu nedenle 

gerçekleştirilen İzmir, Foça, (Kent Merkezi), Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmalarının 

temel amacı; doğal ve tarihi yapıyı koruyarak, gelecek kuşaklara aktarılmasını 

sağlayacak kararlar oluşturmak ve yeni yapılanmalara koruma-kullanma dengesi 

içinde yön vermek olmuştur. Bu temel amaç doğrultusunda; antik kentin kalbinde yer 

alan planlama sahasının planlama ve uygulamaya yönelik sorunlarının üstesinden 

gelerek, imar etkileşimindeki yapısal ve dolayısıyla sosyal manevra kabiliyetlerinin 

Phokaia Antik Kenti’ne zarar vermeden arttırılması hedeflenmiştir.  

Buradan hareketle belirlenen alt hedefler; 

• Tarihi değerlerin bir ifade dili oluşturdukları ve kendilerine özgü kimlikleri olduğu 

bilincini kentliye yerleştirmek, 
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• Kentsel eski doku koruma bilincini geliştirmek, 

• Koruma-kullanma dengesi kurulmuş kentsel çevreler yaratmak, 

• Var olan kentsel kimlik ile kültürel mirasın ortaya çıkartılarak, mekanın mevcut 

potansiyelleri doğrultusunda ekonomik ve sosyal açıdan dengeli gelişimi 

sağlamak, 

• Yerleşim nüfusunun refah düzeyini arttırmak, 

• Kentsel iyileşmeleri fiziksel mekana yansıtmak, 

• Yeni bir kentsel ve bölgesel çekim merkezi yaratmak, 

• Makro ölçekte kentsel, mikro ölçekte yerel kimlik gelişimine yardımcı olmaktır. 

Tanımlanan temel amaç, hedef ve alt hedefler doğrultusunda; yapılan detaylı analiz 

çalışmaları ile özümsenen İzmir, Foça (Merkez), Kentsel Sit, Kentsel Arkeolojik Sit, 

Kentsel + III. Derece Arkeolojik Sit ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanları, Koruma Amaçlı 

Nazım İmar Planı kararları geliştirilmiştir.   

Hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı ile parsellerinin tamamına yakını yapılaşmış olan 

alanda, oluşmuş geleneksel ada formları korunmuş, kent merkezi hüviyetindeki alanın 

bu özelliği yapılan fonksiyon atamaları ile güçlendirilmiş, ulaşım akslarının geleneksel 

ada formlarına ve korunacak alanlara zararı asgari seviyeye indirecek aynı zamanda 

yerleşik nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, bütüncül kararlar 

geliştirilmiştir.     

Ulaşım, fonksiyon dağılımı, yapılaşma koşulları, tescil ve tescil etkileşim kararları, 

parsel uygulama kararları, özel proje alanlarına yönelik olmak üzere belirlenmiş plan 

kararları aşağıda açıklanmıştır. 

5.1. Plan Onama Sınırına İlişkin Kararlar 

Foça, Eski Foça  kent merkezinde yer alan ve doğal sit alanları dışında kalan, kentsel 

ve arkeolojik statülü sit alanlarını kapsayan yaklaşık 68 hektarlık bölgede koruma 

amaçlı imar planı kararları geliştirilmiştir. Bu 68 ha.’lık yüzölçümüne sahip planlama 

bölgesi; 2.4 ha’lık alana haiz “Kentsel Sit Alanı”, 15.8 ha’lık alana haiz “Kentsel 

Arkeolojik Sit Alanı”, 11.2 ha’lık alana haiz olmak üzere iki ayrı yerde konumlu 

“Kentsel+III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanları” ile 38.6 ha’lık alana haiz “I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanları”nı kapsamaktadır.  
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- Plan Onama Sınırları ile Koruma Alanları – 
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5.2. Fonksiyon Dağılımına İlişkin Kararlar 

Foça İlçesi’nin odak noktasında yer alan tarihi kent merkezi için fonksiyonel dağılıma 

yönelik planlama kararları oluşturulurken, kentin sahip olduğu potansiyeller 

doğrultusunda turizm fonksiyonu başrole konmuş, ulusal ve uluslararası düzlemde 

büyük öneme sahip arkeolojik kimliğin ön plana çıkarılması amacıyla gündelik hayatın 

ihtiyaç duyduğu, ancak tarihi doku üzerinde yıpranma ve baskı oluşturan kullanım 

türleri mümkün olduğu kadarıyla merkez dışına taşınmaya çalışılmıştır. Ancak bu 

yapılırken alanın halihazır durumu göz önünde bulundurulmuştur. Bu doğrultuda; 

• Kentin sektörel gelişimi ve arazi kullanım durumlarına bakıldığında, ticaret, konut 

ve turizm kullanımlarının bir arada yaşadığı görülmektedir. Dolayısıyla sahadaki, 

sosyal donatı alanları dışındaki imar adalarına plan kararlarında bu üç kullanıma 

hizmet edecek biçimde tanımlanmıştır. Söz konusu tanımlama, alanın bölgelere 

göre halihazır kullanımları ve ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmıştır. Bu 

doğrultuda, 

o Kentsel sit alanı sınırlarında kalan ve planlama sahasının kuzeyinde yer 

alan bölüm, halihazır kullanım eğilimleri doğrultusunda “Yerleşik Konut 

Alanı”, “Kamu Hizmet Alanı”, “Park ve Yeşil Alan”, “Açık Otopark Alanı”  

ile “Eğitim Alanı” kullanımları tanımlanmıştır.  

o Kentsel yerleşimin merkezi olan kentin ticari merkezinde ise bu 

kullanımlara ek olarak “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin tercihli 

kullanıma yönelik oluşturduğu “Ticaret-Turizm-Konut (TİCTK) Alanı” ve 

“Ticaret-Turizm (TİCT) Alanı” kullanımı ile “Kültürel Tesis Alanı”, “Belediye 

Hizmet Alanı”, “Kamu Hizmet Alanı”, “İbadet Alanı” ve “Sosyal Tesis 

Alanı”, “Kültürel Tesis Alanı”, “Yerleşik Konut Alanı”, “Turizm Alanı”, “Eğitim 

Alanı”, “Teknik Altyapı Alanı” kullanımları belirlenmiştir. Söz konusu 

kararlarda mevcut plan kararları ile alanın halihazır kullanımlar ve 

eğilimleri göz önüne alınmıştır.  

• İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Koruma Amaçlı İmar Planı 

sınırları içinde meydan ve açık alanlar, arkeolojik park, sergileme alanı, kazı evi  
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ile bunları tamamlayıcı nitelikteki rekreaktif kullanımları barındıracak “Özel 

Proje Alanları” düzenlenmiştir.  

• Donatı alanlarından, alan eğitim tesisi alanları, Foça Kalesi güneyindeki resmi 

kullanım olan Foça Liman Başkanlığı ile tescilli kültür varlığı olan Fatih Cami ve 

Yeni Cami fonksiyonları mevcut haliyle korunmuştur. 

• Foça Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, 

Kamu Hizmet Alanı (Resmi Tesis Alanı) kullanımında bırakılmıştır.  

• Ayrıca mülkiyeti Foça Belediyesi’ne ait olan ve üzerinde belediye dükkanları yer 

alan, 33 ada, 13 parselin bir bölümü Belediye Hizmet Alanı olarak tayin 

edilmiştir. 

• Yukarıda bahsi geçen tüm bu kullanımlarla birlikte alanda vurgulanmak istenen 

fonksiyonlar olan, tarihi kimliğin sergileneceği, müze, sergi salonları, atölyeler 

ve benzer aktivelerin yapılacağı sosyal ve kültürel merkezler ise Özel Proje Alanı 

olarak belirlenmiş olup, raporun “ÖPA” alanları kısmında içerisinde 

detaylandırılarak anlatılacaktır.  

 

5.3. Ulaşıma İlişkin Kararlar 

İlkesel olarak yaya dolaşımına öncelik tanıyan ve araç trafiği yoğunluğunun zorunlu 

haller dışında yok denecek kadar azaltıldığı bir mekânsal düzenlemeyi amaçlayan 

Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda; bölgedeki yaya ve araç 

sirkülasyonu radikal değişikliklere konu edilecek hükümler düzleminde yeniden 

değerlendirilmiş, sosyal ve kültürel değer ve kazanımlar göz ardı edilmeksizin bu 

planın temel amaç ve hedeflerine yönelik uygun ve kesin çözümler aranmıştır. Yolların 

sahip olduğu kriterler ve dokunun parçası olan niteliklere bağlı olarak, araç trafiği ve 

yaya dolaşımlarının hizmet güzergahları bu hedefler doğrultusunda aşağıdaki alt 

başlıklarda detaylandığı üzere kurgulanmıştır.  
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5.3.1. Taşıt Yolları 

Taşıt yolları, planlama alanını çevresindeki ana ulaşım yolları ile irtibatlandıracak, 

bölgedeki trafik akışının sirkülasyonunu sağlayacak ve taşıt yoğunluğunu asgari 

düzeyde tutacak biçimde devamlılık sağlayan akslar olarak belirlenmiştir. Ulaşım 

aksları, mevcut çevre bağlantılar ve plan sahası öneri taşıt yolları olmak üzere, önem 

sırasına ve plan alt bölgeleri başlığı altında aşağıda maddelendiği gibidir. 

Mevcut Çevre Bağlantılar: 

• Plan sahası olan tarihi kent merkezine erişim, doğudan İzmir-Foça Karayolu, 

güneyden karayoluna 20.km’sinden sonra alternatif olan Değirmelik Caddesi, 

kuzeyden ise Foça-Yenifoça Karayolu ile sağlanmaktadır. 

• Söz konusu ana ulaşım aksları, güzergahları üzerinde ana dağıtıcı yol 

niteliğindeki; planlama sahasına doğu yakasından cepheli olan ve sahaya 

servis veren Mersinaki Caddesi’nde birleşmektedir. 

• Mersinaki Caddesi planlama sahasına kuzey yönünden Reha Midilli, 

güneydoğu yönünden Barış Caddesi ve güney yönünden Değirmenlik 

Caddeleri ile servis vermektedir. 

Plan Sahası Öneri Taşıt Yolları: 

• Alanın dışından ve doğusundan geçen Mersinaki Caddesi ile İngiliz Burnu 

arasındaki erişimi sağlayan ve doğu-batı istikametinde uzanan 394 nolu sokak 

ile bu sokağı kuzey yönünden Mersinaki Caddesi ile bağlayan 392 ve 331 nolu 

sokaklar taşıt yolu olarak kararlaştırılmıştır. 

o Taşıt izi 7 metre genişliğinde tasarlanmış söz konusu yollar çift yön olarak 

tayin edilmiştir.  

• Kuzey yönünden Küçük Deniz Sahil Caddesi ile başlayarak 163 nolu sokak ile 

Mersinaki Caddesi’e bağlanan hat taşıt yolu olarak kararlaştırılmıştır. 

o Taşıt izi 5 metre genişliğinde tasarlanmış söz konusu yol kuzey güney 

yönünde tek yön olarak tayin edilmiştir.  
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• Güney yönünden Değirmenlik Caddesi ile başlayarak sırasıyla Avni Arbaş 

Caddesi, 115, 193 ve 203 nolu sokaklar planlama alanının dış çeperindeki 

güney-doğusundan geçen Barış Caddesi’ne bağlanan hat taşıt yolu olarak 

kararlaştırılmıştır.  

o Taşıt izi 5 metre genişliğinde tasarlanmış söz konusu yol Değirmenlik-

Barış Caddesi yönünde tek yön olarak tayin edilmiştir.    

• Yukarıda bahsedilen Değirmenlik-Barış Caddesi ringi arasında, Şehit Ali Yarbay 

ve 222 nolu sokak birbiriyle kuzey güney istikametinde birleştirilerek, taşıt yolu 

olarak kararlaştırılmıştır. 

o Taşıt izi 5 metre genişliğinde tasarlanmış söz konusu yol kuzey güney 

yönünde tek yön olarak tayin edilmiştir. 

• Değirmenlik Caddesi’nin Fener Burnu ile arasındaki erişimi sağlayan, kumsala 

paralel biçimde uzanan Büyük Deniz Sahil Caddesi ve bu yola paralel olan 

Poyraz ve Sevgi Caddeleri taşıt yolu olarak kararlaştırılmıştır. 

o Taşıt izi Büyük Deniz Sahil Caddesi için 6 metre, Poyraz Caddesi ve Sevgi 

Caddesi için 7 metre genişliğinde tasarlanmış söz konusu yollar çift yön 

olarak tayin edilmiştir. Yol ana genişliği ise 12 metre olarak belirlenmiştir. 

5.3.2. Açık Otopark Alanları 

Tarihi kent merkezinden yoğunluğu arındırılan ve kontrol altına alınan taşıt trafiğinin, 

dolaylı olarak dokunun ara sokaklarına girişi engelleme kararı beraberinde, kent 

merkezinde yaşayan ve çalışan kentliler ile turistik nüfusun otopark ihtiyaçlarının, 

yürünebilir etki sahasındaki bölgeler üzerinde, yeterli kapasitelerde çözümlenmesine 

sebebiyet vermektedir. Alanda mevcut durumda düzenli otopark alanı 

bulunmamakta, yol kenarı ile kale alanı arkasında yer alan bölge otopark olarak 

kullanılmaktadır. Bu doğrultuda ihtiyaca yönelik olarak plan sahası içerisinde elverişli 

olan 11 adet bölge otopark alanı olarak ayrılmış olup bu alanlarda toplam araç 

kapasitesi 245’tir.  

Bu alanlar dışında faklı alanlarda 11 adet otopark cebi belirlenerek  araç 

yoğunluğu/otopark sorununun çözülmesi hedeflenmiştir.  
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Ayrıca kent merkezi çeperlerinde “Old Town” projesi kapsamında, planlama alanının 

dışında yer alan Foça ve İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerince incelenen sahalarda 

tarihi doku, kimlik ve koruma planı hedefleri doğrultusunda çalışılan otopark alanları 

mevcuttur.  

5.3.3. Yaya Yolları 

Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmasının temel amaca giden en önemli ve güçlü 

hedeflerinden biri Foça Kenti’nin kalbi olan Planlama Bölgesi’ni yaya öncelikli bir alan 

haline getirmektir.  

Yaya öncelikli alan, yayanın hareket kabiliyetini ve güvenliğini düşünen, onu taşıttan 

arındırılmış kaldırımsız yollarda özgürleştiren, ticari aktivitelere olan erişilebilirliğini 

akışkanlaştıran, çevresiyle olan bağını güçlendiren ve detaylara odaklanabilmesini 

sağlayan nefes alma koridorları yaratmakla oluşmaktadır.  

Bu doğrultuda, yaya akslarını sosyal ve toplumsal aktiviteler ile tarihi kentin antik 

dönem kesitlerinin sergilendiği arkeolojik parklar, rekreaktif ve turistik kullanımların 

odaklandığı, zengin tasarım öğeleriyle beslenen müze ve meydan alanlarıyla 

kesiştirmek; tamamlamak ve tanımlamak, ticari ve konaklama alanlarına, yeşil 

akslara, donatı sahalarına temas eden ilişki ağlarına dönüştürebilmek adına, yaya 

önceliği başlığı altında; yukarıda anlatıldığı üzere taşıt trafiğine açılacak şekilde 

kararlaştırılan yollar haricinde diğer tüm yollar yaya yolu olarak kararlaştırılmıştır.  

Ancak bu yaya yollarının plan kararları ile belirlenmiş olan çoğunluğu, kentin, kentlinin 

ve ziyaretçisinin zaruri ihtiyaçlarının karşılanacağı, kesinlikle süreklilik arz etmeyecek 

zaman dilimlerinde, önemli ve acil hallerde servis amaçlı kullanılmak üzere, taşıt giriş 

çıkışlarına kontrollü şekilde açılabilecektir.  

Bahsi geçen güvenli ve kontrollü giriş çıkışlar, bu planın kapsadığı kararlardan biri 

olan, taşıt yaya trafik kullanım bölgelerini ve sıralarını dengeleyen “hidrolik bariyer 

sistemi” projesi kapsamında çözümlenmiştir. Hidrolik bariyer sistemi ayrıca Foça 

Belediyesi’nin “Old Town” projesi eş güdümünde yürüttüğü engelli bireylerin kent içi 

güvenli dolaşımına öncelik ve olanak tanıyan “Kırmızı Bayrak” projesi kapsamından 

alınarak, tarihi doku, kimlik ve koruma planı hedefleri doğrultusunda revize edilerek 

planlama kararlarına entegre edilmiştir. 
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Hidrolik bariyer sistemi, yukarıda tarif edilmiş olan taşıt trafiği ringlerinin yaya yolları 

ile kesiştiği ve araçların geçebileceği genişlikteki sokak başlarında kurgulanmış olup 

toplamda 35 adet nokta üzerine monte edilecek şekilde kararlaştırılmıştır.  

5.4. Yapılaşmaya İlişkin Kararlar 

5.4.1. I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanları: 

Bu alanlar, kentin değerini arttıracak tarihi ve kültürel hazinelerin açığa 

çıkartılabileceği, antik kentin parçalarının ayağa kaldırılıp sergilenebileceği korunması 

gerekli birinci dereceden ehemmiyet taşıyan sahalardır.  

Bu alanlarda, Koruma Yüksek Kurulu’nun 658 sayılı İlke Kararı gereği; kesinlikle hiçbir 

yapılaşmaya gidilmeyecek, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda Müze 

Müdürlüğü’nün görüşü ve Koruma Kurulu’nun izni alınarak yapılacak alt yapı 

uygulamaları ve her türlü bilimsel amaçlı kazıların dışında alanda hiçbir kazı 

yapılmayacak, sahalar üzerinden taş, toprak, kum vb. alınmayıp, üzerlerine cüruf, çöp, 

sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmeyecektir.  

Resmi ve özel Kuruluşlarca yapılması zorunlu altyapı uygulamaları Koruma Bölge 

Kurulu iznine tabi olup, Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı'nın görüşüyle talep Koruma 

Bölge Kurulu'nca değerlendirilmeden herhangi bir uygulamaya gidilemeyecektir. 

Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak 

şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, yapılmasında zorunluluk 

bulunan geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde 

hazırlanan ve süresi belirlenen projelerin ilgili koruma bölge kurulunda 

değerlendirilebilecek, projesi koruma bölge kurulunca uygun görülen geçici 

uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulacak bilim kurulu denetiminde 

yapılabilecektir.  

I.Derece Arkeolojik Sit Alanlarında tevhit ve ifraz koşulu ancak taşınmaz kültür 

varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ve Koruma Kurulu’ndan izin almak 

koşuluyla gerçekleştirilecektir. Mevcut durumunda inşaatı tamamlanmış yapılara ilişkin 

ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacak olup, ayrıntıları 1/1.000 ölçekli 

koruma amaçlı imar planında belirlenecektir.  
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Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, 

açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin 

alınarak yapılabilecek, bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan 

umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabilecektir. 

5.4.2. III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanları: 

Bu alanlar Koruma - kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin 

verilebilecek arkeolojik alanlardır. Koruma Yüksek Kurulu’nun 658 sayılı İlke Kararı 

geçerlidir. 

Bu alanlarda Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze 

müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına 

ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile 

birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra 

uygulamaya geçebileceğine, 

Planda belirtilen arazi kullanım türleri, büyüklükleri, bu plan notları ve yürürlükteki 

mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile hazırlanacak 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Planı doğrultusunda yapılaşmaya gidilebilecektir. 

Ayrıntılı yapılaşma koşulları (yapı nizamı, kat yükseklikleri, yapının parseldeki 

oturumları ve büyüklükleri vb.) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda 

belirlenecektir.    

5.4.3. Kentsel Arkeolojik Sit Alanı: 

Kentsel Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan parsellerde yapılaşma, Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 702 sayılı İlke Kararı kapsamındaki koşullara bağlı şekillenecektir. 

Bu sahada, bir taraftan geleneksel dokuya bağlı, kültür varlığı olan sivil ve anıtsal 

mimari örnekleri ile kültür varlığı olmayan ancak bu niteliğe haiz yapıların korunarak 

yaşatılması hedeflenmişken, bir taraftan farklı dönemsel mirasların mozaiğindeki antik 

kent iskeletini ayağa kaldırma projesi aynı öncelik ve önem dahilinde yürütülecektir.  

Kentsel arkeolojik sit alanında, tescil hüviyetine veya tescile layık niteliğe haiz yapıların 

onarılıp sağlıklaştırılarak, korunup yaşatılmasının yanı sıra, dokuya aykırılık taşıyan  
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binaların cephesel müdahaleler başta olmak üzere dokuya uyumlu hale getirilmesi, 

geleneksel dönemin mimari, sanat tarihi, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel disiplinler 

açısından yeniden canlanmasına önemli katkı sağlayacaktır.  

Ayrıca sit dokusuna aykırı olan yapıların ekonomik ömrünü tamamlanmasına kadarki 

süreçte eskiyip köhneleşmeye terk edilmemesi, bu yapıların mümkün olan en güçlü 

tasarım kararları hakimiyeti altına girerek dokuya kazandırılmasıyla mümkün olacaktır.  

Bu doğrultuda; 

• Kültür varlığı olan ve kültür varlığı olmaya değer taşıyan yapılar restore 

edilecek,  

• Dokuya aykırı ruhsatlı yapılar ve yapı bölümleri hazırlanacak Kentsel Tasarım 

Rehberi kriterleri doğrultusunda, cephe düzenlemelerine tabi tutulacak, 

• Ruhsata tabi olmayan tüm kat, çıkma, müştemilat, vb. eklentiler yıkılacaktır. 

5.4.4. Kentsel Sit Alanı ve Kentsel+III. Derece Arkeolojik Sit Alanı:  

Kentsel+III.Derece Arkeolojik Sit Alanları’nda yeni yapılaşmaya açılabilecek 

sahalarda; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararı uyarınca, 

ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde sondaj kazısı gerçekleştirilecek, sondaj 

sonuçları Kazı Başkanlığı’nın görüşleriyle birlikte Müze Müdürlüğü’nce Koruma Bölge 

Kurulu’na iletilecek ve uygulamalar alınacak Kurul Kararı doğrultusunda yapılacaktır. 

Bu alanlarda ayrıca Koruma Yüksek Kurulu’nun 25.01.2017 gün ve 681 sayılı İlke Kararı 

dikkate alınacaktır. 

Planlama sahasındaki yer alan Kentsel Sit Alanı ile Kentsel+III.Derece Arkeolojik Sit 

Alanları’nda, Koruma Amaçlı İmar Planı Kararları, Plan Raporu ve Notları ile alt ölçekli 

koruma amaçlı imar planı ile birlikte hazırlanacak olan Kentsel Tasarım Rehberi’nde 

belirtilen kriterler doğrultusunda boş ve boşalacak parsellerde yeni yapılaşmaya 

gidilebilecektir. 

Söz konusu alanlara özgü yapılaşma koşullarına ilişkin tüm sınırlayıcılar alt ölçekli 

koruma amaçlı imar planında belirtilecektir.  
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5.5. Özel Proje Alanlarına (ÖPA’lar) İlişkin Kararlar 

Plan sınırları içinde kalan ve gündelik kullanımların fazla olduğu okul, hastane, resmi 

kurum gibi kentsel donatı fonksiyonlarının, ilçenin genel revizyon kararları kapsamında 

benimsendiği ve işbu plan raporunun 4.2. Fonksiyon Dağılımına İlişkin Kararlar başlığı 

altında detaylandırıldığı üzere tarihi kent merkezi dışına taşınması sonrası oluşacak 

boş alanlar, halihazırda tarihi kent merkezinde var olan boşluklar ve arkeolojik 

değerlerin açığa çıkarılmasında rezerv alan niteliği taşıyan 1. Derece Arkeolojik Sit 

Alanlarının çevresindeki bölgeler; “Özel Proje Alanları” olarak yeniden düzenlenmiştir.  

Toplamda 3 farklı alan için belirlenen “Özel Proje Alanı”nın; tespit edilen alt bölgeleri 

özelinde; meydan ve açık alanlar başta olmak üzere arkeolojik park, sergileme alanı, 

kazı evi ile bunları tamamlayıcı nitelikteki rekreaktif kullanımları, park ve otopark 

öğelerini barındıracak şekilde, kentsel tasarım ölçeğinde ele alınarak tasarlanması ve 

böylelikle kentin cazibe odaklarına dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 

Bu alanlar;  

• Yöresel, ülkesel ve uluslararası ölçekte başta kültürel olmak üzere sosyal, 

sanatsal ve rekreaktif kullanımlara odak yaratabilecek bir çekim merkezi 

yaratarak, kentin süreklilik arz eden yaya aksları ile beslenebilecek turizm 

odakları oluşturmak amacıyla, geleneksel doku ile bütünleşik biçimde ve işbu 

Koruma Amaçlı İmar Planı kararlarına göre üretilecek kentsel tasarım ve mimari 

projeler ile tasarlanacaktır. 

• Yapılacak kentsel tasarım ve mimari projeler alt ölçekli koruma amaçlı imar 

planı ile birlikte hazırlanacak olan Kentsel Tasarım Rehberi’nde belirtilecek olan 

kriterler göz önünde bulundurularak, ulusal veya uluslararası düzlemde 

açılacak fikir yarışmaları yoluyla üretilebilir. 

• Hazırlanan kentsel tasarım ve mimari projelerin; Kültür Varlıkları Koruma Bölge 

Kurulu’nca onaylanması sonrası uygulama yapılacaktır. 
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6. ÖNERİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 

İzmir, Foça (Merkez), Kentsel Sit, Kentsel Arkeolojik Sit, Kentsel+III. Derece Arkeolojik 

Sit ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları, Foça I. 

Etap Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği; yürürlükteki koruma amaçlı imar 

planının yeterli veriyi ve bilgiyi sunmayarak çözümsüz kaldığı, yıllardır süregelen 

belirsizliklerin ve düğüm noktalarının açıklığa kavuşması ve  Foça kent merkezinin 

uygulama sorunlarının çözülmesi hedefleriyle, kentin tarihsel geçmişi ile günümüzdeki 

özgün dokusunun arasındaki ilişkiyi koruyarak geleceğe aktarmak amaçlarıyla 

hazırlanmıştır.  

Koruma amaçlı imar planına konu planlama alanı, 2.4 ha’lık “Kentsel Sit Alanı”, 15.8 

ha’lık “Kentsel Arkeolojik Sit Alanı”, 11.2 ha’lık “Kentsel+III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik 

Sit Alanları”, 38.6 ha’lık alana haiz “I. Derece Arkeolojik Sit Alanları”nı kapsayan 

toplam 68 ha.’lık yüz ölçüme sahip olup, tümüyle özel çevre koruma bölgesi içinde yer 

almaktadır. Alan, Özel Çevre Koruma Bölgesi ile kentsel, arkeolojik ve kentsel 

arkeolojik sit alanları birliktelikleri ile pek çok koruma statüsüne sahip çakışan bir bölge 

olması aynı zamanda üzerinde aktif şekilde yaşanan bir kıyı kenti olması sebebiyle 

önemlidir. Kentin arkeolojik, doğal, tarihi ve mimari özelliklerinin her biri ayrı bir 

değerdir. Bu bağlamda Foça Kent Merkezi’nde yer alan geleneksel yerleşik dokunun 

korunarak, bu dokuya uygun gelişmeye ve sorun çözmeye yönelik yapısal ve 

mekansal gelişim kararlarının oluşturulması, bu kararların Phokaia Antik Kenti’ne zarar 

vermeden ve hatta beraberinde geliştirerek tarihsel bilgi birikimini de öne çıkararak 

tasarlanması ve hayata geçirilmesine olanak tanınması ön planda tutulmuştur. Söz 

konusu alanda ortalama yapılaşma koşulları dikkate alındığında nüfus yaklaşık 1600 

kişi olarak hesaplanmaktadır. Halihazırda alana yeni bir nüfus taşıyan fonksiyon 

getirilmemekte, bu bağlamda mevcut nüfus ile öneri nüfus farkı da bulunmamaktadır. 

Planlama yaklaşımı, kentlilerinin tarihsel ve kültürel mirasını tanıdığı, sahip çıktığı, 

koruma kavramı ile beslenen bir kalkınma modeli seçmiştir. Koruma amaçlı imar planı 

yaklaşım ve kararların tümü, elde edilen veriler, sınırlayıcılar, olanaklar, araştırmalar 

ve bilgiler doğrultusunda ortaya konmuş ve bilimsel bilgilerin ışığında hazırlanmış olan 

koruma amaçlı imar planı önerisi ortaya çıkarmıştır.  
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-Foça I. Etap Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği Önerisi-



 İZMİR, FOÇA (KENT MERKEZİ),  

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI (2020) 

 

Adres: Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, No:47, Folkart Towers, A Kule, K:33, D:3302-3303, Bayraklı | İZMİR 

İletişim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07 

 

 

 

 
208 
 

 

Bu doğrultuda, İzmir, Foça (Merkez), Kentsel Sit, Kentsel Arkeolojik Sit, Kentsel + III. 

Derece Arkeolojik Sit ve I. Derece, II. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları 

Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları, Foça I. Etap Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 

Değişikliği önerisi arazi kullanım durumu aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

ÖNERİ ARAZİ KULLANIM TÜRLERİ  

(Nazım İmar Planına Göre Hazırlanmıştır) 
ALAN (m2) ALAN (ha) ORAN (%) 

Konut Alanları 

·       Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı 14,972 m² 1.50 2.20 

Kentsel Çalışma Alanları 

·       Ticaret-Turizm Alanı 17,135 m² 1.71 2.52 

·       Ticaret-Turizm-Konut Alanı 149,106 m² 14.91 21.92 

·       Belediye Hizmet Alanı 770 m² 0.08 0.11 

·       Kamu Hizmet Alanı 11,138 m² 1.11 1.64 

Turizm Alanları 

·       Turizm Alanı 10,574 m² 1.06 1.55 

Bugünkü Arazi Kullanımı Devam Ettirilerek Korunacak Alanlar 

·       1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 385,952 m² 38.60 56.75 

Sosyal Altyapı Alanları 

·       Eğitim Alanı 6,190 m² 0.62 0.91 

·       Kültürel Tesis Alanı 799 m² 0.08 0.12 

·       İbadet Alanı 1,870 m² 0.19 0.27 

·       Özel Proje Alanı (ÖPA) 5,121 m² 0.51 0.75 

Açık ve Yeşil Alanlar 

·       Park ve Yeşil Alan 13,635 m² 1.36 2.00 

·       Kumsal/Plaj 6,754 m² 0.68 0.99 

·       Meydan 5,064 m² 0.51 0.74 

Teknik Altyapı Alanları 

* Ulaşım 

·       Taşıt Yolları  46,892 m² 4.69 6.89 

·       Genel Otopark Alanları 1,228 m² 0.12 0.18 

* Su, Atıksu ve Atıksu Sistemleri 

·       Teknik Altyapı Alanı 902 m² 0.09 0.13 

·       Su Yüzeyi (Dere) 2,030 m² 0.20 0.30 

TOPLAM 680,132 m² 68.01 100.00 

-Foça I. Etap Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği Öneri Arazi Kullanım Durumu- 
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7. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 

1. KAPSAM 

İzmir, Foça (Merkez), Kentsel Sit, Kentsel Arkeolojik Sit, Kentsel + III. Derece Arkeolojik 

Sit ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan Notları, Plan 

Açıklama Raporu ve bu plana uygun olarak hazırlanacak olan alt ölçekli planlar ve 

Foça Kentsel Tasarım Rehberi ile bir bütündür. Bu Plan Notları; Mülga İzmir I Nolu Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 09.09.1993 tarih, 4685 sayılı kararı ile 

tescil edilen ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.03.2017 

tarih, 7844 sayılı kararı ile revize ettiği, Foça Kent Merkezi'nde konumlu kentsel ve 

arkeolojik sit alanlarını kapsayan 68 ha'lık bölgede geçerlidir.  

2. AMAÇ 

Koruma Amaçlı İmar Planı'nın temel amacı; Foça kent merkezinde yer alan geleneksel 

dokunun korunarak, bu dokuya uygun yapısal ve mekansal gelişim kararlarının 

oluşturulması ve bu kararların Phokaia Arkeolojik Kenti'ne zarar vermeden hayata 

geçirilmesine olanak tanınmasıdır.   

3. HEDEFLER 

Belirlenen temel amaç doğrultusunda; kentin doğal, kültürel, tarihsel kıymetlerinin 

korunarak geliştirilmesi, mevcudiyetlerinin temellerinin sağlamlaştırılması, planlama 

bölgesinin adı geçen turistik değerlerinin vitrini olma sorumluluğunda tasarlanması ve 

böylelikle tarihi ve kültürel mirasını, mimarisini, doğası ve kendine has yaşam tarzı ile 

özgün ismini ulusal ve uluslararası arenada aranır kılmış olan Foça markasının 

güçlendirilmesi, korunmasına anlam veren değerlerin ifşa edilip, ekonomik kaynak ve 

deviniminin bu sürdürülebilir kalkınma modeline yönlendirilmesi hedeflenmiştir. 

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR: 

İzmir, Foça (Merkez), Kentsel Sit, Kentsel Arkeolojik Sit, Kentsel + III. Derece Arkeolojik 

Sit ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notları'nda 

belirtilen; 
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Yasa ifadesiyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 

İlke Kararı ifadesiyle; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından 

alınmış ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu alınacak olan, uygulamayı 

yönlendirici ve bağlayıcı nitelikte olan kararlar, 

Koruma Yüksek Kurulu ifadesiyle; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 

Koruma Bölge Kurulu ifadesiyle; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu, 

Bakanlık ifadesiyle; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü, İmar Planlama Dairesi Başkanlığı, 

Belediye  ifadesiyle; Foça Belediyesi Başkanlığı, 

Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ifadesiyle; İzmir, Foça (Merkez), Kentsel Sit, Kentsel 

Arkeolojik Sit, Kentsel + III. Derece Arkeolojik Sit ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanları 

Koruma Amaçlı İmar Planı, 

tanımlanmaktadır. 

5. GENEL HÜKÜMLER 

5.1. 1/5000 ölçekli İzmir, Foça (Merkez), Kentsel Sit, Kentsel Arkeolojik Sit, Kentsel + 

III. Derece Arkeolojik Sit ve I. Derece  Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar 

Planı, Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görüş ve kararı alınıp, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, İmar Planlama Dairesi 

Başkanlığı'nın onayı ile kesinleşerek yürürlüğe girer. 

5.2. Foça (Merkez), Kentsel Sit, Kentsel Arkeolojik Sit, Kentsel + III. Derece Arkeolojik 

Sit ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanları'nda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar 

Planı, plan açıklama raporu ve plan uygulama hükümleri ile bir bütündür. Bu plan 

hükümleri doğrultusunda hazırlanacak alt ölçekli Plan Hükümleri geçerli olup, alan sit 

ilan edilmeden önce onaylanmış olan imar planları, plan değişiklikleri ve bunlarla ilgili 

plan notları geçersizdir. 
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5.3. Bu plan üzerinden ölçü alınarak, imar uygulaması yapılamaz. 

5.4. Bu planın genel ve özel hükümlerine aykırı, yapı ve nüfus yoğunluğu arttırıcı 

nitelikte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, değişikliği ve/veya revizyonu yapılamaz. 

5.5. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları, bu planın genel ve özel 

hükümlerine uygun olmak ve her bir sit alanı sınırının bütünlüğünü korumak koşuluyla 

etaplar halinde yapılabilir.  

5.6. 1/5000 ölçekli İzmir, Foça (Merkez), Kentsel Sit, Kentsel Arkeolojik Sit, Kentsel + 

III. Derece Arkeolojik Sit ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar 

Planı ile plan notlarında söz konusu olabilecek her türlü değişiklik için; Belediye Meclis 

Kararını takiben, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görüşü ile birlikte, 

Bakanlık'ın onayının alınması gereklidir. 

5.7. Planlama alanı içerisinde yer alan, ancak ölçek gereği planda gösterilmeyen 

5226-3386 sayılı Yasalarla Değişik 2863 sayılı Yasa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu'nun ilke kararları ve ilgili mevzuat çerçevesinde “Korunması Gerekli 

Kültür Varlığı” olarak tescil edilen yapı parsellerinde ve alt ölçekli planlarla 

belirlenecek tescilli yapıların koruma alanı sınırları içerisinde kalacak parsellerde, 

yapılacak her türlü uygulama Koruma Bölge Kurulu iznine tabidir. 

5.8. Planlama alanı içerisinde yeni kazı gerektiren tüm altyapı uygulamaları, Kültür 

Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görüşü doğrultusunda yapılacaktır. 

5.9. Bu planda ölçeği gereği gösterilemeyen her türlü sosyal, kültürel donatı alanı ve 

teknik altyapı alanları, mevzuatla belirlenmiş standartlara uygun olarak 1/1000 ölçekli 

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda belirlenecektir.  

5.10. Plan genelinde, ölçeği gereği gösterilemeyen taşıt yolları ile yaya yolu 

bağlantıları 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda belirlenecektir. 

Ana ulaşım aksları dışında ilave ulaşım bağlantıları alt ölçekli planlarda belirlenebilir. 
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5.11. Bu plan notlarına göre, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 

yapılar dışında, uygulanacak tüm yapılar, fen ve sağlık koşulları ile ilgili tüzük ve 

yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. Ayrıca tüm yapılarda “Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. 

5.12. Plan uygulamalarında ve denetlenmesinde ilke kararları ve yürürlükte bulunan 

diğer mevzuat çerçevesinde işlem yürütülecektir.   

5.13. Plan ve Plan Notlarında belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 

sayılı Yasa ve bunların uygulama yönetmeliklerinin yanı sıra ilke kararları, Koruma 

Bölge Kurulu Kararları ve ilgili tüm mevzuata uyulacaktır.  

5.14. T.C. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü tarafından 15/01/2021 

tarihinde onaylanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunda belirtilen hususlara 

uyulacaktır. 

6. ÖZEL HÜKÜMLER 

6.1. Konut Alanları 

Mevcut konut alanlarını kapsar. 

Konut alanlarında konut kullanımının yanı sıra konut kullanımına hizmet verecek sosyal, 

kültürel donatı ve teknik altyapı tesisleri yer alabilir. 

Ayrıntılı yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda 

belirlenecektir. 

6.1.1. Mevcut Konut Alanları: Yapılaşmasını büyük oranda tamamlamış alanlardır. 

Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı'nda brüt yoğunluk değeri; 51-150 kişi/hektar'dır.  

6.2. Kentsel Çalışma Alanları 

6.2.1. Ticaret-Turizm-Konut Alanı: Ticaret, turizm ve konut kullanımlarının yer aldığı 

alanlarıdır.  
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Fonksiyonlar ve yapılaşma koşulu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar 

Planı'nda belirlenecektir. 

6.2.2. Ticaret-Turizm Alanı: Ticaret ve turizm kullanımlarının birlikte yer aldığı 

alanlardır. 

Ayrıntılı yapılaşma koşulu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda 

belirlenecektir. 

6.2.3. Belediye Hizmet Alanı: Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki 

hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma 

yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve 

triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, 

mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahalli 

müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin 

yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği 

alanlardır.  

Ayrıntılı yapılaşma koşulu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda 

belirlenecektir. 

6.2.4. Kamu Hizmet Alanı: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli 

idareler ile belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan 

kuruluşlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait 

bina ve tesislerin yapıldığı alanlardır.  

Ayrıntılı yapılaşma koşulu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda 

belirlenecektir. 

6.3. Turizm Alanları 

6.3.1. Turizm Alanı: Otel, motel ve pansiyon gibi turizm amaçlı kullanılması önerilen 

alanlardır.  
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Ayrıntılı yapılaşma koşulu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda 

belirlenecektir. 

Turizm Yerleşme Alanları'nda yapılacak turizm amaçlı tesislerin “Turizm Tesislerinin 

Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'e uygunluğu zorunludur.  

6.4. Sosyal Altyapı Alanları 

6.4.1. Eğitim Alanı: Okul öncesi ve ilk ve orta öğretime hizmet vermek üzere kamuya 

ait; eğitim kampüsü, genel, mesleki ve teknik eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul ve okula 

hizmet veren yurt, yemekhane ve spor salonu gibi tesisler için ayrılan alanlardır. 

Bu alanlarda kullanım türü ve yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Planı'nda belirlenecektir. 

6.4.2. Kültürel Tesis Alanı: Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek üzere 

kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, 

kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera gibi fonksiyonların yer alacağı, kamu 

mülkiyetindeki  alanlardır.  

Ayrıntılı yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında 

belirlenecektir. 

6.4.3. İbadet Alanı: 41 Ada 1 Parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescilli Fatih Cami ile 58 Ada 4 Parselde yer alan korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Yeni Cami alanlarını kapsamakta olup bu 

alanlarda ibadet alanı olarak "Cami" kullanımı esastır.    

6.5. Açık ve Yeşil Alanlar 

6.5.1. Park ve Yeşil Alan: Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun alanı, çocuk 

bahçesi vb. kullanımları içeren açık alanlardır.  

6.5.2. Meydan: Şehirdeki yaya sirkülasyonunu yönlendiren, alanın özelliği 

bozulmaksızın halkın toplanma, bir araya gelme, kutlama gibi toplumsal  
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davranışlarına imkan vererek sosyal yaşama hizmet eden ve özel mülkiyete konu 

edilmeyen alanlardır. 

6.6. Bugünkü Arazi Kullanımı Devam Ettirilerek Korunacak Alanlar 

6.6.1. Kumsal/Plaj: Deniz kıyılarında yer alan ve plaj kullanımına göre 

düzenlenebilecek alanlardır.  

6.7. Teknik Altyapı 

6.7.1. Açık Otopark: Kamu kullanımına açık, bölgenin genel otopark ihtiyacına cevap 

verecek şekilde bölgesel açık otopark alanı olarak düzenlenen alanlardır.  

6.7.2. Teknik Altyapı Alanı: Kamu veya özel sektör tarafından yapılacak elektrik iletim 

hatları, trafo ve her türlü enerji, ulaştırma, haberleşme gibi servislerin temini için 

yapılan tesislere verilen genel isimdir. 

6.8. Özel Proje Alanı: Alanın özelliğine uygun ve ihtiyacına yönelik kullanımların 

geliştirilerek, tasarım kriterleri doğrultusunda kentin tarihi, kültürel ve turizm açısından 

gelişimine hizmet için ayrılmış alanlardır. Bu alanlardan; 

• Özel Proje Alanı 1 (ÖPA-1)’de, mevcut ve korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescilli yapının kullanımı alanın ihtiyacına yönelik olarak kazı evi, 

müze ve sergi alanı olarak kullanılacak, alanın çevresinde ise herhangi başka 

bir temelli/temelsiz yapı yapılmayacaktır.   

• Özel Proje Alanı 2 (ÖPA-2), kuzeyinde yer alan Demokrasi Meydanı ile 

bütünleşik bir meydan ve Açıkhava müzesi olarak tasarlanacak, alana herhangi 

bir temelli/temelsiz yapı yapılmayacaktır. 

• Özel Proje Alanı 3 (ÖPA-3), Arkeolojik park ve meydan olarak düzenlenecek, 

alana herhangi bir temelli/temelsiz yapı yapılmayacaktır. 

Bu alanlara ilişkin detaylı kullanım kararları ve koşulları 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Planı'nda belirlenecektir. 
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6.9. Alan kullanımlarına ilişkin ayrıntılı yapılaşma koşulları (yapı nizamı, kat 

yükseklikleri, yapının parseldeki oturumları ve büyüklükleri, vb) hazırlanacak 1/1000 

ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile belirlenecektir. 

 

 

Saygılarımızla 

BATI PLAN 
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5. EKLER 

• Kurum ve Kuruluş Görüşleri  

• Yürürlükteki 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

• Yürürlükteki 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

• Yürürlükteki 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı  

• Yürürlükteki 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  

• Planlama Alanının 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndaki Konumu 

• Planlama Alanının 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndaki Konumu 

• Planlama Alanının Topografik Haritadaki Konumu 

• Planlama Alanına Dair Uydu Görüntüsü 

• Mülkiyet Bilgi Paftası 

• Mülkiyet İyelik Durumu  

• Parsel Büyüklükleri İncelemesi 

• Parsel Doluluk Durumu Analizi 

• Zemin Kat Arazi Kullanım Durumu Analizi 

• Kat Yükseklikleri Analizi 

• Tescil Durumu 

• Tescilli Yapılar ve Karar Tarihleri 

• Arkeolojik Buluntular ve Tahmini Arkeolojik Kent İzleri 

• Alana İlişkin Fotoğraflar 

• Koruma Alanları ile Plan Onama Sınırı İlişkisini Gösterir Bilgi Paftası 

• Koruma Alanlarına İlişkin Kararlar 

• Kısmi Yapılaşma Kararı 

• Mahkeme Kararı 

• Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporu İlgili Bölümleri  

• İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Koruma Amaçlı Nazım İmar 

Planına Esas Kurul Kararı 

• Öneri Plan Meri Plan Karşılaştırması  

• Foça I. Etap Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği - Bilgi Paftası 

• Foça I. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği - Bilgi Paftası 

• Planlama Ekibinin Diploma Suretleri ve Yeterlilik Belgeleri 


