
TÜRKİYE MEKÂNSAL 
STRATEJİ PLANININ HA-
ZIRLANMASI II. ETABI

5.2.2. TMSP II. ETAP İŞ 
PROGRAMININ
HAZIRLANMASI

2020

TÜRKİYE MEKANSAL 
STRATEJİ PLANI

5.3.3. STRATEJİK 
ÇEVRESEL 
DEĞERLENDİRME 
KAPSAM 
BELİRLEME RAPORU





TÜRKİYE MEKÂNSAL STRATEJİ PLANININ
HAZIRLANMASI II. ETABI

5.3.3. STRATEJİK ÇEVRESEL 
DEĞERLENDİRME KAPSAM 

BELİRLEME RAPORU

2020





İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 
(Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 

Çankaya / Ankara
Tel: 0312 410 24 27
Faks:0312 287 49 23

E-posta: msp@csb.gov.tr
https://mekansalstrateji.csb.gov.tr/

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 
Taşkışla Kampüsü, 34367

Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 293 13 00 /2391, 2275

Faks: 0212 251 48 95





Prof. Dr. Aliye Ahu Akgün Proje Koordinatörü
Doç. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı Proje Koordinatörü Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Başak Demireş Özkul SÇD Koordinatörü
Doç. Dr. Ahmet Özgür Doğru CBS Uzmanı
Prof. Dr. Ali Fuat Aydın Çevre Politikası Uzmanı
Prof. Dr. Azime Tezer Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı
Araş. Gör. Burak Belli Şehir Plancısı
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bozkurtoğlu Yerbilim ve Kaynaklar Uzmanı
Doç. Dr. Günay Can Halk Sağlığı Uzmanı
Prof. Dr. İzzet Öztürk İklim Değişikliği Uzmanı
Doç. Dr. Mahmut Altınbaş Çevre Mühendisi
Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya Kırsal Kalkınma Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi Mert Gür Enerji Uzmanı
Prof. Dr. Mesut Gür Enerji Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi Metehan Yağmur Ekonomi Uzmanı
Doç. Dr. Onur Tezcan Ulaşım Planlaması ve Lojistik Uzmanı
Dr. Özge Çelik Sosyolog
Dr. Öğr. Üyesi Pelin Olcay Bölge Planlama Uzmanı
Doç. Dr. Seda Kundak Bölge Planlama Uzmanı
Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk Şehir Planlama Uzmanı
Prof. Dr. Süleyman Övez Doğa Koruma Uzmanı
Semiha Fatma Turgut Bölge Plancısı
Didem Kara Şehir Plancısı
Maral Taşcılar Mimar

PROJE EKİBİ



 

 

İÇİNDEKİLER 

1. Yönetici Özeti ................................................................................................ 1 

2. Giriş ................................................................................................................. 5 

2.1. Raporun Amacı ..................................................................................... 5 

2.2. Kapsam Belirleme Yaklaşımı ................................................................ 5 

3. Türkiye Mekânsal Strateji Planı’nın Başlıca Özellikleri............................... 8 

3.1. Mevcut Durum Analizi .......................................................................... 9 

3.1.1. Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna ................................................. 9 

3.1.2. Nüfus ve İnsan Sağlığı ................................................................. 11 

3.1.3. Toprak ............................................................................................ 15 

3.1.4. Su .................................................................................................... 17 

3.1.5. Hava Kalitesi ................................................................................. 18 

3.1.6. İklim ................................................................................................ 19 

3.1.7. Maddi Varlıklar ............................................................................. 22 

3.1.8. Arkeolojik, Mimari ve Kültürel Miras ........................................... 26 

3.1.9. Peyzaj ............................................................................................ 28 

3.1.10. Sosyokültür ................................................................................ 29 

3.1.11. Ekonomik Fayda....................................................................... 32 

3.2. Hedefler ve Öncelikler ....................................................................... 37 

3.3. Başlıca Kararlar/Tedbirler ................................................................... 39 

3.4. Hazırlık Süreci ve Sonraki Adımlar ..................................................... 67 

3.5. İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı...................................................... 69 

4. Plan/Program Kararlarından Önemli Ölçüde Etkilenmesi Muhtemel 

Alanların Çevresel Özellikleri ............................................................................ 80 

4.1. TMSP Kararlarından Önemli Ölçüde Etkilenecek Hassas Alanlar 81 



 

 ii 

4.2. TMSP Kapsamında Korunan Alanlara Yönelik Değerlendirme .... 83 

4.3. TMSP Vizyon Eksenlerinin Sınıflandırılması ......................................... 85 

4.4. TMSP “Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik” Ekseni Çerçevesinde Etkilenecek Muhtemel Alanlar .. 86 

4.4.1. Doğal afet risklerinin ortaya konulması ve yerleşmelerin 

dayanıklılığı .................................................................................................. 88 

4.4.2. Havzaların (tarım, su) korunması ve etkin yönetimi ................ 91 

4.4.3. Doğal kaynakların etkin kullanımı ............................................. 92 

4.4.4. Atıkların geri dönüşümü ve bertarafı ........................................ 96 

4.4.5. Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, etkin ve yaygın 

kullanımı ....................................................................................................... 97 

4.5. TMSP “Yaşanabilir Yerleşmeler, Erişilebilirlik ve Hareketlilik” ekseni 

çerçevesinde etkilenecek muhtemel alanlar ........................................... 98 

4.6. TMSP “İklim Değişikliği ile Mücadele” ekseni çerçevesinde 

etkilenecek muhtemel alanlar .................................................................... 99 

4.6.1. Arazi kullanım kararlarında iklim değişikliğine uyum ............ 101 

5. TMSP Stratejik Çevresel Değerlendirmesinde Yer Alacak Öncelikli 

Konulara Dair İlk Değerlendirmeler ............................................................... 104 

5.1. Sürdürülebilirlik Hedefleri .................................................................. 104 

5.2. Kapsam Belirleme Matrisi ................................................................. 105 

5.2.1. Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna ............................................ 106 

5.2.2. Nüfus ve İnsan Sağlığı ............................................................... 109 

5.2.4. Toprak ......................................................................................... 111 

5.2.5. Su ................................................................................................. 112 

5.2.6. Hava Kalitesi ............................................................................... 114 

5.2.7. İklim .............................................................................................. 114 



 

 iii 

5.2.8. Maddi Varlıklar ........................................................................... 115 

5.2.9. Arkeolojik, Mimari ve Kültürel Miras ......................................... 116 

5.2.10. Peyzaj....................................................................................... 117 

5.2.11. Sosyokültürel Etkiler ................................................................ 119 

5.2.12. Ekonomik Fayda..................................................................... 120 

5.3. Alternatifler ......................................................................................... 123 

6. Sonraki Aşamalar ...................................................................................... 124 

7. Ekler ............................................................................................................ 125 

7.1. Kapsamlaştırma İstişarelerinin Özeti ............................................... 125 

7.1.1. Ekosistemler, Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna ..................... 125 

7.1.2. Nüfus ve İnsan Sağlığı ............................................................... 126 

7.1.3. Su ve Toprak ............................................................................... 127 

7.1.4. Hava Kalitesi ............................................................................... 128 

7.1.5. İklim .............................................................................................. 129 

7.1.6. Maddi Varlıklar ........................................................................... 130 

7.1.7. Arkeolojik, Mimari ve Kültürel Miras ......................................... 131 

7.1.8. Peyzaj .......................................................................................... 132 

7.1.9. Sosyokültürel Etkiler .................................................................... 133 

7.1.10. Ekonomik Fayda..................................................................... 133 

7.2. Referanslar ......................................................................................... 135 

7.3. TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: .................................. 138 

7.3.1. Ulusal Sektörel Strateji Belgeleri ve Eylem Planları ................ 138 

 

  



 

 iv 

  



 

 v 

HARİTALAR 

Harita 1: Türkiye MSP Çok Odaklı Kalkınma Senaryosu Şeması ................... 40 

Harita 2: TMSP I. Etap Çalışmaları kapsamında belirlenen Kentsel Gelişme 

Kümeleri-Çekim Odakları ve Kentsel Gelişme Kümeleri-Öncelikli Gelişme 

Odakları ............................................................................................................... 41 

Harita 3: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik-1 ................................................................................................. 43 

Harita 4: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik ile İklim Değişikliği ile Mücadele-1......................................... 47 

Harita 5: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik ile İklim Değişikliği ile Mücadele-2......................................... 48 

Harita 6: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik-2 ................................................................................................. 49 

Harita 7: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik-3 ................................................................................................. 50 

Harita 8: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik ile Rekabetçilik ve Çekicilik-1 ................................................ 53 

Harita 9: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik ile Rekabetçilik ve Çekicilik-2 ................................................ 55 

Harita 10: Yaşanabilir Yerleşmeler, Erişilebilirlik ve Hareketlilik-1 .................. 57 

Harita 11: Yaşanabilir Yerleşmeler, Erişilebilirlik ve Hareketlilik-2 .................. 57 

Harita 12: Yaşanabilir Yerleşmeler, Erişilebilirlik ve Hareketlilik-3 .................. 58 

Harita 13: Nüfus Dinamikleri ve Beşerî Gelişme ile Yenilikçilik ve Teknoloji 61 

Harita 14: Rekabetçilik ve Çekicilik ile Yenilikçilik ve Teknoloji-1 ................. 64 

Harita 15: Rekabetçilik ve Çekicilik ile Yenilikçilik ve Teknoloji-2 ................. 65 

Harita 16: Kentsel Hassas Alanlar ..................................................................... 83 

Harita 17: Nitrata Hassas Alanlar ..................................................................... 83 



 

 vi 

Harita 18: Türkiye’de Korunan Alanlar ve Bütünleşik Ekosistem Servisleri .. 84 

Harita 19: TMSP Temel Eksenlerinin Bölgelere Göre Önceliklendirilmesi .... 86 

Harita 20: 2018 Yılı Bütünleşik Ekosistem Servislerinin Dağılışı ........................ 88 

Harita 21: Türkiye Deprem Tehlike Haritası ..................................................... 90 

Harita 22: Heyelanlı Alanların Kümelendiği veya Geniş Olduğu Alanların 

İlçe Bazında Bölgesel Dağılımı ......................................................................... 90 

Harita 23: 1:25000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası .......................................... 93 

Harita 24: Türkiye Maden Yataklarının Türlerine Göre Coğrafi Dağılım 

Haritası ................................................................................................................. 94 

Harita 25: Doğal Kaynaklar, Kentsel Hassas Alanlar ve Tehlikeli Atıklar İlişkisi

 .............................................................................................................................. 97 

Harita 26: 2018 Yılı Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü ........................................... 101 

Harita 27: ES Alanının Havza Alanına Oranı ................................................. 102 

 

  



 

 vii 

ŞEKİLLER 

Şekil 1: Stratejik Çevresel Değerlendirme adımları ......................................... 6 

Şekil 2: TMSP Çalışmaları .................................................................................... 67 

 

TABLOLAR 

Tablo 1: Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna Mevcut Durum Özeti ................ 11 

Tablo 2: Nüfus ve İnsan Sağlığı Mevcut Durum Özeti ................................... 15 

Tablo 3: Toprak Mevcut Durum Özeti ............................................................. 16 

Tablo 4: Su Mevcut Durum Özeti ..................................................................... 18 

Tablo 5: Hava Kalitesi Mevcut Durum Özeti .................................................. 19 

Tablo 6: İklim Mevcut Durum Özeti ................................................................. 21 

Tablo 7: Maddi Varlıklar Mevcut Durum Özeti .............................................. 26 

Tablo 8: Arkeolojik, Mimari ve Kültürel Miras Mevcut Durum Özeti ............ 28 

Tablo 9: Peyzaj Mevcut Durum Özeti .............................................................. 29 

Tablo 10: Sosyokültür Mevcut Durum Özeti ................................................... 32 

Tablo 11: Ekonomik Fayda Mevcut Durum Özeti .......................................... 36 

Tablo 12: TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Ulusal Plan, Politika ve 

Strateji Belgeleri .................................................................................................. 71 

Tablo 13: TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Uluslararası Politika ve 

Strateji Belgeleri .................................................................................................. 77 

Tablo 14: Korunan Alan Statüleri, Adetleri, Alanları ve Yasal Dayanakları 84 

Tablo 15: Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna Kapsam Belirleme Matrisi ..... 106 

Tablo 16: Nüfus ve İnsan Sağlığı Kapsam Belirleme Matrisi ....................... 109 

Tablo 17: Toprak Kapsam Belirleme Matrisi .................................................. 111 

Tablo 18: Su Kapsam Belirleme Matrisi .......................................................... 112 



 

 viii 

Tablo 19: Hava Kalitesi Kapsam Belirleme Matrisi ....................................... 114 

Tablo 20: İklim Kapsam Belirleme Matrisi ...................................................... 114 

Tablo 21: Maddi Varlıklar Kapsam Belirleme Matrisi ................................... 115 

Tablo 22: Arkeolojik, Mimari ve Kültürel Miras Kapsam Belirleme Matrisi . 116 

Tablo 23: Peyzaj Kapsam Belirleme Matrisi .................................................. 117 

Tablo 24: Sosyokültürel Etkiler Kapsam Belirleme Matrisi ............................ 119 

Tablo 25: Ekonomik Fayda Kapsam Belirleme Matrisi ................................ 120 

Tablo 26: TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Ulusal Sektörel Strateji 

Belgeleri ve Eylem Planları ............................................................................. 138 

 

  



 

 ix 

KISALTMALAR 

AB Avrupa Birliği 

ADNKS Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

BGUS Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi  

BKAY Bütünleşik Kıyı Alanları Planları 

BM Birleşmiş Milletler  

BMİDÇS Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

BSE Beşeri Sermaye Endeksi 

CBS Coğrafi Bilgi Sistemleri  

ÇED Çevresel Etki Değerlendirme 

ÇŞB T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

DALY Maluliyete Uyarlanmış Yaşam Yılları 

DAP Doğu Anadolu Projesi 

DOKAP Doğu Karadeniz Projesi 

ES Ekosistem Servisleri 

GAP Güneydoğu Anadolu Projesi 

GES Güneş Enerjisi Santrali 

GİTES Girdi Tedarik Stratejisi ve Eylem Planı 

GSKD Gayrisafi Katma Değer 

GSMH Gayrisafi Millî Hasıla 

GSYH Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 

İDEP İklim Değişikliği Eylem Planı 

İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi 

KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı  

KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

KOP Konya Ovası Projesi 

Md. Madde 



 

 x 

MSP Mekânsal Strateji Planı 

MSP-

ÖHAP 

Mekânsal Strateji Planlaması Ön Hazırlık ve Araştırmaları Projesi 

ODS Ozon Tabakasını İncelten Maddeler 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

OSB Organize Sanayi Bölgesi 

RAMSAR Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme 

Sahip Sulak Alanlar 

RES Rüzgâr Enerjisi Santrali 

SÇD Stratejik Çevresel Değerlendirme 

SKA Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

STK Sivil Toplum Kuruluşu 

TMSP Türkiye Mekânsal Strateji Planı 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 

UÇES AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi  

UHYS Ulusal Havza Yönetim Stratejisi  

UİS Ulusal İstihdam Stratejisi  

UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü  

YEEP Yenilenebilir Enerji Eylem Planı 

YİDEP Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı 

 

 



 

 1 

1. Yönetici Özeti 

Türkiye Mekânsal Strateji Planı’nın (TMSP) hazırlanmasına ilişkin süreç, 2009 

yılında gerçekleştirilen Kentleşme Şurası’nda alınan “ülke mekânsal strateji 

planının oluşturulması ve mevcut planlama hiyerarşisinin bu doğrultuda 

güncellenmesi gerekliliği” kararı çerçevesinde geçtiğimiz on yıl içinde 

şekillenmiştir. Bu süreçte, 2011 yılında mekânsal strateji planı ilk kez 

planlama mevzuatında yer almış ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği 

içerisinde mekânsal strateji planlarını hazırlama görevi T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına verilmiştir. 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 

Bakanlığın görevlerine ilişkin 97/d maddesinde "Mekânsal strateji planlarını 

ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli 

idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek", 102/a 

maddesinde "Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür 

ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli 

mekânsal strateji planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve 

uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak" şeklinde yer 

almaktadır. İmar Kanunu’nda 2018 yılında yapılan değişiklik ile “Mekânsal 

Strateji Planı; ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini 

mekânla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke 

bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan 

plandır.” şeklide tanımlanmıştır. 2014 yılında yürürlüğe giren Mekânsal 

Planlar Yapım Yönetmeliğinde ise mekânsal strateji planlarının tanımı, 

planlama ilkeleri ve esasları, plan kademelenmesindeki yeri ve araştırma 

konuları açıklanmaktadır.  

Mekânsal stratejik planlama, özellikle büyük kentlerde ortaya çıkan yeni 

olgu ve sorunlar karşısında geleneksel kapsamlı planlama yaklaşımının 

yetersiz kalması sonucunda, ani ve büyük değişimlere karşı çözüm 

üretebilmek için daha esnek bir yaklaşıma ihtiyaç duyulması sebebiyle 

gelişmiştir. Ülke düzeyinde sorunların saptanması ve çözümünü kapsayan, 
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eylem odaklı, esnek ve katılımcı bir yaklaşım olan mekânsal stratejik 

planlama; işlevsel uzun vadeli vizyon, hedef ve perspektifi ortaya koyma, 

farklı düzeylerde stratejiler yaratma, vizyonu sağlamak üzere plan kararları 

üretilebilecek platformları tasarlama, mekânsal değişimi etkileyecek ve 

yönetecek içerik, imgeler ve karar çerçevelerini geliştirme ve fiziksel 

gelişme ile ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal gelişimi etkileşimli bir 

şekilde ele alma özelliklerine sahiptir. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2013 yılında tamamlanan ‘Mekânsal 

Strateji Planlaması Hazırlama, Uygulama ve İzleme Süreci Yöntem ve 

Esaslarının Belirlenmesi Projesi’ ile mekânsal strateji planının hazırlanmasına 

ilişkin temel yaklaşım tanımlanmıştır. 2018 yılının son çeyreğinde T.C. Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında 

imzalanan protokol doğrultusunda konuya ilişkin ön hazırlık ve araştırmalar 

gerçekleştirilmiştir. Devamında 2019 yılında yine İTÜ’nün danışmalığında 

“Türkiye Mekânsal Strateji Planının Hazırlanması Projesi - I. Etabı” 

kapsamında analizler, mekânsal değerlendirmeler yapılmış, TMSP’nin 

vizyon, eksen ve öncelikleri ayrıca mekânsal gelişme senaryosu ortaya 

konulmuştur. Katılımcı bir süreçte yürütülen çalışmalar kapsamında Üst 

Düzey Yönlendirme Toplantılarının yanı sıra ilgili kamu kurumları, yerel 

yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımları 

ile Çalışma Grubu Toplantıları düzenlenmiştir. 2020 yılında ise, “Türkiye 

Mekânsal Strateji Planının Hazırlanması Projesi - II. Etabı” kapsamında 

çalışmalar sürdürülmektedir.  

Bu rapor, 8 Nisan 2017 tarih ve 30032 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca hazırlanan, Türkiye 

Mekânsal Strateji Planı’na ilişkin Kapsam Belirleme Raporu’dur. Bu raporun 

amacı, ilgili Yönetmelikte de belirtildiği üzere çevresel değerlerin TMSP 

onayından/kabulünden önce entegre edilmesini sağlamak, planın olası 

olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek ve planın olumlu etkilerini de en 

üst düzeye çıkarmaktır. 
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Dünyanın yaşadığı ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik çatışmalar her ülkeyi 

olduğu gibi Türkiye’yi de etkilemekte ve Türkiye’nin tecrübe ettiği makro-

ekonomik koşulları tanımlamaktadır. 11. Kalkınma Planı’nda da 

vurgulanan bu durum, Türkiye ekonomisine imalat sanayindeki yavaşlama 

ve durgunluk beklentisi olarak yansımaktadır. Bununla birlikte dünyadaki 

ekonomik sistemin Endüstri 4.0’a doğru eğilimi, şüphesiz ki Türkiye’nin 

mevcut durumunu da etkileyecektir. Özellikle nitelikli olmayan işgücünün 

söz konusu eğilimlerden olumsuz yönde etkilenme ihtimali, Türkiye’nin 

karşılaştığı bölgesel eşitsizlikler hususları ile birlikte değerlendirildiğinde 

kaçınılmazdır.  

Diğer yandan dünyada yaşanan belirsizlikler yalnızca ekonomik ve 

jeopolitik düzlemlerde değil aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileriyle de 

şekillenmektedir. Özellikle Birleşmiş Milletler öncülüğünde şekillenen ve 

günümüzde Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli gibi kurumların sıkça 

vurguladığı ve Kyoto ile Paris Antlaşmaları gibi uluslararası protokoller 

üzerinden önüne geçilmeye çalışılan iklim krizinin tespit edilen olumsuz 

etkilerinin yanı sıra, öngörülemeyen riskleri de barındırdığı 

vurgulanmaktadır.  

Tüm bu koşulların en belirgin olumsuz sonuçlarından birisi de uluslararası 

göç olgusudur. Türkiye’nin yer aldığı jeopolitik bölge içerisinde yaşanan ve 

2010 sonrası artan çatışmalar, Türkiye’ye kitlesel göç olarak yansımış ve 

gerek yerel yönetimler gerekse merkezi idarelerin hizmet kapasitesini 

etkilemiştir. Söz konusu olumsuzluklar yalnızca hizmet kapasitesi 

bağlamında değil, sosyal, insani ve ekonomik etkiler de doğurmuştur. 

Dünyanın karşı karşıya olduğu risklerden bir kısmı da öngörülmesi zor olan 

risklerdir. Bu risklere bir örnek de son dönemde tüm dünyayı etkileyen 

Covid-19 salgını olmuştur. Gerek iklim değişikliği gerekse insan aktiviteleri 

kaynaklı bu ve benzeri risklerin ilerleyen dönemde artacağı tahmin 

edilmekle birlikte salgına yönelik iyi uygulama örnekleri ve deneyimlerden 

elde edilen bilgiler de giderek artmaktadır. 
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TMSP Projesi I. Etap çalışmaları dahilinde yapılan analiz çalışmaları, üst 

düzey yönlendirme toplantıları, paydaş katılım toplantıları ve kurum ve 

kuruluş görüşleri doğrultusunda kabul edilen vizyon ve stratejiler 

kapsamında çevre ile ilgili altı çizilen hususlar iklim değişikliğine uyumun 

kentsel, ekonomik ve çevresel anlamda sağlanması, afet risklerine karşı 

yerleşmelerin dayanıklılığının artırılması, doğal, tarihi ve kültürel kaynakların 

etkin şekilde korunması, doğal ve enerji kaynaklarının etkin kullanımı olarak 

belirtilmiştir. 

TMSP projesinin şimdiye kadar yürütülen II. Etap çalışmaları doğrultusunda 

hazırlanan kapsam belirleme raporunun temel çıktıları, TMSP III. Etabında 

gerçekleştirilecek çalışmalara çevre bağlamında yön vermeyi 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda, öne çıkan kritik konular belirlenmiş, 

hazırlanacak olan plan ve Stratejik Çevresel Değerlendirmeye dâhil 

edilebilecek boyutlar ortaya konmuş ve ilgili hedef ve amaçlar tespit 

edilmiştir. 

  



 

 5 

2. Giriş 

2.1. Raporun Amacı  

Bu rapor, Türkiye Mekânsal Strateji Planının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar 

doğrultusunda gerçekleştirilen “Türkiye Mekânsal Strateji Planının 

Hazırlanması Projesi - II. Etabı” kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu proje 

etabı 2 aşamadan oluşmaktadır: (1) Hazırlık Aşaması ve (2) TMSP’nin SÇD 

Kapsam Belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi. Bu rapor, ikinci aşama olarak 

tanımlanan Kapsam Belirleme sürecinde, Stratejik Çevresel Değerlendirme 

(SÇD) prosedürü çerçevesinde TMSP’nin Kapsam Belirleme sürecinin 

yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

Kapsam Belirleme süreci, SÇD sürecinde yer alan adımları yönlendiren 

niteliğiyle süreç için önemli bir adımdır. Zira Kapsam Belirleme adımında 

hazırlanan Taslak Kapsam Belirleme Raporu, yine bu süreçte 

gerçekleştirilen “Kapsam Belirleme Toplantısı” ile kamuoyuna açılır ve ilgili 

paydaşların görüşleri alınarak nihai haline getirilir. Bu adımda hazırlanan 

Kapsam Belirleme Raporu gelecek bölümde (2.2 Kapsam Belirleme 

Yaklaşımı) açıklanan diğer adımlara altlık oluşturur. 

2.2. Kapsam Belirleme Yaklaşımı  

Bu rapor 8 Nisan 2017 tarih ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin 2. Maddesi ve Ek-1 Listesi 

uyarınca hazırlanan Türkiye Mekânsal Strateji Planı’na ilişkin Kapsam 

Belirleme Raporu’dur. Bu raporun amacı, SÇD Yönetmeliği’nde de 

belirtildiği üzere; 

• Çevresel değerlerin TMSP onayından/kabulünden önce entegre 

edilmesini sağlamak,  

• TMSP’nin olası olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek,  

• TMSP’nin olumlu etkilerini de en üst düzeye çıkarmaktır. 

Hazırlanan kapsam belirleme raporunun temel çıktıları, TMSP III. Etabında 

gerçekleştirilecek çalışmalara çevre bağlamında yön vermesi amacıyla; 
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öne çıkan kritik konuların belirlenmesi, hazırlanacak olan plan ve SÇD’ye 

dahil edilebilecek boyutların ortaya konması ve ilgili hedef ve amaçların 

tespit edilmesidir. 

İlgili yönetmelik kapsamında Stratejik Çevresel Değerlendirme adımları altı 

(6) adım üzerinden tanımlanmıştır. Bunlar (1) Eleme yöntemi, (2) Kapsam 

belirleme, (3) İstişare toplantısı (4) SÇD raporunun hazırlanması ve kalite 

kontrol, (5) Plan ya da programa ilişkin karar ve (6) Bilgilendirme ve İzleme 

programı. Bu adımlardan ilki olan Eleme aşaması TMSP II. Etap 

çalışmalarından önce T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

gerçekleştirilmiştir. TMSP II. Etap çalışmaları kapsamında yürütülen ikinci 

adım olan Kapsam Belirleme, bu rapor kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Şekil 1: Stratejik Çevresel Değerlendirme adımları 
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Bu doğrultuda bu Kapsam Belirleme Raporu, Giriş bölümünden sonra 4 

bölümden oluşmaktadır. 3. Plan/Programın Başlıca Özellikleri bölümünde 

TMSP çalışmalarına ilişkin Mevcut Durum Analizi, Hedefler ve Öncelikler, 

Başlıca Kararlar/Tedbirler, Hazırlık Süreci ve Sonraki Adımlar ve İlgili 

Plan/Programlarla Bağlantısı başlıkları üzerinden ele alınmıştır. 

4. bölüm olan Plan/Program Kararlarından Önemli Ölçüde Etkilenmesi 

Muhtemel Alanların Çevresel Özellikleri, TMSP Kararlarından Önemli 

Ölçüde Etkilenecek Hassas Alanlar, Korunan Alanlara Yönelik 

Değerlendirme, TMSP Vizyon Eksenlerinin Sınıflandırılması ile TMSP eksenleri 

üzerinden, etkilenmesi muhtemel alanları ele alan başlıklardan 

oluşmaktadır. 

TMSP Stratejik Çevresel Değerlendirmesinde Yer Alacak Öncelikli Konulara 

Dair İlk Değerlendirmeler (5. Bölüm), Sürdürülebilirlik Hedefleri, belirlenen 11 

başlık üzerinde Kapsam Belirleme Matrisi ile Alternatifler’den oluşmaktadır. 

6. Sonraki Aşamalar bölümünde, SÇD sürecine ilişkin, ilgili yönetmelikçe 

tanımlanmış gelecek adımlar aktarılmıştır. 
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3. Türkiye Mekânsal Strateji Planı’nın Başlıca Özellikleri  

Mekânsal Strateji Planlarını (MSP) hazırlama ve onaylama yetkisi ilk olarak 

04.07.2011 tarihinde yürürlüğe giren mülga 644 sayılı T.C. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

ile Bakanlığa verilmiştir. Sonrasında, 2014 yılında yürürlüğe giren Mekânsal 

Planlar Yapım Yönetmeliği’nde detaylı olarak ele alınan MSP, yönetmeliğin 

4. ve 6. Maddesi’nde, mekânsal planların en üst kademesi olarak belirtilmiş 

ve tanımlanmıştır1. Mekânsal Strateji Planları, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda 

29.11.2018 tarihli 7153 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile bu kanuna 

eklenmiştir. Böylelikle, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda Mekânsal Strateji Planı; 

ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekânla 

ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke 

bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan 

plan olarak tanımlanmıştır. Diğer yandan mekânsal planlama kademesini 

tarif eden bölümde Mekânsal planları, kapsadıkları alan ve amaçları 

açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; “Çevre Düzeni 

Planları” ve “İmar Planları” olarak tanımlamıştır.  

Bu planlar arasında kademeli bir birliktelik bulunmaktadır2. Bu durumda, 

mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanmaktadır. 

Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst 

kademe planların, alt kademedeki planını yönlendirmektedir. Mekânsal 

Strateji Planları ve Çevre Düzeni planları hazırlanırken Kalkınma Planı, Bölge 

Planları, Bölgesel Gelişme Stratejileri ve diğer Strateji Belgeleri ile ortaya 

konulan hedeflerin dikkate alınacağı Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’nce ifade edilmektedir3.  

                                            

1 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 6 (h) 

2 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 6 (2) 

3 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 6 (5) 
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3.1. Mevcut Durum Analizi 

TMSP II. Etap Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen mevcut durum 

analizleri, 10. ve 11. Kalkınma Planlarında yer alan tespitler ile TMSP 

Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen “Mekânsal Strateji Planlaması Ön 

Hazırlık ve Araştırmaları Projesi” ve “Türkiye Mekânsal Strateji Planının 

Hazırlanması Projesi - I. Etabı” sentez ve sonuçlarına dayandırılmıştır. 10. ve 

11. Kalkınma Planları karşılaştırıldığında 10. Kalkınma Planı’nda mevcut 

durum ve sorun tespitlerine daha fazla ve daha detaylı olarak yer verildiği 

görülmektedir. Bu nedenle 2013 yılında yayınlanan 10. Kalkınma Planı 

mevcut durum analizlerine dahil edilmiştir. Bu kapsamda bu raporun 

içeriğine uygun olarak ilgili konulardaki temel tespitler ve anahtar hususlar 

SÇD konuları doğrultusunda ele alınmıştır.  

3.1.1. Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna 

Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna konuları 10. Kalkınma Planı’nda 

Yaşanabilir Mekânlar, Su ̈rdu ̈ru ̈lebilir Çevre Hedefi kapsamında ele 

alınmıştır. Planda, bu husustaki temel yaklaşım ve çevrenin korunmasına 

yönelik ülkede yaşanan gelişmeler sunulmuştur. Bu gelişmeler temel olarak, 

sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen çevre mevzuatı ve standartları ile 

kurumsal ve teknik altyapı ve çevre yönetiminin güçlendirilmesi, İklim 

Değişikliği Strateji Belgesi ile Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı gibi 

temel strateji belgelerinin hazırlanarak çevre politikalarına ve uygulamaya 

yön veren çerçeveler geliştirilmesi yönünde olmuştur. Bu doğrultuda 10. 

Kalkınma Planı korunan alanların genişletilmesi, biyolojik çeşitliliğin 

korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, emisyon kontrolü, çevre kalitesinin 

iyileştirilmesi ve doğal kaynakların sürdu ̈ru ̈lebilir yönetimi hususlarında 

ilerlemeler yaşandığını belirtmektedir. Buna karşın planda, özellikle 

büyükşehirlerde, gelişme alanlarındaki tarım arazileri, meralar, orman 

alanları ve ekolojik hassasiyeti olan bölgelerin korunması adına hizmet 

sunum yöntemlerinde yeni bir model ihtiyacı vurgulanmıştır.  
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10. Kalkınma Planı’nın devamında gelen 11. Kalkınma Planı ise hızlı nüfus 

artışı, kentleşme, ekonomik faaliyetler ve çeşitlenen tüketim alışkanlıkları 

gibi olguların çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığını 

vurgulamıştır. Planda çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, 

ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı, kuraklık gibi çevre problemlerinin, 

gün geçtikçe insan yaşamını ve kalkınma sürecini daha belirgin bir şekilde 

etkilediğine dikkat çekilmiştir. Benzer doğrultuda TMSP I. Etap Çalışmaları 

doğal kaynakların korunamaması, sürdürülememesi, plansız kentleşme ve 

kontrolsüz büyüme karşısında yok olması veya niteliğini kaybetmesi 

yönünde tespitler ortaya koymuştur. 

Günümüzde giderek etkileri hissedilen iklim değişikliği, ülke mekânına çok 

farklı boyutlarda yansımaktadır. TMSP I. Etap Çalışmalarında iklim 

değişikliğinin, iklim ile ilişkili risklerin şiddetini ve sıklığını artırdığı, biyolojik 

çeşitliliği olumsuz etkilediği ve ekosistem servislerinin (ES) bozulmasına 

sebep olduğu belirtilmiş, bu durumun ekosistem servislerinin dayanıklılığını 

olumsuz yönde etkileyerek iklim değişikliğine uyumu destekleyememe ve 

toplumların sosyoekonomik açıdan kırılganlaşması gibi sorunlara yol açtığı 

tespit edilmiştir. Ülke geneline yönelik yapılan tespitlerde, ülkenin 

güneyinde Akdeniz ve Ege kıyılarında yağışın azalmasının, orman 

örtüsünde çekilme yaratabileceği; bu alanlarda yağışın azalması ve 

sıcaklığın artmasına bağlı olarak orman yangınlarının artabileceği, bu 

etkiler sonucunda bu alanlarda sunulan ES potansiyelinde azalma 

gerçekleşeceği öngörülmüştür. İklim değişikliğinin etkilerinden olan sıcaklık 

değişimi aralığının; ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

bitki örtüsü değişimine ve kar örtüsünün azalmasıyla, kış turizminin olumsuz 

etkilenmesine; ülkenin güneyinde yer alan havzaların su potansiyellerinin 

azalmasına neden olabileceği belirtilmiştir. 2050 yılı iklim projeksiyonları 

doğrultusunda ülke genelinde artan sıcaklıkların, bitki büyüme sezon 

uzunluğunu artırması, bununla birlikte gerek sıcaklık artışı gerekse yağış 

azalmasına bağlı olarak bitkisel ve hayvansal ürünlerde önemli miktarlarda 

azalma olacağı tespit edilmiştir. Bu hususta 11. Kalkınma Planı artan gıda 



 

 11 

talebi, iklim değişikliği ve şehirleşme doğrultusunda, toprak ve su kaynakları 

ile tarımsal ürünler üzerinde baskı oluştuğunu, buna yönelik değişen iklim 

koşullarına uygun bitki ve hayvan türlerinin geliştirilmesi, çevre ve biyolojik 

çeşitliliğin korunması gereksinimleri ortaya koymuştur. Biyolojik Çeşitlilik, 

Flora ve Fauna’ya ilişkin mevcut durum Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1: Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna Mevcut Durum Özeti 

F
ır
sa

tl
a

r 

 

• Kritik öneme sahip ekosistem alanlarının korunması 

• Büyük ova koruma alanlarının ve koruma tedbirlerinin dikkate alınması 

• Ulusal ve uluslararası öneme sahip korunan alanlarının ve ekolojik ağların 

tanımlanarak korunması ve kentsel gelişme baskılarının engellenmesi 

• Ekonomik fayda ile ilişkili olarak özel ürün arazilerinin, dikili ürün arazilerinin 

ve meraların ilgili kanunlar çerçevesinde etkin olarak korunması 

• Yaban hayatın ve biyolojik çeşitliliğin etkin olarak korunması ve 

geliştirilmesi. 

• Kentsel ekosistemlerde doğal ve yapay yeşil-mavi altyapı alanlarının 

bütünselliğinin korunması ve doğal ekolojik koridorlar ile bağlanması 

• İklim ile ilgili olarak iklim değişikliği sonucu doğal bitki örtüsü ve tarım 

ürünlerinde farklılaşma ve uzmanlaşma 

• İklim değişikliğine uyum bakımından kritik öneme sahip ES alanlarının 

korunması 

Z
o

rl
u

k
la

r 

 

• Olası habitat kaybı ve parçalanması 

• Yerleşim alanlarının doğal alanlara baskısının devamı/artması 

• Nüfus ve insan sağlığı ile ilişkili olarak doğal alanlara erişim ve kullanım 

• Güncel biyolojik çeşitlilik harita ve listelerinin ülke geneli için üretimi 

• Kritik korunması gereken flora ve fauna türleri ve bölgelerinin belirlenmesi 

• Türkiye ekosistemleri, koruma planları ile birlikte türlerin mevcudiyeti, 

harita, zamansal ve mekânsal konumlarının mevcut durumunun 

belirlenmesi ve bilgi eksikliklerin giderilmesi 

• Türlerin azalması, kritik sayılara düşmesi ve kaybolmasına neden olan 

çevresel faktörlerin ve parametrelerin belirlenmesi 

• Her bir ekosistemdeki indikatör türlerin belirlenmesi, ilave bilgi ve türlerin 

ilavesinin etkisinin ve mevcut durumun değerlendirilmesi 

• Her bölge için endemik türlerin belirlenmesi ve ülke bazında dağılımının 

belirlenmesi 

3.1.2. Nüfus ve İnsan Sağlığı 

TMSP I. Etap Çalışmalarında vurgulanan iller arası gelişmişlik farklarının ve 

mevcut cazibe merkezlerinin yansımalarının nüfus ve nüfus yoğunluğu için 

de söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye’nin en yüksek 

nüfusuna sahip olan Ankara, İstanbul ve İzmir’in 2050 nüfus projeksiyonları 

ve çevre illeri ile olan ulaşım bağlantıları göz önünde bulundurularak bu 

illerin mevcut çekim ve cazibelerini koruyacağı ve ülkedeki nüfus ve 

ekonomik faaliyetlerin batı bölgesinde yoğunlaşacağı tespit edilmiştir. 
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Bununla birlikte yine 2050 nüfus projeksiyonları incelendiğinde ülkedeki 

illerin çoğunluğunun nüfus artışı göstereceği buna karşın Karadeniz, İç 

Anadolu ve Doğu Anadolu’da yer alan bazı illerin ise nüfus kaybedeceği 

tahmin edilmiştir. Bu konuda 10. Kalkınma Planı da 2023, 2050 ve 2075 

yıllarına ilişkin sunulan nüfus projeksiyonları kapsamında yaşlı nüfusun 

toplam nüfus içerisindeki artan payını vurgulamış ve bu durumun bağımlı 

nüfusun artması ve üretken nüfus payının azalması yönünde etkiler 

oluşturacağını öngörmüştür. MSP-ÖHAP kapsamında ele alınan nüfus 

dinamikleri konusunda iller ile bölgelerde çeşitli nedenlerden kaynaklanan 

ani nüfus değişimleri bir sorun olarak nitelendirilmiştir. Bununla birlikte söz 

konusu nüfus dinamiklerinin kır-kent özelinde hızlı bir kentleşme ve buna 

bağlı olarak kentlileşememe ve aidiyet sorunlarını ortaya çıkaracağı 

öngörülmüştür. Bu doğrultuda kentlerin iç ve dış göçe hazır olmaması, 

göçmenler konusundaki işgücüne dahil olamama, çalışma koşulları, 

aidiyet farklılıkları ve bütünleşme problemleri ile göçmenlerin belirli 

kentlerde yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan ayrışma, nüfus dinamikleri 

hususunda ortaya konan sorun tespitleri olmuştur. Aynı doğrultudaki 

tespitler, 11. Kalkınma Planı’nda da göçle gelen nüfusun kente uyum 

sağlayamaması, yaygın işsizliğe ve yoksulluğa neden olma ve farklı sosyal 

kesimler arasında gerilim, aidiyet ve güven duygusunun zedelenmesi, suç 

oranlarının yükselmesi, sosyal gruplar bazında mekânsal ayrışma gibi 

sorunlar üzerinden ele alınmaktadır.  

10. Kalkınma Planı göç konusunu nüfus dinamikleri açısından bir kırılma 

olarak tanımlamış; göç hususunda etkin ve güvenilir veri sisteminin 

oluşturulması, göç ve uluslararası koruma alanında hukuki ve kurumsal 

düzenleme eksikliklerinin tamamlanması, uluslararası korumadan 

faydalananlar için sağlık, barınma ve eğitim sorunlarının giderilmesine 

yönelik ihtiyaçlara ilişkin tespitleri ortaya koymuştur. Bu doğrultuda 11. 

Kalkınma Planı uluslararası göçün hızlı nüfus artışı gösteren az gelişmiş 

ülkelerden hızlı büyüyen ekonomilere yönelmesine yönelik öngörüler 

sunmakta, seçici göçmen politikaların nitelikli işgücündeki rekabeti 
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artırırken, niteliksiz ve yoksul nüfus hareketlerinin yönetimindeki belirsizliklerin 

sürdüğünü belirtmektedir. 

Kentlerde giderek artan nüfusun yaratacağı hizmet ihtiyaçları beşeri 

sermaye kapsamında eğitim hizmetlerine erişim konusu özellikle 

irdelenmesi gereken olgulardandır. Bu konuda MSP-ÖHAP kapsamında 

eğitim ve göçmen politikalarından kaynaklı beşeri sermaye sorunları 

vurgulanmıştır. Daha detaylı irdelendiğinde, şehir planlama alanında sıkça 

vurgulanan planlar arası uyum ve entegrasyon sorunlarının, eğitim 

politikaları ve fiziki planlama arasında da olduğu görülmüş ve eğitim 

planlamasında nüfus değişkenlerinin göz ardı edildiği belirtilmiştir. Özellikle 

Karadeniz Bölgesi gibi yaşlanan nüfus eğilimi gözlemlenen bölgelerde 

eğitim yatırımlarının atıl kaldığı vurgulanmıştır. Bu durum yalnızca yaşlanan 

nüfus eğilimine sahip bölge ve illerde değil, büyükşehirlerde de bir sorun 

olarak nitelendirilmiş ve nüfusu hızlı artan büyükşehirlerde eğitim 

olanaklarının planlı gelişmediği ve ihtiyaç dengesinin gözetilmediği tespit 

edilmiştir. Eğitim politikaları ve fiziksel planlamanın kesişim alanında eğitim 

faaliyetleri için ayrılan alanların kent dışında ve atıl alanlarda planlandığı 

tespit edilmiş ve bu durumun gelecekte yaratacağı nüfus dinamikleri ele 

alınmıştır. Bununla birlikte söz konusu husus yalnızca nüfus dinamikleri 

açısından değil kent makroformuna ilişkin muhtemel etkileri nedeniyle de 

önemlidir. Üniversite ve büyük ölçekli eğitim yatırımlarının yer seçiminin 

kentlerin gelişme yönlerine olan etkisinin yeterli seviyede analiz edilmediği 

ve kentlerde kontrolsüz büyümeye neden olacağı yönünde sorunlar tespit 

edilmiştir.  

TMSP I. Etap Çalışmalarında yüksek eğitimli ve gelişmiş beşeri sermayenin 

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya gibi illerde yoğunlaştığı 

belirtilmiştir. Bu konuda yapılan MSP-ÖHAP tespitleri de bu durumu 

doğrular niteliktedir. Söz konusu projede eğitim yatırımlarının belirli bölge 

ve illerde yoğunlaşması nedeniyle ortaya çıkan dengesiz beşeri sermaye 

eğilimleri ele alınmıştır. Bu konuda eğitim ve istihdam ilişkisinin yeterince 

birlikte ele alınmadığı, söz konusu plan ve politikaların yerel veya bölgesel 
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nitelikler göz önünde bulundurularak ele alınmaması nedeniyle ülke 

bütününde uzmanlaşmanın ve beşeri sermayenin istihdama olan etkisinin 

sınırlı kaldığı vurgulanmıştır. Benzer şekilde 10. Kalkınma Planı da “Nitelikli 

İnsan, Güçlü Toplum” hedefi doğrultusunda eğitim, istihdam ve çalışma 

hayatı, sosyal güvenlik, nüfus dinamikleri ve kamu yönetimi konusunda 

çeşitli sorun ve ihtiyaç tespitleri sunmaktadır. Eğitim sisteminde 

yükseköğretimin merkeziyetçi bir yapı üzerinden işlemesi, hizmet 

sunumunda çeşitliliğin yeterince sağlanamaması sebebiyle eğitim ve 

araştırma kalitesine yönelik sorunların ortaya çıktığı, bu sorunların da 

rekabet edilebilirliğe ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik cevap verebilme 

kapasitesi ve üretkenliği olumsuz etkilediği vurgulanmıştır. Nüfusun eğitim 

düzeyinin yükselmesine karşın OECD ve AB ortalamalarının altında kalan 

Türkiye’de eğitim sisteminin işgücü piyasasının taleplerini karşılamadığı, 

özellikle eğitimli genç bireylerin işgücü piyasasına hitap etmediği ve işsizlik 

oranlarının yeterli oranda düşmediği belirtilmiştir. İstihdam ve çalışma 

hayatına katılımda gençlerin ve kadınların öncelikli olarak işgücüne 

katılımının, istihdamın ve işgücü niteliğinin artırılması, işsizliğin ve kırılgan 

istihdamın azaltılması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi gibi hususlar 

vurgulanmıştır. MSP-ÖHAP kapsamında beşeri sermaye daha detaylı 

olarak irdelenmiş ve mesleki eğitim sorunlarının sanayi sektöründeki talebi 

karşılamakta nitelik ve nicelik olarak yetersiz kaldığı belirtilmiştir. Mesleki 

eğitimde yerel değerler, özellikler ve istihdam ilişkisinin özellikle turizm, tarım, 

sağlık hususlarında planlı olarak, sektörlerin ihtiyaçlarını gözeten, uzun 

vadeli ve bütünleşik bir politika izlenmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Eğitim 

konusunda 11. Kalkınma Planı incelendiğinde verimlilik için eğitim 

politikalarının öneminin vurgulandığı görülmektedir. Değişen teknolojik 

gelişmeler doğrultusunda, ihtiyaçların ve talep edilen becerilerin 

değişmesi ve buna yönelik, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve 

matematik disiplinlerini entegre eden yaklaşımların, analitik, eleştirel, 

yaratıcı ve bilişimsel düşünme yetilerinin kazandırıldığı eğitim sistemlerinin 

ön plana çıktığı belirtilmiştir. Nüfus ve İnsan Sağlığı’na ilişkin mevcut durum 

Tablo 2’de özetlenmiştir. 
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Tablo 2: Nüfus ve İnsan Sağlığı Mevcut Durum Özeti 

F
ır
sa

tl
a

r 

• Aşırı nüfus yığılması yaşanan bölgelerde optimum nüfus yoğunluğunu 

aşmayacak ekolojik, mekânsal ve sektörel planlama yapılması 

• Özellikle kırsal nüfusun yaşam kalitesini yükselterek nüfusun yerinde 

kalmasını destekleyecek stratejilerin geliştirilmesi 

• Komşu ülkelerden göç alan Doğu bölgesinde göç yönetimine dönük 

eylem ve projelerin desteklenmesi 

• Doğu bölgesindeki tüm illerde temel sağlık altyapısının oluşturulması, 

erişebilirlik açısından dezavantajlı bölgelere sağlık hizmetlerinin 

ulaştırılması 

• Doğu bölgesinde temel eğitim altyapısının desteklenmesi 

• Kırdan kente göçün azaltılması yönünde yaşam kalitesinin ve hizmetlere 

erişilebilirliğin artırılması 

• Nüfus kaybı yaşanan illerde beşeri sermayenin geliştirilmesi 

• Eğitim ve sağlık açısından dezavantajlı kentlere yönelik sağlık ve eğitim 

altyapısının geliştirilmesi 

• Eğitim ihtiyacını karşılayabilmek için Orta ve Doğu bölgelerinde nitelikli 

işgücünün bölgeye çekilmesi ve insan kaynağının bölgede tutulabilmesi 

• Doğu bölgesinde farklı sağlık hizmeti sunum biçimlerinin geliştirilmesi, 

sağlık sektöründe çalışan nitelikli insan kaynağını bölgeye çekilmesi 

• Dış göç kaynaklı nüfusun belirli bölgelerde yığılmasına karşı önlemlerin 

alınması 

Z
o

rl
u

k
la

r • Çarpık kentleşmenin yol açtığı sağlık sorunları 

• Covid- 19 salgınının etkisi (ekonomik, sosyal ve sağlık üzerine etkileri) 

• Nüfus tabanlı toplam erişilebilirliği yüksek olan illerin ülkenin Batısında 

olması 

• İklim değişikliği kaynaklı hastalıkların yayılması 

3.1.3. Toprak 

10. Kalkınma Planı kapsamında toprak kaynaklarının toprağın kabiliyetleri 

doğrultusunda ve arazi kullanımının planlanması temelinde 

değerlendirilmesinin önemi vurgulanmış, çölleşme ve kuraklıkla mücadele 

adına hazırlanan strateji ve eylem planlarının etkin bir şekilde uygulanması, 

erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi, kirliliğin önlenmesi, toprak 

yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve böylece toprağın 

korunması ve verimli kullanılması öncelikleri sıralanmıştır. Bununla birlikte 

toprak konusu 10. Kalkınma Planı’nda su ile ilişkili olarak da ele 

alınmaktadır. Bu doğrultuda su ve toprak kaynaklarının miktarının ve 

kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en yüksek olduğu tarım 

sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim 

sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sadece toprak değil, özel 

öneme sahip doğal korunan alanlar başta olmak üzere, nitelikli tarım 
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arazileri ve orman varlığını koruyacak tedbirler alınması ve bu kapsamda 

özellikle çölleşme ve erozyona karşı mücadelenin etkinleştirilmesi, tarımsal 

faaliyetlerin toprak kaynakları üzerindeki çevresel ve sosyal etkilerinin 

izlenerek önleyici tedbirlerin yoğunlaştırılacağı belirtilmektedir. Toprak 

kaynaklarının etkin kullanımı adına güncel ve sağlıklı arazi bilgilerine 

ulaşmak için uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinden 

faydalanılarak Ulusal Toprak Veri Tabanı oluşturulacağı ve arazi kullanım 

planlaması yapılacağı belirtilmektedir. Benzer doğrultuda 11. Kalkınma 

Planı artan gıda talebi, iklim değişikliği ve şehirleşme doğrultusunda, toprak 

üzerinde baskı oluştuğunu belirtmektedir. Bu kapsamda 11. Kalkınma Planı 

ülke genelinde toprak yeteneklerini gösteren detaylı toprak etütlerinin 

yapılması, haritalanması ve sınıflandırılması ve toprak bilgi sistemine dayalı 

tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanmasının tamamlanacağını 

belirtmektedir. Toprak konusuna ilişkin mevcut durum Tablo 3’te 

özetlenmiştir. 

Tablo 3: Toprak Mevcut Durum Özeti 

F
ır
sa

tl
a

r 

• Tarım topraklarının amaç dışı kullanımının önlenmesi 

• Enerjide fosil kaynaklara bağımlılığın azaltılması  

• Katma değeri yüksek tarım ürünlerinin ekiminin yapılabileceği mevcut 

ve bakir alanların belirlenmesi 

• Külte hareketlerinin ve külte hareket potansiyellerinin olduğu alanların 

belirlenmesi 

• Toprak erozyonunun önlenmesi 

• Uygun teknikler kullanılarak çöp depolama alanlarının oluşturulması 

Z
o

rl
u

k
la

r 

• Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) 

güzergahında ve ikisi arasında kalan yerleşimler başta deprem olmak 

üzere doğal afetler açısından risk taşımakta  

• Ege Bölgesi (TR3) sismik açıdan dünyadaki en aktif alanlardan biri  

• İklim değişikliği kaynaklı Doğu Karadeniz bölgesinde heyelan vakalarının 

artması. Bu tür arazilerde yapılaşma ve endüstrileşme. 

• Şehirleşme ve sanayinin tarım alanlarında gerçekleştirilmesi ve Sanayi 

alanların çevreye etkileri. Bu bölgelerde yerleşim ve toprak kirliliğinin 

olması, geleneksel ürünlerde tarım isteği 

• Ormanlaşmaya yeterli bitkisel toprak kalınlığının olmaması ve yüksek 

eğimli araziler 

• Daha önceki katı atık uzaklaştırma çözüm anlayışı 
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3.1.4. Su 

Su hususunda 10. Kalkınma Planı kapsamında su kaynakları yönetimi 

konusunda, ülkedeki su kaynaklarının büyük oranda tarımsal sulamada 

kullanıldığı ve kişi başına düşen su miktarı baz alındığında 2030 yılı itibariyle 

Türkiye’nin su sıkıntısı çeken ülke durumuna geleceği belirtilmiştir. Bu 

durumun engellenmesine yönelik su kaynaklarının etkin şekilde kullanımı, 

kaynakların koruma-kullanma dengesinin havza bazında gözetilmesine 

yönelik vurgular sunulmuştur. Paralel şekilde 11. Kalkınma Planı artan gıda 

talebi, iklim değişikliği ve şehirleşme doğrultusunda, toprak ve su kaynakları 

ile tarımsal ürünler üzerinde baskı oluştuğunu vurgulamaktadır. MSP-ÖHAP 

kapsamında da iklim değişikliğinin yalnızca su potansiyelini değil suyun 

kalitesini de etkilediği, bu doğrultuda suyun kritik bir faktör olarak kabul 

edildiği sağlık, enerji, gıda üretimi gibi birçok sektörün de iklim değişikliğinin 

etkilerinden olumsuz etkileneceği tespit edilmiştir. TMSP I. Etap Çalışmaları 

kapsamında, kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının azalması hızlı nüfus 

artışına bağlı olarak ele alınmış, su kaynakları açısından önemli potansiyele 

sahip olan bölgelerde, nüfus ve sanayinin aşırı yığılmış olmasının, su 

kaynaklarının da hızla tükenmesine neden olduğu vurgulanmıştır. MSP-

ÖHAP kapsamında su kıtlığına yönelik önlemlerin ve tedbirlerin ulusal 

stratejilerle belirlenmesi ve buna ek olarak ölçüm ile analiz yöntemlerinin 

daha detaylı ele alınması gerekliliği tespit edilmiştir. Su konusuna ilişkin 

mevcut durum Tablo 4’te özetlenmiştir. 
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Tablo 4: Su Mevcut Durum Özeti 
F
ır
sa

tl
a

r 
• Atık su geri kazanımı uygulamalarının yaygınlaştırılması 

• Arazi kullanım kararlarının su havzalarındaki su miktarı/su kalitesinin 

sürdürülebilirliği dikkate alınarak üretilmesi 

• Yüzey ve yeraltı su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunması 

• Yerleşik alanlarda ve dışında ekolojik yaklaşımlarla yağmur suyu 

hasadının yaygınlaştırılması  

• İklim ile ilgili olarak ovalarda ve sahil kentlerindeki mekânsal planlama 

çalışmalarında iklim değişikliği nedeniyle su seviyesi yükselmesi 

değerlendirilerek önlemlerin alınması. 

• Kuraklık eylem planlarının mekânsal ve sektörel gelişim planlarıyla 

entegrasyonunun sağlanması 

• Ulusal Su Planının dikkate alınması 

• Ulusal Su Bilgi Sistemi'nin oluşturulmasına ve su kütlelerinin belirlenmesine 

yönelik çalışmalar 

• Havza bazlı su tahsis planlarının oluşturulması kapsamında uluslararası 

finansman desteklerinin alınmış olması. 

Z
o

rl
u

k
la

r 

 

• Su kaynakları açısından önemli alanlarda nüfus ve sanayinin yığılması su 

kaynaklarının hızlı tükenmesine sebep olmakta.  

• Marmara Bölgesi, Büyük Menderes ve Sakarya Havzalarının büyük 

bölümü su fakiri. 

• İklim değişikliği dolayısı ile yeraltı sularında çekilme yaşanacak. 

• İklim değişikliği nedeniyle yağışların seyri ve ekstrem koşullarda ortaya 

çıkması sonucu kentsel seller meydana gelebilecektir 

• İklim değişikliği nedeniyle Çoruh ve Doğu Karadeniz dışındaki alanlar su 

fakiri olacaktır.  

• İklim değişikliği dolayısı ile kuraklık, Güneyde kuruma, yağışların ve su 

kaynaklarının azalmasına sebep olacak. 

• Kuraklık Dolayısıyla Havza Su Potansiyellerinin Azalması 

• Sanayi alanların çevreye etkileri 

• Kişi başına düzen yıllık su miktarı açısından Türkiye 'su sıkıntısı çeken' 

seviyede. 

• İklim değişikliği nedeniyle sahil kentlerinde ve ovalarda su seviyesinin 

yükselmesi. 

3.1.5. Hava Kalitesi 

10. Kalkınma Planı hava kalitesi konusunu temel olarak emisyonlar 

çerçevesinde ele almaktadır. Planda 2010 yılı verilerine göre, Türkiye’nin 

yıllık sera gazı emisyonu 401,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri, kişi başına 

sera gazı emisyonları ise yıllık 5,51 ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu ve 

2007-2012 döneminde havadaki kükürt dioksit miktarında yüzde 50, 

partikül madde miktarında ise yüzde 36 oranında azalma sağlandığı 

belirtilmektedir. Buna ek olarak hava kalitesine ilişkin yine emisyonlar 

temelinde sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve 

emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve 
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görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi 

uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılması öngörülmüştür. 

11. Kalkınma Planı hava kalitesi konusunda kentlerdeki trafik sıkışıklığının, 

kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kent içi ulaşımda arz yönlü 

politikalardan ziyade talep yönlü politikaların uygulanmasıyla özel araç 

yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımı özendirilmesi ile üretim, ısınma ve 

trafik kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi için hava kalitesi yönetim 

uygulamaları etkinleştirilmesi, emisyonların kontrolünün sağlanarak hava 

kalitesinin iyileştirilmesini öngörmektedir. Bu doğrultuda yerel düzeyde 

hava kalitesi eylem planlarının oluşturulması, kirlilik ve emisyon kontrolüne 

yönelik mevzuatın güncellenmesi, bölgesel temiz hava merkezlerinin 

güçlendirilerek hava kalitesi yönetim kapasitesi geliştirilmesi ve hava 

kalitesinin modellenerek ve izlenmesine yönelik araştırmalar yapılması ve 

altyapı geliştirilmesi eylemleri tanımlanmıştır. Hava kalitesine ilişkin mevcut 

durum Tablo 5’te özetlenmiştir. 

Tablo 5: Hava Kalitesi Mevcut Durum Özeti 

F
ır
sa

tl
a

r 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, etkin ve yaygın kullanımı  

• Yenilenebilir enerji kaynakların tespiti ve değerlendirilmesi 

• Ülke enerji ihtiyacının fosil yakıtlardan HES, GES ve RES'lere kaydırılması 

• Isıtmada doğalgaz kullanımının yaygınlaşması 

• Enerji verimliliği ve tasarruf tedbirleri uygulanarak fosil yakıt 

emisyonlarının azaltımı 

• Elektrikli araç teknolojisinin yaygınlaştırılmakta oluşu 

Z
o

rl
u

k
la

r 

• GES ve RES için uygun arazi bulma, teknolojinin konvansiyonel enerji 

kaynaklarına göre istenilen verimlilik düzeyine ulaşmamış olması 

• GES ve RES için uygun arazi bulma, HES için STK ve halk tepkisinin olması. 

3.1.6. İklim 

İklim konusu incelenen dokümanlarda temel olarak iklim değişikliği ile iklim 

değişikliğinin artırdığı afet riskleri, ekosistem servislerine olan etkileri vb. olası 

etkileri çerçevesinde ele alınmaktadır. Günümüzde giderek etkileri 

hissedilen iklim değişikliği, ülke mekânına çok farklı boyutlarda 

yansımaktadır. Gerek insan yaşamına gerekse doğal alanlara etkisi 

üzerinden günümüzün en kritik olgusu haline gelen iklim değişikliği, 11. 

Kalkınma Planı kapsamında doğal afetlerin artmasına neden olan ve 
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insanlık için tehdit oluşturan bir husus olarak tanımlanmış ve bu doğrultuda 

sürdürülebilir çevre ve doğal kaynak yönetimi ile yaşanabilir kentlerin 

inşasının önemi vurgulanmıştır. TMSP I. Etap Çalışmalarında iklim 

değişikliğinin, iklim ile ilişkili risklerin şiddetini ve sıklığını artırdığı, biyolojik 

çeşitliliği olumsuz etkilediği ve ekosistem servislerinin (ES) bozulmasına 

sebep olduğu belirtilmiş, bu durumun ekosistem servislerinin dayanıklılığını 

olumsuz yönde etkileyerek iklim değişikliğine uyumu destekleyememe ve 

toplumların sosyoekonomik açıdan kırılganlaşması gibi sorunlara yol açtığı 

tespit edilmiştir. Ülke geneline yönelik yapılan tespitlerde, ülkenin 

güneyinde Akdeniz ve Ege kıyılarında yağışın azalmasının, orman 

örtüsünde çekilme yaratabileceği; bu alanlarda yağışın azalması ve 

sıcaklığın artmasına bağlı olarak orman yangınlarının artabileceği, bu 

etkiler sonucunda bu alanlarda sunulan ES potansiyelinde azalma 

gerçekleşeceği öngörülmüştür. İklim değişikliğinin etkilerinden olan sıcaklık 

değişimi aralığının; ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

bitki örtüsü değişimine ve kar örtüsünün azalmasıyla, kış turizminin olumsuz 

etkilenmesine; ülkenin güneyinde yer alan havzaların su potansiyellerinin 

azalmasına neden olabileceği belirtilmiştir. 2050 yılı iklim projeksiyonları 

doğrultusunda ülke genelinde artan sıcaklıkların, bitki büyüme sezon 

uzunluğunu artırması, bununla birlikte gerek sıcaklık artışı gerekse yağış 

azalmasına bağlı olarak bitkisel ve hayvansal ürünlerde önemli miktarlarda 

azalma olacağı tespit edilmiştir. Bu hususta 11. Kalkınma Planı artan gıda 

talebi, iklim değişikliği ve şehirleşme doğrultusunda, toprak ve su kaynakları 

ile tarımsal ürünler üzerinde baskı oluştuğunu, buna yönelik değişen iklim 

koşullarına uygun bitki ve hayvan türlerinin geliştirilmesi, çevre ve biyolojik 

çeşitliliğin korunması gereksinimleri ile daha az kaynakla gıda talebinin 

karşılanabilmesi için nitelikli işgücü ve teknoloji ihtiyacını ortaya koymuştur. 

MSP-ÖHAP kapsamında da Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu 

Karadeniz’de yer alan buzulların iklim değişikliğinden öncelikli etkilenecek 

alanlar olduğu tespit edilmiş ve iklim değişikliği nedeniyle değişen arazi 

örtüsü takibinin yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. Buna ek olarak iklim 
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değişikliğinin yalnızca su potansiyeli gibi belirli olguları değil bu olguların 

kritik bir faktör olarak kabul edildiği sağlık, enerji, gıda üretimi gibi birçok 

sektörü de olumsuz etkileyeceği tespit edilmiştir. Bu bağlamda özellikle 

şehirlerde iklime duyarlı kentsel müdahalelerin gerçekleştirilmesi, kentsel ısı 

adalarının tespiti ve kentsel klimatoloji bilgilerinin ulusal plan ve strateji 

belgelerine eklenme gereksinimleri belirlenmiştir. İklim değişikliğinin 

şehirlere etkisi TMSP I. Etap Çalışmalarında da ele alınmıştır. Bu doğrultuda 

ülke genelinde yaşanacak kuraklık, şiddetli yağış, sıcak hava dalgaları, sel 

ve taşkınlar gibi ekstrem hidrometeorolojik olayların şiddet, süre ve 

frekanslarında artışlar olacağı ve bu koşullar neticesinde özellikle 

metropoliten alanlarda kentsel seller ve taşkınlar ortaya çıkabileceği 

vurgulanmıştır. Afet risklerinin kentsel mekâna olan etkileri ele alındığında; 

sanayi, ticaret ve konut alanlarının afet riski olan alanlarda bulunması, ülke 

genelinde afet zararlarının azaltılmasına yönelik bütüncül politika, plan ve 

strateji belgelerinin eksikliği, veri ve bilgiye dayalı risk analizlerinin ve 

haritaları ile mekânsal uygulamaların yaygınlaştırılması gereksinimi, farklı 

kurumlarca hazırlanan afete yönelik çalışmaları ile farklı kanun ve 

yönetmeliklerin uyumlu hale getirilmesi ve ortak koordinasyon sağlanması 

ihtiyacı gibi sorunlar öne çıkmaktadır. İklim konusuna ilişkin mevcut durum 

Tablo 6’da özetlenmiştir. 

Tablo 6: İklim Mevcut Durum Özeti 

F
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• İklim değişikliği etkilerinin bölgeselleştirilmiş iklim modelleriyle bölgesel 

düzeyde ortaya konularak sektörel ve mekânsal gelişim kararlarıyla 

entegre edilmesi 

• Farklı mekânsal ölçeklerde (ülke/bölge/yerel ölçek) iklim değişikliğine 

uyum açısından kritik öneme sahip Ekosistem Servis alanlarının 

korunması/korunarak kullanılması 

Z
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• İklim değişikliği ile ilgili ülke genelinde CBS veri üretimi ve paylaşımının 

sağlanması 

• İklim değişikliği açısından kritik bulunan bölgelerdeki nüfus yapısı ve 

fiziksel çevre dokusunun belirlenmesi. 

• İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanacak kuraklık, yağış düzensizliği, su 

baskınları, sıcaklık düzensizlikleri ve şiddetli donlar sektörler üzerinde etkili 

olacak. 

• İklim değişikliği açısından tehdit altındaki faaliyet kollarının belirlenmesi. 

• İklim değişikliği dolayısı ile kuraklık, kuruma, yağışların ve su kaynaklarının 

azalması. 
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3.1.7. Maddi Varlıklar 

Maddi varlıklar, incelenen dokümanlarda altyapı, kentsel/bölgesel 

eşitsizlikler ve ulaşım bağlamlarında irdelenmektedir. 10. Kalkınma Planı 

kentsel/bölgesel eşitsizlikler kapsamında kamu yatırımlarının, bölgeler arası 

gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgesel gelişme potansiyelini 

değerlendirmeyi hedefleyen alanlara yönlendirileceğini belirtmekte ve bu 

kapsamda kentsel gelişme odaklı projelerin yanı sıra, GAP bölgesinde 

üretken özel sektör yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı 

projelerine, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde de eylem planlarıyla 

önceliklendirilmiş projelere ağırlık verileceğini belirtmektedir. 11. Kalkınma 

Planı kentsel/bölgesel eşitsizlikler kapsamında ülke içi gelir eşitsizliklerinde 

yüksek gelirlilerin daha da zenginleşmesi ve düşük gelirlilerin fakirleşmesi 

sonucu önemli artışlar olduğunu ve ülke içi gelir dağılımında bozulmalar 

meydana geldiğini belirtmektedir. Bu doğrultuda 10. Kalkınma Planı ile 

paralel bir yaklaşımla kamu yatırımlarının, bölgeler arası gelişmişlik farklarını 

azaltacak ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirecek şekilde tahsis 

edilmeye devam edileceği belirtilmiştir. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının 

azaltılması için bölgelerin rekabet gücünün artırılması, ekonomik ve sosyal 

bütünleşmenin güçlendirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğü, 

kırsal nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilerek, zayıf ölçek ekonomisinden 

kaynaklanan dezavantajlarının iyileştirilmesi için mekanizmalar oluşturulup 

ekonomik ve sosyal destekler sağlandığı belirtilmiştir. Planda, her ne kadar 

sağlanan destekler ve yatırımlar sonucunda bölgeler arası gelişmişlik 

farklarında iyileşmeler olduğu görülse de doğu-batı yönünde ve iç-sahil 

kesimleri arasında sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının önemini koruduğu 

vurgulanmıştır. 

10. Kalkınma Planı ulaşım konusunda ülkemizde karayolu ve havayolu 

ulaşımındaki gelişmeler ve hızlı tren hatlarının işletmeye açılması 

neticesinde şehirlerin ve bölgelerin erişilebilirliğinin arttığı belirtilmiştir. Buna 

ek olarak plan, üretim ve hizmet merkezleri ile limanlar arasındaki 

bağlantıların güçlendirilmesi, daha etkin üretim örgütlenmesi ve yük 
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taşımacılığı için demiryolu altyapısının iyileştirilip yaygınlaştırılması, bölgeler 

arası etkileşimin artırılması için çekim merkezleri ve gelişme odaklarını 

gözeterek özellikle kuzey-güney koridorları boyunca erişilebilirliğin daha da 

geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda ulaştırma türleri ve 

koridorları, lojistik merkezler ve diğer lojistik faaliyetleriyle bütünleşik Lojistik 

Master Planı hazırlanarak hayata geçirilmesi ve lojistik merkezler için yer 

seçiminde rehber niteliği taşıyacak şekilde ülkemizin ulaştırma 

alternatiflerini gösteren ulaştırma koridor haritalarının çıkarılması 

öngörülmektedir. 11. Kalkınma Planı ulaşım konusunda raylı sistemler odaklı 

hedefler sunmaktadır. Bu kapsamda raylı sistem araçlarının yerli üretiminde 

ilgili kuruluşlar arasında eşgüdümün ve yerli katma değere ilişkin takibin 

sağlanması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından raylı sistem 

araçlarında mevcut envanterin tespiti, orta vadede oluşması beklenen 

talep ile tedarike ilişkin mevcut kamu-özel üretim yapısı ve kabiliyetlerinin 

tespitinin yapılması, kent içi ulaşımda kullanılan tramvay, hafif raylı sistem 

ve metro araçları için araç standartları geliştirilerek ve kent içi araç kayıt 

sicil sistemi oluşturulması ve tüm raylı sistem araçlarının milli imkânlarla 

tasarımı ve yerli üretimi sağlanması hedeflenmektedir. Bunlara ek olarak 

11. Kalkınma Planı ulusal ölçekteki mekânsal planlar ile ulaşım planlarının 

bütüncül bir şekilde ele alınması, kentsel lojistik planlar, makro ölçekteki 

mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve lojistik master planların 

eşgüdüm içerisinde hazırlanması ve uygulanmasına yönelik vurgular 

yapmaktadır. Kentlerde erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sisteminin 

kurulması, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir 

üretim ve tüketim mekanizmasının oluşturulması, uzun vadeli bütünleşik 

kentsel planlama ve tasarım yapılması ve etkin afet yönetiminin 

uygulanması gibi çalışmaların önemi vurgulanmış ve alt ölçekli planlarda 

alt merkezlere toplu ulaşım ve yaya ulaşımının sağlanması için gerekli teknik 

standartlar belirlenerek, Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliği’nin bu 

standartlar doğrultusunda revize edileceği belirtilmiştir. TMSP I. Etap 

Çalışmalarında ulaşım konusu ulusal ve uluslararası ağlar, bağlantılar ve 

odaklar kapsamında irdelenmiş ve kent ölçeğinde çeşitli analizler 
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gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Marmara Bölgesi’nin ulaşım ve lojistik 

altyapısı çeşitliliği, yolcu ve kargo trafiği ile limanlarda gerçekleşen toplam 

elleçleme bakımından lider konumunda olduğu, İzmir ili ve çevresinin 

başka bir yoğunluk odağı olarak, sahip olduğu limanlar nedeniyle en fazla 

elleçlemenin yapıldığı liman şehirlerinden ve sahip olduğu serbest bölgeler 

ve lojistik merkezler açısından zengin olduğu ve Marmara Bölgesi’nin 

üretim alanına olan yakınlığı nedeniyle de büyük bir avantaja sahip olduğu 

belirtilmiştir. İstanbul ve İzmir haricinde, Kahramanmaraş, Adana, 

Osmaniye ve Gaziantep de benzer şekilde limanlara olan yakınlıkları, 

birden fazla ulaşım türüne ilişkin altyapıyı barındırmaları, serbest bölge ve 

lojistik merkezleri ile önemli sanayi kuruluşların bu bölgede yer alması 

nedeni ile önemli cazibe merkezleri olarak öne çıktığı belirtilmiştir. Bununla 

birlikte, Ankara’nın herhangi bir lojistik merkez veya serbest bölgeye ev 

sahipliği yapmamasına rağmen, demiryolu, kara ve hava taşımacılığının 

düğüm noktasında yer alması nedeniyle sanayi kuruluşlarının odak noktası 

haline geldiği belirtilmiştir. Çalışmalar kapsamında havayolu ulaşımı da 

irdelenmiş, Türkiye’de en fazla yolcu ve uçuş sayısı barındıran havaalanları, 

İstanbul Atatürk Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Ankara Esenboğa 

Havalimanı olarak tespit edilmiştir. Türkiye uluslararası ölçekte mekânsal 

olarak sahip olduğu konum ve de ulaşım ve lojistik altyapısı sayesinde, 

erişilebilir ülkeler arasında yer aldığı belirtilmiştir. TMSP I. Etap Çalışmaları 

kapsamında yerleşmeler sistemi ile ulaşım ve lojistik altyapısı sentezlenerek, 

yerleşmelerin nüfus yoğunlukları ile ulaşım ve lojistik altyapısının dağılımı 

üzerinden yerleşim deseni ile ulaşım ve lojistik altyapısı arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde üretim odakları ve dağıtım 

kanallarının yoğunlaştığı bölgelerde yerleşmelerin büyüdüğü ve 

yoğunlaştığı tespit edilmiş ve İstanbul merkezli Marmara bölgesi açık bir 

şekilde öne çıkarken, İzmir ve Ankara ve yakın hinterlantlarının iki önemli 

odak oluşturduğu görülmüştür. Buna ek olarak bir diğer odak olarak 

Adana-Mersi-Hatay ve Gaziantep kentlerinin oluşturduğu bölge tespit 

edilmiş, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerleşmelerin, özellikle birden 
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fazla ulaşım çeşidine sahip odaklarda konumlanması bulgular arasında 

sıralanmıştır. 

10. Kalkınma Planı atık konusunda şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma 

altyapısı geliştirilerek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj 

standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmalarının sağlanması ve arıtılan 

atık suların yeniden kullanımı özendirilmesine yönelik vurgular içermektedir. 

Katı atık yönetiminin etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, 

toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden 

bir bütün olarak geliştirilmesi ile bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin 

geliştirilmesine öncelik verileceği belirtilmiştir. Planda, katı atık yönetiminde 

önemli bir boyut olan geri dönüşümün faydalarının yeterince bilinmemesi, 

geri kazanılmış ikincil ürüne ait standartların yetersizliği, teşvik ve 

yönlendirme sisteminin eksikliği gibi hususların geri dönüşüm çalışmalarını 

olumsuz etkilediğine yönelik tespitlerde bulunulmuştur. 11. Kalkınma Planı 

benzer doğrultuda katı atık yönetiminin etkinleştirilerek atık azaltma, 

kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve 

düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden bir 

bütün olarak geliştirilmesine yönelik hedefler sunmaktadır. Katı atık 

yönetiminde kaynak verimliliğinin ve çevresel sorumluluğun sağlanması 

adına halkın bilinçlendirilmesi sağlanması, Sıfır Atık Projesi uygulamalarının 

yaygınlaştırılması, geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar 

geliştirilmesi, teşvik ve yönlendirme mevzuatı iyileştirilmesi ve atıkların ayrı 

toplama sistemi yaygınlaştırılması gereksinimleri sunulmuştur. TMSP I. Etap 

Çalışmaları kapsamında kirletici unsur olan tehlikeli atıkların mekânsal 

olarak kümelendiği iller ile doğal kaynaklar ve kentsel hassas alanların 

dağılımı incelenmiştir. Bu incelemeye göre bölgesel ölçekte üç ana 

kümelenme öne çıkmıştır. Bu kümelerden ilki, sanayi üretiminin merkezi 

konumunda yer alan Marmara Bölgesi olurken, ikinci sırada İzmir-Manisa 

bölgesi ve üçüncü sırada ise Ceyhan bölgesidir. Maddi varlıklar konusuna 

ilişkin mevcut durum Tablo 7’de özetlenmiştir. 
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Tablo 7: Maddi Varlıklar Mevcut Durum Özeti 
F
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• Deprem açısından risk taşıyan yerleşimlerde kentsel dönüşüme ilişkin 

kapsamlı stratejilerin tespit edilmesi 

• Yerleşmeler arası entegrasyon. Farklı iller arasında yeni ulaşım ağlarının 

geliştirilmesi 

• Ulaşım sistemlerinde çeşitlilik ile ülke genelinde erişilebilirliğin dengeli 

dağılımının sağlanması  

• Entegre ve verimli ulaşım sistemlerinin kurgulanması, türler arası 

entegrasyonun sağlanması 

• Tehlikeli atıkların yönetiminde öncelikli bölgelerin tespit edilmesi ve 

atıkların kaynakta ayrılmasında yaygın kullanım ve verimliliğin 

sağlanması 

• Liman, gümrük ve hava alanı kapasite ve kullanımlarının artırılması 

• Kırsal yerleşimin tanımlanması 

Z
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• Doğal afet riski 

• Bölgeler arası eşitsizlikler 

• Kent-kır arası eşitsizlikler 

• Doğal yapı ve kaynaklar üzerinde yerleşim baskısı 

• Konut ihtiyacının toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde 

sağlanması gereksinimi 

3.1.8. Arkeolojik, Mimari ve Kültürel Miras 

TMSP I. Etap Çalışmaları kapsamında 2018 yılı itibariyle ülkemizdeki tescilli 

taşınmaz kültür varlıklarının toplam sayısı 108.813 olarak belirtilmiştir. Tescilli 

taşınmaz kültür varlıklarının büyük çoğunluğunu (69.104) sivil mimarlık 

örneği yapıların oluşturduğu, bununla birlikte kültürel yapılar (12.530), dini 

yapılar (10.147), mezarlıklar (5.169), endüstriyel ve ticari yapılar (4.171) ve 

idari yapıların da (2.985) diğer önemli tescilli kültür varlıkları gruplarını 

oluşturduğu belirtilmiştir. Tescilli taşınmaz kültür varlıkları il bazında 

incelendiğinde İstanbul’un 31,599 tescilli taşınmaz kültür varlığı ile en fazla 

kültürel mirasa sahip olan şehir olduğu belirtilmiştir. Bu doğrultuda ülkemizin 

zengin tarihi ve kültürel yapısı dikkate alındığında taşınmaz kültür varlıkları 

envanterinde tescilli yapı/alan/yer sayasının oldukça mütevazı olduğu ve 

tescil işlemlerinin hızla devam etmesi konusunda çalışmaların ivedilikle 

gerçekleştirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Diğer yandan söz konusu 

çalışmalarda belirtildiği üzere 2018 yılı itibariyle Türkiye’deki toplam tescilli 

sit alanları sayısı ise 18.983 olmuş ve bu alanlar içerisinde 17.958 ile 

arkeolojik sit alanlarının en yüksek paya sahip olduğu, buna ek olarak da 

299 kentsel sit alanı, 171 tarihi sit alanı ve 35 kentsel-arkeolojik sit alanı 

mevcut olduğu belirtilmiştir. Buna karşın, ülkemizin UNESCO Dünya Miras 
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Listesi’nde yer alan eser sayısı düşüklüğü ön plana çıkartılmış ve söz konusu 

envanterde ülkemizde yer alan kültürel varlık sayısının 18 olduğu 

belirtilmiştir. 

10. Kalkınma Planı Arkeolojik, Mimari ve Kültürel Mirasın korunmasına ve 

sürdürülmesine yönelik bir dizi eylem tanımlamaktadır. Bu konuda plan, 

kentlerde mimarinin ve peyzajın insan üzerindeki etkisi göz önünde 

bulundurularak, yapılacak kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu 

konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve 

kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilerek ve kentsel dönüşüm 

uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilerek 

yapılmasını vurgulamaktadır Bu bağlamda planda tarihi kent bölgelerinin 

bir bütün olarak korunması, kültür ve sanat hayatının merkezi haline 

gelmesi sağlanması öngörülmektedir. Bununla birlikte somur kültürel mirasın 

sürdürülebilirliğine ilişkin yurtiçi ve yurtdışındaki kültürel mirasın, toplumun 

kültür, tarih ve estetik bilincini geliştirecek, kültür turizmine katkı sağlayacak 

ve afet riskini dikkate alacak şekilde korunacağı vurgulanmaktadır. Aynı 

doğrultuda 11. Kalkınma Planı’nda da yurt içi ve yurt dışındaki kültür mirası, 

toplumun kültür, tarih ve estetik bilincini geliştirecek, kültür turizmine katkı 

sağlayacak ve afet riskini dikkate alacak şekilde korunması ve taşınmaz 

vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları doğrultusunda işlevsellik 

kazandırılması öngörülmektedir. Bu doğrultuda üniversitelerde Ulusal 

Restorasyon Mükemmeliyet Merkezi kurulması, yurt içi ve yurt dışındaki 

taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumaya yönelik restorasyon ve onarım 

faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi, tarihi kent dokularına 

yönelik kentsel tasarımlar yapılarak, tarihi kent bölgelerinin bu tasarımlara 

göre bütüncül anlayışla iyileştirilmesi öngörülmektedir. Buna ek olarak 

kültürel altyapı unsurlarının daha verimli ve etkili kullanılabilmesi adına 

mimarisi, işletme ve yönetim modeli işlevsel hale getirilmesi; farklı etkinliklere 

imkân veren esnek mekânsal tasarımlar geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Arkeolojik, Mimari ve Kültürel Miras konusuna ilişkin mevcut durum Tablo 

8’de özetlenmiştir. 
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Tablo 8: Arkeolojik, Mimari ve Kültürel Miras Mevcut Durum Özeti 
F
ır
sa

tl
a

r 

 
• Yerleşimlerin kimliklerinin güçlendirilmesi 

• Kültürel, doğal ve tarihi değerlerin korunması  

• Kırsal yerleşimlerin kırsal değerlerin bir arada oluşturduğu kırsal kimlik 

dolayısı ile kültürel bağlamda korunması 

• Kültürel peyzaj değerlerinin korunması 

• Batı ve Doğu bölgelerinde kültür turizminin tüm öğelerinin tespit 

edileceği ve koruma, yaşatılma ve tanıtımının yapılacağı stratejilerin 

geliştirilmesi 

• Kırsal yerleşimlerin kırsal değerlerin bir arada oluşturduğu kırsal kimlik 

dolayısı ile kültürel bağlamda korunması 

Z
o

rl
u

k
la
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 • Ulusal ölçekte kültürel peyzaj değerlerinin saptanması- envanterinin 

çıkarılması 

3.1.9. Peyzaj 

Peyzaj konusu TMSP I. Etap Çalışmaları ve MSP-ÖHAP kapsamında 

bütünleşik ekosistem servisleri kapasitesi ve ekolojik ağlar bağlamlarında 

ele alınmıştır. Bununla birlikte peyzaj hassasiyetleri önceki TMSP çalışmaları 

kapsamında “Kullanımı ve Geliştirilmesi Özel Koşullarla Tanımlanan Alanlar” 

olarak belirtilmiş ve çeşitli analizlere bu doğrultuda dahil edilmiştir. Bu 

doğrultuda sonraki etaplarda geliştirilecek olan mekânsal ve sosyo-

ekonomik yaklaşımların “Kullanımı ve Geliştirilmesi Özel Koşullarla 

Tanımlanan Alanlar” nitelikleriyle ilişkisinin kurulması ve TMSP için 

geliştirilecek veri yönetim sistemine doğal yapı ile ilişkili izlenen yaklaşımın 

gerektirdiği veri sisteminin entegrasyonunun sağlanması öngörülmüştür. 

TMSP I. Etap Çalışmaları kapsamında “peyzaj nitelikleri ve ekolojik ağ 

oluşturma ilkeleri” tanımlanmıştır. Bu kapsamda sürdürülebilir kaynak 

planlaması ve yönetiminde ekolojik ağların önemi vurgulanmış, ekolojik 

ağlarda yer alan türlerin yaşamlarının sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması ve geliştirilmesinde kilit rol oynadığı belirtilmiştir. Ekolojik ağların 

temel olarak peyzaj ve habitat parçalanmasının olumsuz etkilerini 

gidermeye yardımcı bir strateji olarak, bu stratejiyle peyzaj ve biyolojik 

çeşitlilik üzerindeki insan baskısının hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

doğrultuda peyzaj, ekolojik ağlarda çekirdek alanlar ve ekolojik koridorlar 

içerisinde olarak tanımlanmıştır. Pan-Avrupa, Güneydoğu Avrupa ve 

Balkanlar Ekolojik Ağları kapsamında Türkiye’yi de içerisine alan çekirdek 
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alanlar (ormanlar, tuzlu ve diğer bataklık habitatları, çayırlık alanlar ile 

dağlık habitatlar) belirlenmiştir.  

11. Kalkınma Planı peyzaj olgusunu temel olarak kentsel peyzaj üzerinden 

ele almış ve kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu 

binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı 

sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının 

kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğunun gözetilmesi, öncelikle açık ve yeşil 

alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve 

güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı 

olarak insan-tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması 

sağlanmasına yönelik öneriler sunmuştur. Planda geliştirilen Yeşil Şehir 

vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyum 

doğrultusunda şehirlerde Millet Bahçeleri yapılması ve yeşil alan miktarının 

artırılması hedeflenmiştir. Peyzaj konusuna ilişkin mevcut durum Tablo 9’da 

özetlenmiştir. 

Tablo 9: Peyzaj Mevcut Durum Özeti 

F
ır
sa

tl
a

r 

• İklim değişikliğine duyarlı peyzaj stratejilerinin geliştirilmesi  

• Kentsel ve kırsal yerleşmelerin sahip olduğu doğal ve kültürel peyzaj 

değerlerinin bütüncül korunması 

• Ulusal ölçekte peyzaj politikalarının geliştirilmesi 

• Bölgesel ölçekte peyzaj karakteristiklerinin korunması  

Z
o

rl
u

k
la

r 

 

• Ulusal peyzaj nitelikleri (peyzaj karakteri analizi) ile ilgili tespitlerin 

yapılması 

• Ekonomik kalkınma amaçlı sektörel gelişmenin ülke peyzaj politikaları 

üzerinde baskı yaratması 

• Kültürel peyzaj tipolojilerinin tanımlanmamış olması, ülke genelinde 

envanterinin olmaması 

• Makro havzalar ölçeğinde (peyzaj karakteri analizi) ile ilgili tespitlerin 

yapılması 

 

3.1.10. Sosyokültür 

Sosyokültür konusu incelenen dokümanlarda genel olarak göç, beşeri 

sermaye, kültür politikaları ve dezavantajlı bireyler özelinde, çok boyutlu 

olarak ele alınmıştır. Bu hususta TMSP I. Etap Çalışmaları yüksek eğitimli ve 

gelişmiş beşeri sermayenin Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya 
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gibi illerde yoğunlaştığı belirmektedir. Bu konuda yapılan MSP-ÖHAP 

tespitleri de bu durumu doğrular niteliktedir. Söz konusu projede eğitim 

yatırımlarının belirli bölge ve illerde yoğunlaşması nedeniyle ortaya çıkan 

dengesiz beşeri sermaye eğilimleri ele alınmıştır. Bu konuda eğitim ve 

istihdam ilişkisinin yeterince birlikte ele alınmadığı, söz konusu plan ve 

politikaların yerel veya bölgesel nitelikler göz önünde bulundurularak ele 

alınmaması nedeniyle ülke bütününde uzmanlaşmanın ve beşeri 

sermayenin istihdama olan etkisinin sınırlı kaldığı vurgulanmıştır. Benzer 

şekilde 10. Kalkınma Planı da “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” hedefi 

doğrultusunda eğitim, istihdam ve çalışma hayatı, sosyal güvenlik, nüfus 

dinamikleri ve kamu yönetimi konusunda çeşitli sorun ve ihtiyaç tespitleri 

sunmaktadır. Eğitim sisteminde yükseköğretimin merkeziyetçi bir yapı 

üzerinden işlemesi, hizmet sunumunda çeşitliliğin yeterince 

sağlanamaması sebebiyle eğitim ve araştırma kalitesine yönelik sorunların 

ortaya çıktığı, bu sorunların da rekabet edilebilirliğe ve toplumun 

ihtiyaçlarına yönelik cevap verebilme kapasitesi ve üretkenliği olumsuz 

etkilendiği vurgulanmıştır. Nüfusun eğitim düzeyinin yükselmesine karşın 

OECD ve AB ortalamalarının altında kalan Türkiye’de eğitim sisteminin 

işgücü piyasasının taleplerini karşılamadığı, özellikle eğitimli genç bireylerin 

işgücü piyasasına hitap etmediği ve işsizlik oranlarının yeterli oranda 

düşmediği belirtilmiştir. İstihdam ve çalışma hayatına katılımda gençlerin 

ve kadınların öncelikli olarak işgücüne katılımının, istihdamın ve işgücü 

niteliğinin artırılması, işsizliğin ve kırılgan istihdamın azaltılması ve kayıt dışı 

istihdamın önlenmesi gibi hususlar vurgulanmıştır.  

MSP-ÖHAP kapsamında beşeri sermaye daha detaylı olarak irdelenmiş ve 

mesleki eğitim sorunlarının sanayi sektöründeki talebi karşılamakta nitelik 

ve nicelik olarak yetersiz kaldığı belirtilmiştir. Mesleki eğitimde yerel 

değerler, özellikler ve istihdam ilişkisinin özellikle turizm, tarım, sağlık 

hususlarında planlı olarak, sektörlerin ihtiyaçlarını gözeten, uzun vadeli ve 

bütünleşik bir politika izlenmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Buna ek olarak 

teknolojik gelişmelerin istihdamda yarattığı etkiler doğrultusunda sadece 
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kentsel politikaların değil, eğitim politikaları olmak üzere sosyokültürel 

alanda çeşitli politika değişikliklerine de ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. 

Eğitim konusunda 11. Kalkınma Planı incelendiğinde verimlilik için eğitim 

politikalarının öneminin vurgulandığı görülmektedir. Değişen teknolojik 

gelişmeler doğrultusunda, ihtiyaçların ve talep edilen becerilerin 

değişmesi ve buna yönelik, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve 

matematik disiplinlerini entegre eden yaklaşımların, analitik, eleştirel, 

yaratıcı ve bilişimsel düşünme yetilerinin kazandırıldığı eğitim sistemlerinin 

ön plana çıktığı belirtilmiştir.  

Son olarak 10. Kalkınma Planı kültürel mirasın sürdürülmesine yönelik olarak 

tarihimizin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel 

zenginlik unsurlarımızın belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülerek 

yaşatılmasını hedeflemektedir. Türk sinemasının bir marka haline gelmesi 

ve önemli bir kültürel ihraç ürününe dönüşmesi adına ödül, destek, tanıtım 

ve pazarlama mekanizmalarının çeşitlendirilip geliştirilmesinin önemi 

vurgulanmaktadır. Plan, kültür politikalarında toplumun bütünlüğünü ve 

dayanışmasını pekiştirecek ve ortak kimlik tasavvurunu güçlendirecek 

şekilde tesis edilmesinin güçlü bir toplum olma yolundaki önemini 

vurgulamaktadır. Bu doğrultuda plan kültürel zenginlik ve çeşitliliğin 

korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat 

faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile millî kültür ve ortak değerler etrafında 

toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi temel amaç 

olarak tanımlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak kültürümüzün özgün 

yapısını ve zenginliğini kaybetmeden gelişime açık olması ve evrensel 

kültür birikimine katkıda bulunarak, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımın 

bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesinin sağlanması öngörülmekte ve 

toplumsal bütünleşme ve dayanışmanın artırılması amacıyla hoşgörü 

ortamını, toplumsal diyaloğu ve ortak kültürümüzü güçlendirici politika ve 

uygulamalara öncelik verileceği belirtilmektedir. Kültür değerlerimiz ve 

geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasına yönelik olarak sunulan desteklerin 

etkinleştirilerek uygulamalara devam edileceği belirtilmektedir. Benzer 
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doğrultuda 11. Kalkınma Planı da kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup 

geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin 

yaygınlaştırılması, millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal 

bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok 

boyutlu etkisinin artırılmasını temel amaç olarak nitelendirmektedir. 

Sosyokültür konusuna ilişkin mevcut durum Tablo 10’da özetlenmiştir. 

Tablo 10: Sosyokültür Mevcut Durum Özeti 

F
ır
sa

tl
a
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• Ekonomik ve sosyal gelişmişliğin ülke düzeyinde yayılması 

• Kentsel/kırsal teknik altyapının iyileştirilmesi ve adil dağılımı 

• Yeterli, erişebilir ve güvenli konut stokunun sağlanması 

• Yenilikçiliğin ve teknolojinin sosyal-kültürel boyutu desteklemek üzere 

gerek yenilikçilik odağı olarak tanımlanan illerde ve gerekse diğer illerde 

gençlerin ve çocukların bilim ve teknolojiye yönelmesini destekleyici 

eğitim ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi 

• Dış göç kaynaklı nüfusun yerleşme politikaları istihdam durumlarını 

gözeterek yer seçimi yapılması 

• Dış göçe açık yerleşimlerde sosyal hizmet kuruluşlarının kapasiteleri 

geliştirilmelidir 

• Olası dış göç akımlarına yönelik mekânsal stratejiler belirlenmesi 

• Özellikle kırsal nüfusun yaşam kalitesini yükselterek ve hizmetlere 

erişilebilirliğini artırarak nüfusun yerinde kalmasını destekleyecek 

stratejilerin geliştirilmesi 

Z
o
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u
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• Ekonomik ve sosyal gelişmişlik belirli şehirler ile sınırlı olması 

• Yurt içi ve yurt dışı göç hızı 

• Engelli vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata katılımları 

3.1.11. Ekonomik Fayda 

Ekonomik fayda 10. Kalkınma Planı’nın “Yaşanabilir Mekânlar, Su ̈rdüru ̈lebilir 

Çevre” hedefi kapsamında ekonomik faaliyetlerin kent mekanındaki 

mekânsal örgütlenmesinin dengeli dağılması ihtiyacı, metropollere küresel 

pazar niteliklerine uygun ürün ve hizmet sunumu, Anadolu kentlerinde ise 

rekabet gücünün artırılması, ulusal piyasa ile bütünleşme, ekonomik 

yapının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi gereksinimleri üzerinden ele 

alınmıştır. Buna ek olarak “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme” 

hedefinde de büyüme ve istihdam, yatırım politikaları, bilim, teknoloji ve 

yenilik, imalat sanayi dönüşümü, bilgi ve iletişim teknolojileri, tarım ve gıda, 

enerji, turizm ve lojistik sektörlerinde çeşitli sorunlar ortaya konmuştur. Bilim, 

Teknoloji ve Yenilik konusunda Ar-Ge harcamaları ele alınmış ve bu 
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harcamaların GSYH içerisindeki oranı ile tam zaman eşdeğer araştırmacı, 

bilimsel yayın ve atıf sayıları gibi değişkenlerde AB ortalamalarının altında 

kaldığı tespit edilmiştir. Bu değişkenlerin iyileştirilmesine yönelik Ar-Ge 

sektöründeki çalışma ortamının iyileştirilmesi, araştırmacı insan gücünün 

nitelik ve niceliksel olarak iyileştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Planda, 

yaşanan küresel krizlerin işsizlik ve büyüme üzerindeki olumsuz etkileri ile iç 

ve dış talep arasında yaşanan dengesizlikler risk unsurları olarak 

tanımlanmış ve bu faktörlerin ekonomik kırılganlıkların azaltılmasına yönelik 

önemi vurgulanmıştır.  

Benzer şekilde MSP-ÖHAP kapsamında sektörel stratejilerin uzun vadede 

yönlendirici olmadığı ve bu durumun yatırımcılar için kırılganlıklar yarattığı 

belirtilmiştir. Buna ek olarak sektörler arası etkileşim eksikliği, niş sektörlerin 

tanımlanması ve bu sektörlere yönelik politika geliştirilmesi gereksinimi ve 

sektörlere yönelik tematik strateji belgelerindeki mekân ilişkisinin zayıflığı 

tespit edilmiştir. Mekânsal kurgu bağlamında firmaların kümelenmesine 

yönelik arazi temininde kamulaştırma maliyetleri nedeniyle güçlük 

yaşanması, büyük kamu yatırımlarının kümelenme potansiyeline karşın 

özellikle KOBİ’lerin geri planda kalarak, rekabet ortamından yeterince 

faydalanamaması ve çeşitli gerekçelerle söz konusu kümelere dahil 

olmamayı tercih etmeleri gibi sorunlar ortaya koyulmuştur.  

TMSP I. Etap Çalışmaları kapsamında ülkedeki rekabetçiliği yüksek 

kümelerin ülkenin batısında yer aldığı ve en az rekabetçi illerin ülkenin 

doğusunda yığıldığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde ülkedeki yenilikçilik 

faaliyetlerinin de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Konya illerinde 

kümelendiği, diğer illerin ise uygulanan teşvikler, teknopark yatırımları ve 

üniversitelerin varlığına karşın yenilik çıktılarına sınırlı katkıları bulunduğu 

vurgulanmıştır. Bu konuda MSP-ÖHAP kapsamında bölgesel stratejileri esas 

alan akıllı uzmanlaşma stratejilerinin yeteri kadar önemsenmediği ve 

sanayide uzmanlaşma sağlamakta zorluklar olduğu vurgulanmıştır.  

TMSP I. Etap Çalışmalarında teknoloji yoğun sektörlere yönelik imalat 

sanayi istihdamı incelenmiş ve temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait 
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malzemelerin imalatı ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 

gibi yüksek teknoloji yoğun sektörlerin payının düşüklüğü tespit edilmiştir. 

İmalat sanayiinde yüksek ve orta yüksek teknoloji yoğunluğuna sahip illerin, 

ülkenin batısında yoğunlaştığı ön plana çıkmıştır. MSP-ÖHAP kapsamında 

da benzer şekilde sanayi sektörünün dijital dönüşüm ekseninde 

şekillenmesine karşın, emek yoğun sektörlerin kırılganlığının öngörülemediği 

ve katma değer üretimindeki yetersizlikler tespit edilmiştir. 10. Kalkınma 

Planı imalat sanayiinde dönüşüm hususunda büyük ve küçük ölçekli 

firmalar arasındaki verimlilik farkları ile AB ülkeleri karşılaştırmalarını ele 

almakta ve verimlilik düzeylerinin artırılmasına yönelik yalnızca teknoloji 

değil, insan kaynağının etkin kullanılması ihtiyacını vurgulamaktadır. Bu 

bağlamda, sanayi sektöründe nitelikli eleman ihtiyacı, teknoloji üretiminin 

ve üretimde modern teknoloji yöntemlerinin kullanımı ve bu kullanımın 

yaygınlaştırılması gereksinimi ortaya konmuştur. 11. Kalkınma Planı, 

Türkiye’nin yenilikçi teknolojiler açısından, teknoloji geliştirme ve bu 

teknolojilerin üretken kullanımı konusunda, gelişmiş ülkelere kıyasla sınırlı 

yetilere sahip olduğunu belirtmektedir. Bu konuda öncelikli sektör ve 

alanlarda nitelikli insan kaynağının zenginleştirilmesi, teknolojinin 

işletmelere yayılımının artırılması, firmaların organizasyon ve yenilik 

kabiliyetlerinin geliştirilmesi, araştırma-geliştirme ve yeniliğin finansmanına 

yönelik etkin mekanizmaların devreye sokulması gibi hususlar rekabet gücü 

kazanılması adına öncelikli olarak nitelendirilmiştir. 

Tarım sektörüne yönelik; MSP-ÖHAP kapsamında tarım sektörünün sanayi 

ile entegrasyonunun sınırlı kaldığı vurgulanmıştır. TMSP I. Etap Çalışmaları 

kapsamında, tarım sektörünün küresel nüfus ve üretim eğilimleri ele 

alındığında, 2050 yılına gelindiğinde talebi karşılamaya yetmeyeceği, iklim 

değişikliğini etkileri de göz önünde bulundurulduğunda toprak ve diğer 

doğal kaynaklar üzerinde baskının artacağı belirtilmiştir. Türkiye’de tarımsal 

üretimin toplam katma değeri incelenmiş ve İzmir, Manisa ve Konya illerinin 

tarımsal üretim kapasitelerinin öne çıktığı belirlenmiştir. 10. Kalkınma Planı 

da benzer şekilde dünyadaki arz-talep dengesine dikkat çekmiş, tarım 
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ürünlerinin fiyatlarında artış olduğu ve bu durumun gıda krizine sebep 

olabileceğini öngörmüştür. Plan, Türkiye’de tarımsal ürünler fiyat 

endeksinin üretici fiyatları endeksine göre daha hızlı yükseldiğini, bununla 

birlikte tarıma yapılan yatırımlarla istihdamın arttığını, ancak üreticilerin 

küçük ve dağınık yapıda bulunması, pazara erişimlerinin ve örgütlenme 

kapasitelerinin sınırlı olması gibi sorunları tanımlamaktadır. Tarım dışı 

sektörlerden kaynaklı talep ve baskılar doğrultusunda tarım, orman, çayır 

ve mera alanlarında koruma-kullanma dengesine yönelik uyarılar plan 

kapsamında yer almaktadır. 

Turizm sektörü, TMSP I. Etap kapsamında tarım ve imalat sanayiine 

ek/alternatif sektör olarak gösterilmiş, ülkede yer alan doğal, kültürel, tarihi 

ve kırsal kaynakları bağlamında turizmdeki çeşitlilik potansiyeli 

vurgulanmıştır. Turizm sektöründe bölgesel doğa, kültür, sağlık, inanç, kış 

turizmi ve tarihi, kültürel turizm gibi turizm türlerinin çeşitliliği vurgulanmıştır. 

MSP-ÖHAP kapsamında turizm hareketlerinin mevsimsel bağımlılığı tespit 

edilmiş, bu durumun turizm gelirlerinde dengesizliğe ve sektör genelinde 

kırılganlıklara neden olduğu vurgulanmış ve belirli bölgelerde yoğunlaşan 

turizm faaliyetlerinin ve yatırımlarının bölgeler arası, tüm mevsimlere yayılan 

bir şekilde kurgulanması gereksinimi belirtilmiştir. Turizm konusunda 10. 

Kalkınma Planı’nda kitlesel turizme olan bağımlılığın azaltılmasına yönelik 

alternatif turizm türlerinde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi, 

mesleki belgelendirme sisteminin yaygınlaştırılması, sürdu ̈ru ̈lebilir turizmin 

özendirilmesi gibi politikalara yer verilmiştir. Bununla birlikte 10. Kalkınma 

Planı, turizm merkezlerinde artan yapılaşmanın ortaya çıkardığı altyapı 

eksikliği ve çevre sorunlarının giderilmesi ve sektöre yapılan yatırımların 

turizm odaklı gelişme planlarına uyumunun sağlanması yönünde uyarıları 

içermektedir. Ekonomik fayda konusuna ilişkin mevcut durum Tablo 8’de 

özetlenmiştir. 
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Tablo 11: Ekonomik Fayda Mevcut Durum Özeti 
F
ır
sa

tl
a

r 

 
• Ekonomik, mekânsal, sektörel açıdan dengeli gelişme ile bölgeler arası 

eşitsizliklerin azaltılması.  

• Çevreye etkisi ve enerji talebi düşük sanayi türlerinin desteklenmesi 

• Bölgelere yönelik farklı turizm potansiyellerinin belirlenerek (ör: Doğu 

Karadeniz'de yayla turizmi, Doğu'da inanç turizmi) turizm gelişim 

kuşaklarının oluşturulması  

• Şehirlerin akıllı şehirlere dönüşümü için yönetişim mekanizmaları, 

finansman araçları geliştirilmesi ve kapasite artırımı. 

• Orta ve Doğu bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim aracılığı ile nitelikli 

işgücünün geliştirilmesi 

• Gelişmişlik düzeyine farklı düzeydeki çekim odakları ile ulaşmak. Orta ve 

Doğu bölgelerinde öncelikli gelişme odaklarını belirlemek. 

• Bölgelerin gelişmesi için niteliksel gelişmişlik ekseni çerçevesinde kentsel 

gelişme kümelerinin belirlenmesi. 

• Turizm potansiyeli ve çeşitliliğinin değerlendirilmesi 

• Yerli enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, iletim kayıplarının azaltılması 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 

• Kırsal yerleşimler ile çekim odakları ve öncelikli gelişme odakları arasında 

mal ve hizmet üretimi ve dağıtımında entegrasyon ve erişebilirlik. 

• Kırsal yerleşimlerde ekonomik çeşitliliğin artırılması ve yerinde istihdamın 

sağlanması 

• Kırdan kente göçün azaltılması yönünde ekonomik stratejilerin 

geliştirilmesi 

• İstihdamda nitelik, nicelik ve çeşitlilik çerçevesinde nitelikli işgücünün 

sağlanması 

• Tarımsal ürün çeşitliliği, kapasitesi ve verimliliğinin artırılması. 

• Tarımsal amaçlı arazi kullanım planları ile mekânsal planların uyumlu 

olması 

• Tarımsal üretim ve lojistik ilişkisinin etkinleştirilmesi 

Emek yoğun sanayi yatırımlarının doğu bölgesinde gelişme odağı olarak 

tanımlanan illere yönlendirilmesi 

Z
o

rl
u

k
la

r 

• Yüksek çekim odaklarının mevcut durumda batıda yer alması ve 

eğilimin bu bölgelerdeki baskının artacağını göstermesi 

• İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanacak kuraklık, yağış düzensizliği, su 

baskınları, sıcaklık düzensizlikleri ve şiddetli donlar tarımsal üretim 

üzerindeki etkisi  

• İklim değişikliğine bağlı olarak Güney'de, Akdeniz ve Ege kıyılarında 

yağış azalması nedeniyle orman yangınlarında artma.  

• Metropoliten kentlerin ve çevresindeki sanayi merkezlerinin dışında 

kalan illerin uygulanan teşviklere, teknopark yatırımlarına ve 

üniversitelere rağmen yenilik çıktılarına az katkı vermesi. 

• Ekonomik verilerin en düşük seyrettiği ve dolayısı ile en az rekabetçi iller 

ülkenin doğusunda yer almaktadır 
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3.2. Hedefler ve Öncelikler  

Türkiye Mekânsal Strateji Planı adına gerçekleşen çalışmalar bu raporun 

2.1 Bölümü’nde de aktarıldığı üzere “Ön Araştırma, Mevcut Durum Sentezi 

ve Mekânsal Değerlendirmeler” ile “Vizyon, Öncelikler ve Mekânsal 

Gelişme Senaryosunun Belirlenmesi” kapsamında tamamlanmıştır. 2021 

yılında başlaması planlanan TMSP III. Etap kapsamında gerçekleştirilecek 

çalışmalar sonunda Planın Stratejik Hedefleri, Stratejileri ve Eylemleri ile 

izleme ve değerlendirme sistemi belirlenecektir. Bu kapsam belirleme 

raporu dahilinde TMSP I. Etap Çalışmaları sonucunda belirlenen Vizyon, 

Öncelikler ve Mekânsal Gelişme Senaryoları ele alınacaktır. 

TMSP I. Etap Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen mevcut durum 

sentezi çalışmaları; analitik değerlendirmeler, derlenen kurum görüşleri ve 

Üst Düzey Yönlendirme Toplantısı sonucunda 2053 yılına yönelik 

belirlenmiştir: 

“Kapsayıcı, yaşanabilir, yenilikçi, rekabetçi, iklim değişikliğine ve 

afetlere duyarlı, dayanıklı ve su ̈rdu ̈rülebilir ülke mekânı” 

Söz konusu vizyon, 6 temel eksen ve bu eksenlere yönelik belirlenen 28 

öncelik ile desteklenmektedir. Söz konusu 6 eksen ve bu eksenler 

kapsamında belirlenen öncelikler, TMSP Vizyonu, Öncelikleri ve Mekânsal 

Gelişme Senaryosu kapsamında birbirleri ile ilişkilendirilmiş ve bu 

doğrultuda senaryo alt kırılımlarla çeşitlendirilmiştir. Söz konusu eksen ve 

öncelikler SÇD Kapsam Belirleme Raporu kapsamında Hedefler ve 

Öncelikler olarak değerlendirilmiştir: 

• Yaşanabilir Yerleşmeler, Erişilebilirlik ve Hareketlilik 

o Yerleşmelerde yaşam ve mekân kalitesi 

o Yerleşmeler arası entegrasyon 

o Kültürel, doğal ve tarihi değerlerin korunması ve 

sürdürülebilirliği 

o Ulaştırma sistemlerinde çevresel duyarlılık, 

hareketlilik/erişilebilirlik dengesi 
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o Mal ve hizmet üretimi ve dağıtımda yüksek entegrasyon 

• Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdu ̈rülebilirlik 

o Doğal kaynakların etkin kullanımı 

o Havzaların korunması ve etkin yönetimi 

o Doğal afet risklerinin ortaya konması ve yerleşmelerin 

dayanıklılığı 

o Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, etkin ve yaygın 

kullanımı 

o Atıkların geri dönüşümü ve bertarafı 

• İklim Değişikliği ile Mücadele 

o Sera gazı salımı 

o Sektörel kararlarda iklim değişikliğine uyum 

o Arazi kullanım kararlarında iklim değişikliğine uyum 

• Rekabetçilik ve Çekicilik 

o İstihdamda nitelik, nicelik ve çeşitlilik 

o Sanayi ve teknoloji bölgelerinde üretim, kapasite ve çeşitlilik 

o Tarımsal üretim kapasitesi ve çeşitlilik, gıda güvenliği 

o Turizm potansiyeli ve çeşitliliği 

o Sektörel yatırımlarda enerji verimliliği 

o Sektörler arası iş birliği, tamamlayıcılık ve kümelenme 

• Yenilikçilik ve Teknoloji 

o Katma değeri yüksek ürünlerin üretimi 

o Teknoloji üretimi 

o AR-GE ve yenilikçilik kapasitesi 

• Nüfus Dinamikleri ve Beşeri Gelişme 

o Göç yönetimi ve sosyal uyum 

o Nüfus dağılımı 

o Beşeri sermayenin gelişmişlik düzeyi 

o Herkes için kentsel/kamusal hizmetlere erişim 

o Katılımcılık 
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3.3. Başlıca Kararlar/Tedbirler  

TMSP I. Etap çalışmalarında vizyon, eksenler ve önceliklerin (hedefler ve 

öncelikler) belirlenmesinin akabinde mekânsal gelişme senaryosuna ilişkin 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu planın nüvesi olacak kurumların ürettikleri 

ulusal belgelerde senaryo yaklaşımı bulunmamaktadır. Bu da TMSP’nin 

kendine özgü bir yönteme (vizyon, stratejik hedefler, stratejiler ve eylem 

planı) geçmesini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu mekânsal gelişme 

senaryosu eylem ve eylemsizlik olmak üzere iki almaşık durum 

çerçevesinde değerlendirilmiştir. Eylemsizlik durumu “günümüz koşullarının 

gelecekte de devam ettiği durumda (mevcut eğilimlerin devam etmesi 

durumu) mekânsal gelişme”, eylem durumu ise “öncelikler doğrultusunda 

müdahalede bulunulması durumunda mekânsal gelişme” olarak ifade 

edilebilir. Söz konusu eylemsizlik durumuna ilişkin Türkiye’nin süreğenleşmiş 

sorunu olan bölgesel eşitsizlikler vurgulanmıştır: 

Günümüz koşullarının devam ettiği diğer bir deyişle mevcut 

eğilimlerin gelecekte de günümüzdeki gibi devam ettiği durumda 

ülkenin doğusu ile batısı arasında mekânsal, ekonomik, sektörel 

dengesizliklerin daha da artarak devam edeceği açıktır. 

Bu durum karşısında almaşık durum olan eylem hali ise dengeli gelişme 

sayesinde bölgeler arası eşitsizliklere yönelik “çok odaklı kalkınma” 

senaryosu olarak belirlenmiştir.  
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Harita 1: Türkiye MSP Çok Odaklı Kalkınma Senaryosu Şeması  

Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Çok Odaklı Kalkınma Senaryosu farklı düzeylere yönelik belirlenen çekim 

odakları ve öncelikli gelişme odakları üzerinden detaylandırılmıştır. Bu 

detayda Kentsel Gelişme Kümeleri-Çekim Odakları (A, B, C ve D) ile Kentsel 

Gelişme Kümeleri-Öncelikli Gelişme Odakları (E, F, G, H, İ, J ve K) 

belirlenmiştir.  

Söz konusu Kentsel Gelişme Kümeleri-Çekim Odakları, Mevcut Durum 

çalışmaları kapsamında tespit edilen yenilikçilik ve rekabetçilik kapasitesi 

ile yaratıcı sektörlerdeki istihdam kapasitesi gibi “niteliksel gelişme” 

faktörleri ve coğrafi yakınlık, bağlantılar ve ekonomik ilişkiler bağlamında 

belirlenmiştir. Buna karşın Kentsel Gelişme Kümeleri-Öncelikli Gelişme 

Odaklarının belirlenmesinde barındırdığı nüfusun ihtiyaçlarını 

karşılayabilme, nitelikli işgücü özellikleri ve ekonomik aktivitelere yönelik 

kapasite gibi olgular etkili olmuştur. 
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Harita 2: TMSP I. Etap Çalışmaları kapsamında belirlenen Kentsel Gelişme Kümeleri-Çekim 

Odakları ve Kentsel Gelişme Kümeleri-Öncelikli Gelişme Odakları 

 

TMSP I. Etap Çalışmaları kapsamında geliştirilen çok odaklı kalkınma 

senaryosu ülkede dengeli mekânsal ve ekonomik gelişmenin teminini 

amaçlamaktadır. Bu senaryo kapsamında, mekânsal gelişme batı, orta ve 

doğu olmak üzere üç bölge üzerinden kurgulanmıştır. Batı bölgesi; 

ekonomik, sosyal, kültürel, beşeri gelişmenin diğer bölgelere göre en 

yüksek düzeyde olduğu, ülkenin nüfus ve işgücü̈ açısından en yoğun, 

yenilikçilik ve rekabetçilik açısından en avantajlı kentlerini içermektedir. 

Bunun yanında Batı bölgesi içinde yer alan kentler arasında da gelişmişlik 

farklarının olduğu bilinmektedir. Batı bölgesi dışında kalan bölge ise coğrafi 

özellikleri, gelişmişlik düzeyleri, ekonomik yapıları vb. gibi konularda farklı 

özelliklere sahiptir. TMSP I. Etap Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 

çalıştay kapsamında katılımcılar tarafından Batı bölgesi dışında kalan 

bölge, Doğu bölgesi ve Doğu ile Batı bölgesi arasında bir geçiş alanı 

özelliği gösteren Orta bölge olarak nitelendirilmiş, bu bölgeler için farklı 

mekânsal gelişme yaklaşımları geliştirilmesi önerilmiştir. Bu doğrultuda Çok 

odaklı kalkınma senaryosu kapsamında, ülke ve söz konusu üç bölge 

çerçevesinde geliştirilen senaryo yaklaşımlarının Türkiye MSP kararlarına 

dönüştürülmesi ve bu kararların alt ölçekli mekânsal planlarda da dikkate 

alınmasının Batı, Orta ve Doğu bölgeleri nüfuslarının daha dengeli 

dağılmasını sağlayacağı öngörülmüştür. 

TMSP’ye ilişkin başlıca kararlar ve tedbirlerin, TMSP III. Etap Çalışmaları 

kapsamında, stratejik hedefler ve stratejiler özelinde belirlenmesi 
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öngörülmüştür. Bununla birlikte bu Kapsam Belirleme Raporu dahilinde 

temel mekânsal gelişme senaryosu olan Çok Odaklı Kalkınma Senaryosu 

belirlenen altı (6) eksen üzerinden detaylı olarak ele alınmıştır. Söz konusu 

eksenlerde detaylandırılan ve farklı eksenlerin ikili olarak çaprazlanmasıyla 

elde edilen detaylı senaryo yaklaşımlarının III. Etap çalışmaları dahilinde 

Stratejik Hedefler, Stratejiler ve Eylemlere dönüştürüleceği tahmini ile bu 

bölümde Başlıca Kararlar/Tedbirler olarak ele alınmaktadır. 

TMSP I. Etap çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye’nin coğrafi 

bölgeleri bağlamında eksenlerin önem derecelerinin değerlendirilmesi 

çalışması” sonuçlarına göre farklı coğrafi bölgelerde farklı eksenlerin 

önemli olduğu tespit edilmiştir. Farklı etaplarda gerçekleştirilen TMSP 

çalışmalarının bütünlüğünün korunması adına bu sonuçların TMSP III. Etap 

Çalışmaları kapsamında göz önünde bulundurulması ve sonuçların başlıca 

kararlar/tedbirler olarak belirlenecek stratejik hedefler, stratejiler ve eylem 

planına yansıtılması gerekmektedir. Bu sonuçlara göre bölgelerde öne 

çıkan eksenler şu şekildedir: 

• Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri için:  

o Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik 

o Yaşanabilir Yerleşmeler, Erişilebilirlik ve Hareketlilik 

• İç Anadolu Bölgesi için: 

o Yaşanabilir Yerleşmeler, Erişilebilirlik ve Hareketlilik 

o Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik 

• Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için: 

o Nüfus Dinamikleri ve Beşeri Gelişme 

o Yaşanabilir Yerleşmeler, Erişilebilirlik ve Hareketlilik. 

TMSP I. Etap Çalışmaları kapsamında geliştirilen mekânsal gelişme 

senaryosunda, “yerin” her türlü özelliklerinin ve olanaklarının ortaya 

konarak, insan yaşamını etkileyen jeodinamik süreçlerin (doğal olayların) 

göz önünde tutulması temel esaslardan biri olarak vurgulanmaktadır. 
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Doğal afet tehlikeleri, çevre sağlığı ve kentlerin dayanaklılığının artırılması 

amacıyla, yer bilimleri ile ilişkili tüm doğal sistemlerin olanaklarının-kısıtlarının 

ülke ölçeğinde ortaya konması, yerleşmelerin ihtiyaçlarının bu bağlamda 

irdelenmesi ve bu çerçevede mekânsal kararların alınması mekânsal 

gelişme senaryosunun başlıca karar/tedbirlerinden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu doğrultuda mekânsal gelişme senaryosunda ülke 

bütününe yönelik olarak doğal afetlerden korunma, doğal kaynaklardan 

ve ekosistem servislerinden yararlanma vurguları yapılmıştır. 

Bu kapsamda Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik ekseni (hedefi) kapsamında doğal afet risklerinin ortaya 

konulması ve yerleşimlerin dayanıklılığı önceliği, nüfus yoğunluğu, heyelan 

yoğunluk dereceleri ve deprem tehlikesi olgularının birbiri ile ilişkisi 

gözetilerek değerlendirilmiştir. 

Harita 3: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdürülebilirlik-1 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Bu doğrultuda ülke bütününe yönelik olarak geliştirilen başlıca kararlar ve 

tedbirler şu şekildedir: 

• Kentlerin meskûn alanlarında çoklu afet risklerine karşı yapı stoğunun 

kırılganlığının belirlenmesi  

• “Bütünleşik risk analizine dayalı kentsel riskli alan tanımlamaları” 

yapılarak bu tanımlamalar ile uyumlu geliştirilen 

iyileştirme/yenileme/dönüşüm çalışmalarının yapılması 
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• Deprem, heyelan, sel ve taşkın risklerinin hesaplanarak alt ölçekli 

planlarda dikkate alınması  

• Yeni gelişme alanlarında tüm afet tehlikelerinin haritalanması, doğal 

alanlarının niteliğine ve ekosistem servislerinin kapasitesine göre 

nüfus ve yapı yoğunluğunun belirlenmesine yönelik stratejiler 

geliştirilmesi 

• Özellikle aktif fay/fay zonlarının etkilediği yerleşim alanları ve yakın 

çevresi için İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme 

çalışmaları kapsamında paleosismoloji çalışmalarının yapılması  

• Fay zonlarının aktivitesini, geometrisini ve karakterini ortaya koyacak 

paleosismoloji çalışmaları ile bu aktif fay zonlarının 1/1000 ölçekli 

olarak haritalanarak yerleşime uygun olmayan alanların tespit 

edilmesi 

• Aktif faylardan uzak da olsa alüvyon veya gevşek zeminler üzerinde 

yer alan yerleşimlere yönelik detaylı analizlerin yapılması  

• Deprem açısından risk taşıyan yerleşimlerde kentsel dönüşüme ilişkin 

kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi  

• Her il için, afet iskân sahaları, afet yönetim merkezleri, acil müdahale 

merkezleri, acil durum hizmet yapıları ile diğer kamu tesislerine 

yönelik risk değerlendirmeleri ve gerekli dönüşüme ilişkin yapılmış ve 

yapılmakta olan plan çalışmalarının ilgili kurumlar ile eşgüdüm içinde 

üretilerek etkin olarak izlenmesi 

• Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından havza ölçeğinde 

hazırlanmakta olan Taşkın Yönetim Planları ile havzalar için taşkın 

tehlike ve taşkın risk haritalarının alt ölçekli planlarda dikkate alınması 

ve yönetim planlarında alınan tedbirlere uygun kararların üretilmesi  

• Kütle hareketlerinin yoğun olarak gözlendiği bölgelerde, kütle 

hareketlerine ilişkin tehlikelerin azaltılmasına yönelik imar planlarına 

esas yerbilimsel etütler kapsamında detaylı kütle hareketi 

analizlerinin yapılması ve yerleşime uygunluk durumunun 

belirlenerek bu sonuçların mekânsal planlara yansıtılması. 
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İklim değişikliği tüm dünyayı etkileyen bir olgu olarak TMSP Çalışmaları 

kapsamına dahil edilmiş ve mekânsal gelişme senaryosunda tüm diğer 

eksenler üzerindeki etkileri bağlamında da temel yönlendiricilerden biri 

olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda ülke bütününe yönelik olarak geliştirilen 

başlıca kararlar ve tedbirler şu şekildedir: 

• İklim değişikliği etkilerinin bölgeselleştirilmiş iklim modelleriyle 

bölgesel düzeyde ortaya konması ve detaylı çalışmalarla çeşitli 

sektörler üzerinde yaratacağı etkilerin belirlenmesi 

• Bölgeselleştirilmiş iklim modelleriyle iklim değişikliğinin bölgesel 

düzeyde etkilerinin ortaya konması ve bu sonuçlara göre tarımsal 

üretimin iklim değişikliğine uyumu çalışmalarının ilgili kurum ve 

kuruluşlarca gerçekleştirilmesi  

• Ülke genelinde, bölgesel iklim değişikliği eylem planlarının ilgili kurum 

ve kuruluşlar tarafından hazırlanması ve iklim değişikliği etkileri ile 

birlikte ilgili eylem planlarının alt ölçekli planlarda önemli bir bileşen 

olarak ele alınması 

• Alt ölçekli mekânsal planlarda iklim değişikliğine bağlı kentsel risklerin 

(kuraklık, şiddetli yağış, sıcak hava dalgaları, sel ve taşkınlar gibi) 

ortaya koyularak tespit edilen risklere yönelik önlemlerin alınması 

• Kentsel alanlarda sıcaklık değişimlerine bağlı olarak, kentsel ısı adası 

etkisinin ve ani/şiddetli yağışlar sonucu meydana gelebilecek 

kentsel sel ve su baskınlarına yönelik alınacak tedbirlerin alt ölçekli 

mekânsal planlarda dikkate alınması  

• Ani ve şiddetli yağışlar, hortum vb. hava olayları açısından en çok 

etkilenecek olan kıyı kentlerine yönelik önlemlerin ve kararların alt 

ölçekli mekânsal planlarda alınması  

• İklim değişikliğinin yağış rejimi ve seller - taşkınlar açısından hassas 

bölgeler özelinde ayrıca değerlendirilmesi  

• Habitat restorasyonları ile metropoliten alanlarda kritik öneme sahip 

ES alanları arttırılarak kentlerin doğal tehlike risklerine ve iklim 

değişikliğine karşı dayanıklı olmaları sağlanması 
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• Su yollarının ve kıyılarının sel etkisini azaltacak şekilde yapılaşma ve 

geçirgen olmayan yüzeylerle ve doğala yakın peyzaj 

düzenlemeleriyle planlanması  

• Su yollarında ve kıyılarında habitat/ekolojik restorasyonlarda yerel 

türlerin ve iklim değişikliğini de dikkate alarak dirençli türlerin tercih 

edilmesi  

• Sera gazı salımı vb. gibi iklim değişikliğine sebep olan etkenlerin 

ortadan kaldırılması ve/veya etkilerinin azaltılmasına yönelik 

tedbirlerin alınması 

• Mekânsal planlarda sera gazı salımını azaltacak tedbirlerin alınması 

• Sera gazı salımına sebep olan binalar ile enerji, sanayi, ulaştırma, 

atık, tarım ve ormancılık sektörlerinde emisyon kontrolüne yönelik 

Niyet Edilmiş Ulusal Katkı (Intended Nationally Determined 

Contributions- INDC) çerçevesinin mekânsal kararlarda dikkate 

alınması  

• Özellikle nüfusun önemli bir kesiminin yaşadığı şehirlerde yeşil 

alanların korunması ve arttırılması, çatıların ve açık alanların 

bitkilendirilmesi/ağaçlandırılması, yutak alanların korunması, 

rasyonel enerji ve doğru kaynak kullanımı, doğal çevrenin korunumu 

ve ısı adası etkisinin azaltımını kapsayan yeşil bina programlarının 

geliştirilmesi, serin noktalar oluşturulması, ısı engelleyici yol kaplaması 

döşenmesi ve akıllı ulaşım sistemlerinin ve akıllı şehirler stratejilerinin 

geliştirilmesi. 

Ülke mekânsal bütünlüğü içerisinde temel ekosistemler ve bu 

ekosistemlerden sağlanan hizmetler, doğal sürdürülebilir kaynak 

planlaması ve yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. TMSP I. Etap 

Çalışmaları kapsamında ekosistem servisleri hassasiyetleri ve doğal tehlike 

risklerine bağlı değerlendirmeler kapsamında tanımlanan alanlar 

mekânsal gelişme senaryosunun diğer yönlendiricileri olarak karışımıza 

çıkmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen ikinci değerlendirme Doğal 

Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdürülebilirlik ekseni ile İklim 
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Değişikliği ile Mücadele ekseni birlikte ele alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

değerlendirme Doğal kaynakların etkin kullanımı ve Havzaların korunması 

ve etkin yönetimi öncelikleri kapsamında iklim değişikliği açısından kritik 

öneme sahip ekosistem servisleri ve bu servislerin havzalardaki dağılım 

oranları üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Harita 4: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdürülebilirlik ile İklim 

Değişikliği ile Mücadele-1 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Yine bu kapsamda aynı eksenlerin çaprazlandığı bir diğer 

değerlendirmede ise Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik ekseni içerisindeki Doğal kaynakların etkin kullanımı ve İklim 

Değişikliği ile Mücadele eksenindeki Arazi kullanım kararlarında iklim 

değişikliğine uyum önceliği birlikte değerlendirilmektedir. Bu 

çaprazlamada ise yine iklim değişikliği açısından kritik öneme sahip 

ekosistem servisleri, 1970-2000 dönemi ve 2051-2060 senaryosu arası yıllık 

ortalama yağış miktarı değişimi ve nüfus yoğunlukları birlikte ele 

alınmaktadır. 



 

 48 

Harita 5: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdürülebilirlik ile İklim 

Değişikliği ile Mücadele-2 

Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Bu doğrultuda ülke bütününe yönelik olarak geliştirilen başlıca kararlar ve 

tedbirler şu şekildedir: 

• Kritik öneme sahip ekosistem alanlarının (su kaynakları, orman 

alanları/orman örtüsü, tarım alanları, ekosistem servislerinin 

sürdürülebilirliği bakımından kritik öneme sahip alanlar) korunması 

• Ülke bütününde; ulusal ve uluslararası öneme sahip Milli Park, Tabiat 

Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Anıtı, Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahası, Ulusal ve Mahalli Öneme Haiz Sulak Alanlar ve Ramsar 

Alanları ve doğal sit alanları gibi korunan alanlar temelinde diğer 

tüm yaşam destek sistemleri ile entegre olmuş ekolojik ağların 

tanımlanarak korunması 

• Bu alanlara yönelik olası kentsel gelişme baskılarının engellenmesi  

• Doğal alanların ve kaynakların kontrolsüz tüketimi ve kullanımının 

önüne geçilerek, ekosistem servislerden elde edilen faydanın nicelik 

ve nitelik yönünden arttırılması 

• İklim değişikliği açısından kritik öneme sahip ekosistem servisleri 

sunan alanların bütüncül ve etkin olarak korunması, alt ölçekli 

planlarda ve ilgili kurum ve kuruluşların eylem planlarında dikkate 

alınması ve gerekli stratejiler geliştirilmesi 
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• Ekolojik ağlar, habitatlar arası bağlantılar, yaban hayatı ve biyolojik 

çeşitliliğin etkin olarak korunması ve geliştirilmesine yönelik stratejiler 

geliştirilmesi  

• Korunan alanlarda yürütülen yönetim planı çalışmaları ve ülke 

biyolojik çeşitlilik envanter verilerinin alt ölçekli planlarda dikkate 

alınması 

• Ekolojik koridorlarda gerekli iyileştirmelerin yapılması ve kentsel 

yaşam ile entegrasyonunun sağlanmasına yönelik stratejilerin TMSP 

ve alt ölçekli planlar kapsamında geliştirilmesi. 

Günümüzde tüm dünyada önemi artan kıt kaynak olan su kaynakları, 

TMSP I. Etap çalışmalarında “Havzaların (tarım, su) korunması ve etkin 

yönetimi” önceliği kapsamında ele alınmıştır. Bu kapsamda su 

kaynaklarının önemi doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirmede 

Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdürülebilirlik ekseni 

dâhilindeki Havzaların korunması ve etkin yönetimi önceliği ile Doğal 

kaynakların etkin kullanımı önceliği birbirleri ile ilişkisi bağlamında ele 

alınmış; Türkiye nehir havzalarında 2020 yılı eşdeğer nüfusa göre kişi başına 

düşen yıllık kullanılabilir su miktarı su zengini veya su fakiri olmaları 

bağlamında büyük ovalar ve akarsular ile ilişkilendirilmiştir (Harita 6). Aynı 

çaprazlama 2050 yılı eşdeğer nüfus değerleri üzerinden tekrar 

gerçekleştirilmiştir (Harita 7).  

Harita 6: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdürülebilirlik-2 
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Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Harita 7: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdürülebilirlik-3 

Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Çevresel sürdürülebilirlik konusunda mekânsal gelişme senaryosunda ülke 

bütününe yönelik geliştirilen yaklaşımlardan birisi de “atıkların geri 

dönüşümü ve bertarafı” önceliği kapsamında atık yönetimine ilişkindir. Bu 

doğrultuda ülke bütününe yönelik olarak geliştirilen başlıca kararlar ve 

tedbirler şu şekildedir: 

• “Havzaların (tarım, su) korunması ve etkin yönetimi” önceliği 

kapsamında, TMSP’de ve alt ölçekli planlarda alınacak arazi 

kullanım kararlarının (çok su tüketen sanayilere getirilecek 

kısıtlamalar, tarımsal faaliyetlere yönelik yönlendirmeler gibi) su 

havzalarının mevcut durumu dikkate alınarak üretilmesi  

• Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve DSİ’nin 

suyun etkin ve verimli kullanımına ilişkin yapmakta olduğu çalışmalar 

ile havza bazında hazırlanan taşkın, kuraklık ve su tahsis planlarının, 

mekânsal planlarda dikkate alınması  

• Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, muhtemel kuraklık riskleriyle 

karşılaşıldığında yaşanacak olan olumsuz etkilerin azaltılması, 

kuraklığa karşı havzanın direncinin arttırılmasına yönelik olarak 

kuraklık öncesinde, kuraklık esnasında ve kuraklık sonrasında 

alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi, iyileştirme ve müdahale 

etme gibi çalışmaların planlanması amacı ile havza ölçeğinde 
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hazırlanan Kuraklık Yönetim Planları MSP ve alt ölçekli planlarda 

dikkate alınması 

• Milli su politikasının genel hatları ile ortaya konulması ve uygulanması 

• Su kaynaklarının koruma ve kullanma dengesi gözetilerek, miktar ve 

kalite açısından sürdürülebilir yönetimi için katılımcı ve bütüncül bir 

yaklaşımla hazırlanmış olan Ulusal Su Planı’nda (2019-2023) yer alan 

politika ve hedefler, MSP ve alt ölçekli mekânsal planlarda dikkate 

alınması 

• Özel ürün arazileri, dikili ürün arazileri, meralar ilgili kanunlar 

çerçevesinde etkin olarak korunması, tüm mekânsal planlarda 

dikkate alınması 

• Mera alanlarının amaç dışı kullanımının engellenmesi, Mera 

Kanununda yer alan biçimi ile ıslahının gerçekleştirilmesi  

• Tarım Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen büyük ova koruma 

alanlarının ve bu alanlara yönelik alınan tedbirlerin alt ölçekli 

mekânsal planlarda dikkate alınması  

• Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin 

önlenmesine yönelik arazi yönetimi, bitki besin maddesi yönetimi, 

hayvansal gübre yönetimi, sulama yönetimi, bitki koruma ürünleri 

yönetimi ve işletmede tutulması gereken kayıtlara ilişkin hükümleri 

içeren İyi Tarım Uygulamaları Kodu tebliği uygulamasının 

yaygınlaştırılması ve tarım havzalarında desteklenecek ürünlerin 

belirlenmesi sürecinde iklim ve su kısıtının dikkate alınması  

• İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerinde kayıp-kaçak oranlarının 

%25’in altına indirilmesi  

• Kentsel ve endüstriyel atık suların arıtıldığı ve alternatif bir su kaynağı 

olarak değerlendirilerek yeniden kullanımlarının büyük ölçüde 

sağlandığı sistemlerin yaygınlaştırılması 

• Yağmur suyu hasadının da öneminin anlaşılarak yaygın olarak 

kullanılmasının sağlanması 

• Su havzalarında yüzeysel akıştan kullanılabilir su oranının %50’nin 

üzerine çıkarılması  
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• Buharlaşma sebebiyle su kaybının fazla olduğu yerüstü depolama 

alanları yerine yer altı su depolama alanlarının yaygınlaştırılması  

• Atık suların tekrar kullanımına yönelik düzenlemeler yapılması  

• Atıkların kaynakta ayrılmasında yaygın kullanım ve verimliliğin 

sağlanması 

• Kentsel atıklarda geri kazanım oranlarının arttırılması 

• Tehlikeli atıkların yönetiminde öncelikli bölgelerin tespit edilmesi 

• Atık yönetiminde ileri teknoloji kullanımı ve yenilikçi yaklaşımlara 

ilişkin teşviklerin verilmesi ve bu hususun ilgili kurum ve kuruluşlarca 

esas alınması 

• Her alanda “sıfır atık” yaklaşımı benimsenmesi 

• Topoğrafyası nedeni ile atık depolaması ve bertarafına ilişkin uygun 

arazi bulunmasında zorluk yaşanan bölgelerde atık yönetimine 

yönelik yeni yaklaşımların geliştirilmesi. 

İklim değişikliğinin etkilerinin yalnızca doğal yapıda değil, tüm ülke 

mekanındaki olası etkilerine yönelik olarak sektörel kararlarda ve 

sektörlerin mekânsal yer seçimi kararlarında iklim değişikliğinin yaratacağı 

risklerin dikkate alınması gerekliliğini doğurmaktadır. Bu kapsamda Doğal 

Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdürülebilirlik ekseni ile 

Rekabetçilik ve Çekicilik eksenleri Havzaların korunması ve etkin yönetimi, 

Doğal kaynakların etkin kullanımı, Sektörler arası iş birliği, tamamlayıcılık ve 

kümelenme ile Turizm potansiyeli ve çeşitliliği öncelikleri bağlamında 

çaprazlanarak irdelenmiştir. Bu çaprazlama ise verimli akiferler, maden 

ruhsatları, petrol arama ve işleme ruhsatları, endüstri bölgeleri, OSB’ler, 

serbest bölgeler ve son olarak turizm merkezleri-kültür ve turizm koruma ve 

gelişim bölgelerinin ilişkilendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. 
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Harita 8: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdürülebilirlik ile 

Rekabetçilik ve Çekicilik-1 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Bununla birlikte doğal yapı, turizm ile ilişkisi bağlamında da 

değerlendirilmiştir. Ülkedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi 

bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel/bölgesel ekonomilerde 

çeşitliliğin sağlanması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi açısından 

“turizm potansiyeli ve çeşitliliği” önceliğine ilişkin senaryonun önemli 

yaklaşımlarından birisi olmaktadır. Diğer yandan senaryo kapsamında tüm 

bölgelerde turizme konu olan her türlü değer “tematik turizm rotaları” 

kapsamında ele alınarak, turizmin kent ve bölge kalkınmasına sürdürülebilir 

katkısı sağlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda ülke bütününe yönelik 

olarak geliştirilen başlıca kararlar ve tedbirler şu şekildedir: 

• İklim değişikliği etkilerinin bölgesel olarak ortaya konması ve detaylı 

çalışmalarla çeşitli sektörler üzerinde yaratacağı etkilerin 

belirlenmesi 

• Sektörel kararlarda ve sektörlerin mekânsal yer seçimi kararlarında 

iklim değişikliğinin yaratacağı risklerin dikkate alınması 

• Bu doğrultuda sektör türü ve yer seçimine ilişkin kararların, ilgili 

fonksiyonların iklim değişikliği, yeraltı suyu kullanım miktarları, atık 

miktar ve türleri ile kirletici nitelikleri vb. çevresel etkileri açısından 

değerlendirilerek gerekli hedef ve stratejilerin oluşturulması 
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• Madencilikte verimlilik artışı ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması 

açısından, ülke genelinde maden sahalarının zenginleştirme tesisleri 

ile desteklenmesi  

• Madencilikte, özellikle cevher hazırlama ve zenginleştirmede ileri 

teknolojik gelişmelerden yararlanılması 

• Yeraltı kaynaklarının rezervlerinin dünya ile karşılaştırılması 

• Ocak madenciliğinden uç ürün elde edinceye kadarki sürecin 

teknik ve maliyet analizleri ile çevresel etki analizlerinin yapılarak 

katma değerinin arttırılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi 

• Ülkemizde yerel kaynakların turizm yönünde sunduğu potansiyellerin 

ve çeşitliliğin değerlendirilerek turizm aracılığı ile faydaya 

dönüştürülmesi 

• Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen turizm 

master planı, turizm sektörüne yönelik strateji belgelerinde tematik 

turizm merkezleri ve rotalarına yönelik kararların TMSP ve alt ölçekli 

planlarda dikkate alınması 

• Kaynak değerler ve küresel talepler göz önünde bulundurularak 

turizm çeşitliliği sağlanırken, önemli turizm odaklarında ulaşım 

olanaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, altyapının iyileştirilmesi 

ve turizme yönelik işgücünün niteliklerinin geliştirilmesi, hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi  

• Turizm sektöründe teknolojik gelişme ile yenilikçi uygulamalar, imaj 

ve tanınırlığı destekleyen girişimlerin desteklenmesi  

• Kış turizmi yapılan kentlerin turizm merkezi olarak geliştirilmesi 

• Kış turizmi yapılan kentleri diğer kentlere bağlayan ulaşım 

sistemlerinin ve teknik altyapının güçlendirilmesi 

• Tüm bölgelerde yer alan çekim odakları ve öncelikli gelişme 

odaklarında, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi  

• Tüm bölgelerde yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yöreye 

ait olan ünün (Coğrafi İşaretler: Menşe ve Mahreç İşareti) sağladığı 

faydanın/potansiyel faydanın yöre halkına aktarılması için Menşe ve 



 

 55 

Mahreç işareti tescili almış ürünlerde adil paylaşıma dayalı değer 

zincirlerinin geliştirilmesi. 

Ülke mekânsal gelişme senaryosunda, yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelik yatırımların bölgelerin potansiyelleri de dikkate alınarak maksimum 

oranlarda kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin 

artırılması benimsenmiştir. Bu doğrultuda belirlenen “Doğal kaynakların 

etkin kullanımı” önceliği ve “yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, etkin 

ve yaygın kullanımı” öncelikleri, senaryonun çevresel sürdürülebilirlik 

açısından önemli yaklaşımlarındandır. Bu kapsamda gerçekleştirilen bir 

diğer değerlendirme ise Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, etkin ve 

yaygın kullanımı önceliği ile sektörel yatırımlarda enerji verimliliği 

önceliğinin; güneş, rüzgâr ve biyo-kütle enerjisi kurulu güçleri ile elektrik 

tüketiminin üretime oranı ile ilişkilendirilmesidir. 

Harita 9: Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdürülebilirlik ile 

Rekabetçilik ve Çekicilik-2 

Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Bu kapsamda ülke bütününe yönelik olarak geliştirilen başlıca kararlar ve 

tedbirler şu şekildedir: 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımların bölgelerin 

potansiyelleri de dikkate alınarak maksimum oranlarda kullanılması 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artırılması  

• Tüm ülkede yenilenebilir enerji (rüzgâr, güneş, biyokütle vb.) üretim 

potansiyellerinin değerlendirilerek öncelikli teşvik verilecek alt 
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bölgelerin tespit edilmesi ve sanayi alanlarında ihtiyaç duyulan 

elektrik üretiminin çeşitlendirilmesi ve enerji üretiminin tüketimi 

karşılama kapasitesinin arttırılması için bu bölgelerde yenilenebilir 

enerji kaynaklarından (rüzgâr, güneş, biyokütle vb.) elektrik 

üretiminin desteklenmesi  

• Yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji 

üretiminin şebekeye entegrasyonunun sağlanması ve YEKA 

modelinin geliştirilmesine yönelik gerekli tedbir ve planların TMSP’de 

yer alması 

• Özellikle ileri teknolojinin kullanılması öngörülen sanayi alanlarında 

(teknoloji alanları, endüstri bölgeleri vb.), bu alanların kendine 

yeterliliğini sağlamaya yönelik yenilenebilir kaynaklardan enerji 

üretimi ve enerji muhafaza sistemlerinin geliştirilmesi, temiz üretim, 

yeşil OSB gibi stratejilerin geliştirilmesi  

• Enerji verimliliğinin sağlanabilmesi amacıyla tüketim ve üretimin aynı 

coğrafyada yapılmasının desteklenmesi ve enerji kaynaklarında 

yenilenebilir enerji kullanım oranının arttırılması  

• Münhasır ekonomik bölgelerde petrol, doğalgaz vb. enerji 

potansiyellerinin araştırılması. 

TMSP I. Etap Çalışmaları kapsamında geliştirilen mekânsal gelişme 

senaryosunda gelişmişliğin ülke düzeyine yayılması ve bölgelerarası 

eşitsizliklerin giderilmesi temel dayanaklar olarak belirtilmiştir. Söz konusu 

hususlar ekonomik ve sosyal gelişmişliğin belirli şehirler ile sınırlı kalmasını ve 

ülkenin mekânsal gelişimindeki dengesizliklerin engellenmesi adına kritik 

öneme sahiptir. Bu kapsamda bölgelerde çekim odağı haline gelen kent 

ve kentsel bölgelerin daha alt düzeydeki diğer yerleşmelerle her alanda 

(iktisadi- imalat, tarımsal üretim, hizmetler-, beşeri, ulaşım, doğal kaynaklar 

vb.) entegre olması ve birbirini desteklemesi ve bunun ülke bütününe 

yayılması, “yerleşmeler arası entegrasyon” önceliği açısından senaryonun 

en temel yaklaşımlarından birini olarak belirlenmiştir.  
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Bu doğrultuda gerçekleştirilen değerlendirme Yaşanabilir Yerleşmeler, 

Erişilebilirlik ve Hareketlilik ekseni üzerinden yapılmıştır. Eksene ait Ulaştırma 

sistemlerinde çevresel duyarlılık, hareketlilik/erişilebilirlik dengesi önceliği 

kapsamında 2050 yılı nüfus tabanlı cazibe erişilebilirlikleri ve 2050 yılı ulaşım 

ağları ve lojistik altyapı öngörüleri birlikte değerlendirilmektedir (Harita 10). 

Aynı eksen ve öncelik kapsamında 2050 yılı nüfus tabanlı yayılma 

erişilebilirlikleri ve 2050 yılı ulaşım ağları ve lojistik altyapı öngörüleri 

üzerinden bir değerlendirme daha yapılmıştır (Harita 11).  

Harita 10: Yaşanabilir Yerleşmeler, Erişilebilirlik ve Hareketlilik-1 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Harita 11: Yaşanabilir Yerleşmeler, Erişilebilirlik ve Hareketlilik-2 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Ulaşım türleri arası entegrasyonun sağlanması ile hareketlilik ve erişilebilirlik 

dengesinin temini, “ulaştırma sistemlerinde çevresel duyarlılık, 

hareketlilik/erişilebilirlik dengesi” önceliği kapsamında senaryonun önemli 
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yaklaşımlarından biri olmaktadır. Bu doğrultuda Yaşanabilir Yerleşmeler, 

Erişilebilirlik ve Hareketlilik ekseni kapsamında gerçekleştirilen bir diğer 

değerlendirme ise Yerleşmeler arası entegrasyon, Ulaştırma sistemlerinde 

çevresel duyarlılık, hareketlilik/erişilebilirlik dengesi ve Mal ve hizmet üretimi 

ve dağıtımında yüksek entegrasyon öncelikleri birlikte ele alınarak 

yapılmıştır. Bu değerlendirmede ise düzeylerine göre çekim odakları, nüfus 

tabanlı toplam erişilebilirlikler ve 2050 yılı ulaşım ağları ve lojistik altyapısı 

incelenmektedir.  

Harita 12: Yaşanabilir Yerleşmeler, Erişilebilirlik ve Hareketlilik-3 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Bunlara ek olarak kent içi ulaşım sistemlerinde herkes için erişilebilir olma 

kriteri doğrultusunda türler arası entegrasyon ve ulaşımın, sürdürülebilir 

kentsel hareketlilik planlaması esaslarına göre düzenlenmesi, senaryo 

kapsamında “yerleşmelerde yaşam ve mekân kalitesi” önceliğine ilişkin en 

önemli yaklaşımlardan birini oluşturmaktadır. Diğer yandan oluşturulan 

senaryo kapsamında “kültürel, doğal ve tarihi değerlerin korunması” 

önceliği, mekânsal ve toplumsal sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen, 

ekonomik sürdürülebilirliği ise dolaylı yönden etkileyen temel bir öncelik 

alanı olarak değerlendirilmiştir. Ek olarak “yerleşmeler arası entegrasyon” 

önceliği kapsamında kırsal yerleşmeler ele alınmış ve önemi vurgulanmıştır. 

Tüm bu değerlendirmeler kapsamında ülke bütününe yönelik olarak 

geliştirilen başlıca kararlar ve tedbirler şu şekildedir: 
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• Gelişmişliğin ülke düzeyine yayılması ve bölgelerarası eşitsizliklerin 

giderilmesi 

• Gelişmişliğin ülke düzeyinde etkin şekilde yayılması  

• Bölgelerde çekim odağı haline gelen kent ve kentsel bölgelerin 

daha alt düzeydeki diğer yerleşmelerle her alanda (iktisadi- 

imalat, tarımsal üretim, hizmetler-, beşeri, ulaşım, doğal kaynaklar 

vb.) entegre olması ve birbirini desteklemesi ve bunun ülke 

bütününe yayılması 

• Erişilebilirliğin tüm ülke geneline yayılması 

• Ulaşım sistemlerinde çeşitliliğin sağlanması, entegre ve verimli 

ulaşım sistemlerinin kurgulanması 

• Tüm yerleşmelerde yaşam ve mekan kalitesinin yükseltilmesi 

• Kişi başı düşen yeşil alan miktarının arttırılması 

• Ekolojik koridorlar, yeşil ağlar, rüzgâr koridorları, yeşil kuşaklar vb. 

oluşturulması 

• Kamu hizmetlerinde herkes için erişilebilirliğin sağlanması ve bu 

yönde geliştirilecek kararların alt ölçekli planlarda yer alması  

• Yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalarda 

sosyal, kültürel donatılar ile yeşil alanların başta kadın, çocuk ve 

genç nüfusun ihtiyaçlarını gözeterek herkes tarafından erişilebilir 

ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlanması yaklaşımının tüm 

mekânsal planlarda dikkate alınması  

• Kent içi ulaşım sistemlerinde herkes için erişilebilir olma kriteri 

doğrultusunda türler arası entegrasyon ve ulaşımın, sürdürülebilir 

kentsel hareketlilik planlaması esaslarına göre düzenlenmesi 

• Yaşam kalitesi, kentsel çekicilik ve çevrenin korunması 

kapsamında kentsel/kırsal teknik altyapının iyileştirilmesi  

• Lojistik Merkezlerin işlevlerini yerine getirmeleri açısından destek 

sağlayan, ikincil tesisler olan Lojistik Köyler ve Lojistik Parkların, batı 

bölgesi genelinde geliştirilmesi ve birden fazla ulaşım türü ile 

bağlantılarının sağlanması  
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• Şehirlerin akıllı şehirlere dönüşümü için yönetişim mekanizmaları, 

finansman araçları geliştirilmesi ve kapasite artırımı gibi 

stratejilerle akıllı şehir dönüşümünün sağlanması  

• Ulusal coğrafi bilgi/veri tabanı ilgili kurum ve kuruluşların 

eşgüdümü içerisinde oluşturulması 

• Kentsel ve kırsal yerleşmelerin sahip olduğu peyzaj değerleri, su 

kaynakları, orman ve tarım alanları gibi doğal değerlerin 

bütüncül olarak korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 

• Kültürel ve tarihi değerlerin korunması ve sürdürülebilirliği ile 

yerleşimlerin kimliklerinin güçlendirilmesi yönünde hedef ve 

stratejilerin geliştirilmesi, mevcut politikalar ile entegre edilmesi 

• Öncelikle “kırsal yerleşim” tanımlamasının ilgili kurum ve kuruluşlar 

tarafından yapılarak, ülke genelinde, özellikle büyükşehirlerde 

mahalle statüsünde bulunan ve kırsal özelliği devam eden 

yerleşmelerin, yapılacak önceliklendirme kapsamında tespit 

edilmesi ve kırsal yerleşimlerin sürdürülebilirliğini amaçlayan kırsal 

mekânsal planların üretilmesi 

• Kırsal yerleşimler ile çekim odakları ve öncelikli gelişme odakları 

arasında mal ve hizmet üretimi ve dağıtımında yüksek 

entegrasyonun ve erişilebilirliğin sağlanması 

• Kırsal yerleşimlerde ekonomik çeşitliliğin artırılarak yerinde 

istihdamın sağlanması. 

Nüfus dinamikleri ve beşeri gelişme ekseni TMSP kapsamında belirlenen 

diğer eksenlere ilişkin senaryo yaklaşımlarının başat aktörü olmaktadır. 

Nüfusun ve beşeri sermayenin ülke mekânı içerisindeki dengesiz dağılımı 

yaşam kalitesi, ekonomik gelişmişlik düzeyleri, beşeri gelişme gibi pek çok 

alanda olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bu doğrultuda Nüfus 

Dinamikleri ve Beşeri Gelişme ekseni öncelikle Yenilikçilik ve Teknoloji ekseni 

ile çaprazlanarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme ilk eksenden Göç 

yönetimi ve sosyal uyum ve Beşeri sermayenin gelişmişlik düzeyi öncelikleri; 

ikinci eksenden ise AR-GE ve yenilikçilik kapasitesi öncelikleri üzerinden 
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gerçekleştirilmiştir. Kullanılan veri setleri ise mevcut trendlere göre 2018-

2050 yılları arası nüfus değişimi (artış-azalış), illerin beşeri sermaye ve 

çekicilik açısından kümelenmesi ve yenilikçilik kümelenmesi verilerinden 

oluşmaktadır.  

Harita 13: Nüfus Dinamikleri ve Beşerî Gelişme ile Yenilikçilik ve Teknoloji 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Bu değerlendirmelere ek olarak kuraklık kaynaklı kitlesel göçlerin (ülke 

dışından Türkiye’ye ve ülke içinde bölgeler arasında, özellikle güneyden 

kuzeye) yaşanma olasılığının yüksek olduğu değerlendirilmiş ve Türkiye’nin 

yakın komşuları (Ortadoğu Ülkeleri) iklim değişikliği ve değişkenliğine karşı 

çok hassas ülkeler olarak nitelendirilmiştir. Bu bağlamda, göç konusunun 

da iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde önemli bir yeri olduğu 

değerlendirilmektedir. Söz konusu değerlendirmeler kapsamında ülke 

bütününe yönelik olarak geliştirilen başlıca kararlar ve tedbirler şu 

şekildedir: 

• Aşırı nüfus yığılması yaşanan bölgelerde, TMSP’de belirlenecek olan 

optimum nüfus yoğunluğunu aşmayacak mekânsal ve sektörel 

planlama kararlarının alınması  

• Özellikle nüfus kaybı yaşanan illerde beşeri sermayenin geliştirilmesi  

• Nüfusun ve beşeri sermayenin ülke bütününde dengeli dağılımının 

sağlanması adına; özellikle ulaşım ve erişilebilirlik açısından 

dezavantajlı olan iller içinde kamusal hizmetlerin dağılımında 

erişilebilirliğin ön planda tutulması ve gerekli ise hizmetlerin il içinde – 
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kırsal yerleşimlerin de erişebilirliğinin yükseltilmesi hedeflenerek - etkin 

dağılımının sağlanması amacı ile hizmet odağı yerleşimlerin alt 

ölçekli planlarda tespit edilmesi  

• Ülke genelinde yeterli sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi ile 

kadın, çocuk, genç ve yaşlı nüfusu kapsayacak şekilde 

desteklenmesi ve herkes için erişilebilir olması  

• Özellikle kırsal nüfusun yaşam kalitesini yükselterek nüfusun yerinde 

kalmasını destekleyecek stratejilerin TMSP kapsamında geliştirilmesi  

• Kırdan kente göçün azaltılması yönünde yaşam kalitesinin ve 

hizmetlere erişebilirliğin artırılmasına ek olarak ekonomik stratejilerin 

de TMSP kapsamında geliştirilmesi  

• Katılımcılık önceliği adına alt ölçekli planlarda TMSP ile uyumlu plan 

kararlarının geliştirilmesi ve bu kararların uygulamaya geçirilmesinin 

başarısı açısından TMSP’nin kamu, özel sektör, STK’lar ve farklı 

paydaş grupları tarafından benimsenmesi ve söz konusu 

paydaşların yerleşmeleri ilgilendiren mekânsal karar alma 

süreçlerine etkin ve mutlak katılımının sağlanması  

• TMSP’nin hedef ve stratejilerinin diğer alt ölçekli planlar aracılığıyla 

yerleşmeler düzeyinde uygulanmasının sağlanması 

• Mekânsal planlama ve hizmetlerde yerel düzeyde katılımcılığın 

sağlanması  

• Özellikle kentsel karar alma süreçlerinde, tüm dezavantajlı grupların, 

kadın, çocuk ve genç nüfusun katılımlarının güçlendirilmesi  

• Türkiye MSP kapsamında olası dış göç akımlarına yönelik mekânsal 

stratejiler ile birlikte göç edenlerin kentsel uyumunun sağlanması ve 

kentin sunduğu imkânlardan yararlanabilme düzeylerinin 

artırılmasına yönelik temel stratejilerin belirlenmesi  

TMSP Vizyonu, Öncelikleri ve Mekânsal Gelişme Senaryosu kapsamında 

Mekânsal ölçekte rekabet, bir yerleşme ekonomisinin, nüfusun yaşam 

kalitesini ve yaşam standardını yükselten bir etki yarattığı ve ülkemizde de 

özellikle metropoliten kentlerin, bazı kent bölgeler ve illerin çeşitli 
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avantajları ile küresel düzeyde rekabet etmekte olduğu belirtilmiştir. Bu 

kapsamda ekonomik gelişmenin sürdürülebilirliği ve bölgesel/yerel 

kalkınma açısından Rekabetçilik ve Çekicilik, senaryo açısından önemli bir 

eksen olarak kabul edilmektedir. Bunula birlikte Endüstri 4.0 ile ilişkili 

teknolojilerin küresel ölçekte daha çok uygulama alanı bulacağı ve sürekli 

yükselen bir eğilim göstereceği belirtilmiştir. Yaşanmakta olan söz konusu 

teknolojik dönüşüm süreci doğrultusunda Yenilikçilik ekseni, 

benimsenmesini zorunlu bir eksen olarak ortaya çıkmaktadır. Endüstri 

4.0’ın, üretimin dijitalleşmesi, robot ve yapay zekâ teknolojisindeki hızlı 

ilerlemelerin, başta sanayi olmak üzere tüm ekonomik sektörleri 

değiştireceği, bu sektörlerin gereksindiği yeni niteliklerin ve yeni bir işgücü 

yapısının oluşacağı belirtilmiş ve bu doğrultuda “İstihdamda nitelik, nicelik 

ve çeşitlilik” önceliği belirlenmiştir. 

Bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler Rekabetçilik ve Çekicilik ve 

Yenilikçilik ve Teknoloji eksenlerinin çaprazlanmasından oluşmaktadır. Bu 

değerlendirmelerin ilkinde Rekabetçilik ve Çekicilik ekseninden İstihdamda 

nitelik, nicelik ve çeşitlilik, Sanayi ve teknoloji bölgelerinde üretim, kapasite 

ve çeşitlilik, Tarımsal üretim kapasitesi, çeşitlilik ve gıda güvenliği, Sektörler 

arası iş birliği, tamamlayıcılık ve kümelenme öncelikleri ile Yenilikçilik ve 

Teknoloji ekseninden Katma değeri yüksek ürünlerin üretimi önceliği birlikte 

ele alınmaktadır. Bu bağlamda hizmet ve imalat sektörü istihdamının 

lokasyon katsayısı, tarım ve hizmet sektörünün toplam katma değerdeki 

payı, rekabetçilik kümelenmesi ve yenilikçilik kümelenmesi konularının 

ilişkileri incelenmektedir.  
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Harita 14: Rekabetçilik ve Çekicilik ile Yenilikçilik ve Teknoloji-1 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Söz konusu değerlendirmelere ek olarak “Tarımsal üretim kapasitesi ve 

çeşitlilik, gıda güvenliği” önceliği kapsamında, tarımsal üretimin 

sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği konuları da rekabet ve çekicilik ekseni 

altında en temel konular olarak ele alınmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında 

ülke bütününe yönelik olarak geliştirilen başlıca kararlar ve tedbirler şu 

şekildedir: 

• Endüstri 4.0’ın gerektirdiği nitelikli işgücünün oluşması yönünde 

kararlar alınması 

• Tarımsal üretim kapasitesinin ve verimliliğinin arttırılması, tarımsal ürün 

çeşitliliğinin arttırılması, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi 

• Tarım sektörünün stratejik gelişiminin sağlanması ve tarımsal 

üretimde verimliliğin arttırılması için tarımsal amaçlı arazi kullanım 

planları ile mekânsal planların uyumun sağlanması  

• Tarımsal üretimin devamlılığı için özellikle kentsel gelişme baskısı 

altındaki tarım alanlarının mutlak olarak korunması 

• Tarımsal üretim ve lojistik ilişkisinin etkinleştirilmesi 

• Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgeleri (TDİOSB) geliştirilmesi 

• Ekolojik tarımın geliştirilmesi ve Organik Tarım Yönetmeliği’ne uygun 

tarım alanlarında organik tarım yapılmasının sağlanması 

• Yerel kaynak çeşitliliğine göre, kırsal kalkınmayı destekleyen, 

sürdürülebilirlik temelinde yerel ürün üretiminin teşvik edilmesi  
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• Yerel tarımsal ürün üretiminde markalaşma ve coğrafi işaretlerin 

kullanımının desteklenmesi. 

Aynı eksenlerle yapılan farklı değerlendirmede ise Yenilikçilik ve Teknoloji 

ekseninden Katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve Teknoloji üretimi 

öncelikleri birlikte ele alınmaktadır. Bu öncelikler kapsamında imalat 

sanayiinde teknoloji yoğunluğu, orta yüksek teknoloji yoğunluğu ve sanayi 

sektörünün toplam katma değerdeki payına dair veriler 

ilişkilendirilmektedir. 

Harita 15: Rekabetçilik ve Çekicilik ile Yenilikçilik ve Teknoloji-2 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Bu değerlendirmelere ek olarak “Sanayi ve teknoloji bölgelerinde üretim, 

kapasite ve çeşitlilik” önceliği ile “Sektörler arası işbirliği, tamamlayıcılık ve 

kümelenme” önceliği açısından önem taşıyan kararlar ve tedbirler de 

geliştirilmiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda ülke bütününe yönelik 

olarak geliştirilen başlıca kararlar ve tedbirler şu şekildedir: 

• Sanayi alanında bilgi yoğun, yaratıcılığa açık sektörlerin 

desteklenmesi 

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Organize Sanayi Bölgeleri 

(OSB)’nde yeni teknolojiler geliştirilerek “markalaşmış” ve “katma 

değeri yüksek” ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi 

• Doluluk oranları düşük mevcut OSB’lerde teknoloji üretimine ilişkin 

sektörlere ağırlık verilmesi 
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• Stratejik sektörlerin desteklenmesi 

• Sektörler arası işbirliği ve kümelenmenin geliştirilmesi 

• Küresel düzeyde rekabet avantajını sağlamak üzere kimya, ilaç ve 

tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı 

sistem araçları, savunma sanayi ile küresel rekabet açısından 

avantaj sağlayacak diğer stratejik sektörlerin desteklendiği 

kümelerin geliştirilmesi  

• Yenilikçilik ve teknoloji kullanımı ile üretiminin başta imalat sanayi 

olmak üzere diğer sektörlerde de desteklenmesi  

• Bilgi ve teknoloji yoğun sektörlerin imalat sanayi içindeki paylarının 

arttırılması ve bu yolla katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi 

• İmalat sanayinin katma değerli üretim yapabilmesi ve yenilikçi ürün 

geliştirme kapasitesinin arttırılması yönünde Ar-Ge ve yenilik 

kabiliyetinin güçlendirilmesi ve yeniliği esas alan bir yapıya 

kavuşturulması  

• Her ilde yer alan üniversitelerde teknopark açmak yerine teknopark 

yatırımlarının yenilikçilik ve teknoloji kullanımı ve üretimi bazında öne 

çıkan metropoliten kentlerde ve sanayi kentlerinde yoğunlaştırılması  

• Hizmet sektörü içinde bilgi ve teknoloji yoğun işlerin arttırılması 

• Tarım sektöründe iklim değişikliğinin etkilerini karşılayan ve verimliliği 

destekleyen yenilikçi uygulamaların ve teknolojilerin desteklenmesi  

• Turizm sektöründe teknolojik gelişme ile yenilikçi uygulamaların 

desteklenmesi 

• İmaj ve tanınırlığı destekleyen girişimlerin desteklenmesi 

• Yenilikçiliğin geliştirilmesi öngörülen kent ve bölgelerde yenilikçiliğin 

yenilik ekosistemi içinde ele alınması 

• Yenilik aktörleri ile katılımcı süreçler içinde yerel strateji ve önceliklerin 

tanımlanması; bu bağlamda teknoparkların, üniversitelerin, Ar-Ge 

merkezlerinin kentsel yapı ile entegre bir şekilde – mekânsal birliktelik 

içinde kurgulanması 

• Yenilikçiliğin ve teknolojinin sosyal-kültürel boyutu desteklemek üzere 

gerek yenilikçilik odağı olarak tanımlanan illerde ve gerekse diğer 
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illerde gençlerin ve çocukların bilim ve teknolojiye yönelmesini 

destekleyici eğitim ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi  

• Endüstri 4.0’ın gerektirdiği işgücü dönüşümünün üniversite ve eğitim 

kurumlarının desteğiyle gerçekleştirilmesi. 

3.4. Hazırlık Süreci ve Sonraki Adımlar  

2018 yılından bu yana T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik 

Üniversitesi arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında ilerleyen TMSP 

çalışmaları temel olarak 4 etaptan oluşmaktadır. “Mekânsal Strateji 

Planlaması Ön Hazırlık ve Araştırmaları Projesi” ile başlayan çalışmalar, 2019 

yılında “Türkiye Mekânsal Strateji Planının Hazırlanması Projesi - I. Etabı” ile 

devam etmiş ve günümüz itibariyle “Türkiye Mekânsal Strateji Planının 

Hazırlanması Projesi - II. Etabı” ile devam etmektedir. II. Etap çalışmalarının 

tamamlanmasının ardından TMSP- III. Etap Çalışmalarının başlaması 

beklenmektedir. 

Şekil 2: TMSP Çalışmaları 
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Mekânsal Strateji Planlaması Ön Hazırlık ve Araştırmaları Projesi 2018 yılında 

gerçekleştirilmiştir. Bu projede ulusal nitelikli planlar ve programlar, strateji 

belgeleri, bölgesel nitelikli ve mekânsal planlar ve sektörel planlarda yer 

alan veri, bilgi, hedef, karar ve stratejiler irdelenmiş ve TMSP sonraki etap 

çalışmalarına ilişkin girdiler ortaya konmuştur. Bu girdiler temelde “Yerleşme 

Düzeni ve Mekân”, “Çevre, Doğal Kaynaklar, İklim Değişikliği ve Doğal 

Tehlike Riskleri”, “Sektörlerin Mekânsal Eğilimleri”, “Temel Altyapı ve 

Kaynaklar” olarak dört konu çerçevesinde sunulmuştur.  

Türkiye Mekânsal Strateji Planının Hazırlanması Projesi - I. Etabı ise 2019 

gerçekleştirilmiş ve üç aşama üzerinden ele alınmıştır. Birinci Aşama 

kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen MSP-ÖHAP sonuçlarının 

değerlendirilmiş ve taslak vizyon belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

İkinci Aşama kapsamında ise belirlenen taslak vizyon Üst Düzey Toplantı ile 

değerlendirilmiş ve Etabın Üçüncü Aşamasına girdi sağlayarak alternatif 

mekânsal gelişme senaryoları belirlenmiş ve değerlendirilmiştir.  

Türkiye Mekânsal Strateji Planının Hazırlanması Projesi - III. Etabı’nın ise 

tamamlanması öngörülen 2021 yılı içerisinde SÇD süreci ile eşgüdümlü 

olarak ilerlemesi öngörülmektedir. TMSP III. Etap çalışmaları temel olarak üç 

(3) aşamadan oluşmaktadır: 

• Birinci Aşama 

o Hazırlık çalışmaları 

o  TMSP Stratejik Hedeflerinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi 

• İkinci Aşama: TMSP Eylem Planı, İzleme ve Değerlendirme Sisteminin 

hazırlanması 

• Üçüncü Aşama: TMSP'nin hazırlanması ve nihai hale getirilmesi 

1. Aşamada yer olan Hazırlık Çalışmaları, genel olarak proje hazırlığı olarak 

nitelendirilebilecek Ofis Düzenlemesi ve Donanım, İş Programının 

Hazırlanması ve Paydaş Katılımı iş kalemleri ile Revize sürecini 

kapsamaktadır. Bu aşamada yer alan TMSP Stratejik Hedeflerinin ve 
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Stratejilerinin Belirlenmesi Aşaması, çeşitli paydaşların katılımı ile TMSP 

Stratejik Hedeflerinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi hedeflemektedir. 

2. Aşama olan TMSP Eylem Planı, İzleme ve Değerlendirme Sisteminin 

Hazırlanması düzenlenecek paydaş toplantıları doğrultusunda 

gerçekleştirilecektir. Söz konusu paydaş toplantıları 7 bölge özelinde 

gerçekleştirilecek geniş katılımlı toplantılar ile ve anahtar paydaş 

toplantısını içermektedir. 

Son aşama olan TMSP'nin Hazırlanması ve Nihai Hale Getirilmesi 2018 

yılından bu yana süregelen çalışmaların nihayete erdiği ve TMSP 

çalışmalarının tamamlandığı aşama olmaktadır. Yine bu aşamada da 

çeşitli paydaş katılım toplantıları gerçekleştirilecektir. 

TMSP III. Etap süresince eşgüdümlü olarak ilerleyecek TMSP SÇD 

Çalışmaları, bu raporun “6. Sonraki Aşamalar” bölümünde detaylı olarak 

aktarılmıştır. İlgili yönetmelik uyarınca belirlenen adımlara istinaden 

kurgulanan 2. Safha 3 aşamadan oluşmaktadır: Hazırlık Aşaması, SÇD 

Sürecinin Gerçekleştirilmesi ve Sonuç Aşaması. Birinci Aşama kapsamında 

ilgili yönetmelikçe tanımlanan İstişare Toplantısı ve ilgili çalışmaların 

gerçekleştirilmesini içerirken, İkinci Aşama SÇD Raporunun hazırlanması ve 

kalite kontrolü ile plan ya da programa ilişkin karara yönelik çalışmaları 

içermektedir. Son aşama olan Sonuç Aşaması’nda ise SÇD sürecine ilişkin 

Bilgilendirme ve İzleme Programı oluşturulmasına yönelik çalışmaların 

gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

3.5. İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı  

Türkiye Mekânsal Strateji Planı’nın ilgili plan/programlarla bağlantısı TMSP’yi 

etkileyen ve TMSP’nin etkilediği plan/program bağlantıları kapsamında ele 

alınmıştır. Söz konusu etki durumu, plan kademelenmesinde yer alan ve 

ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamındaki (yasal) bağlantılar ile 

tematik/sektörel olarak etkilendiği ve etkilediği bağlantılar olabilmektedir. 

Mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planları hazırlanırken kalkınma 

planı, bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgeleri 
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ile ortaya konulan hedeflerin dikkate alınacağı Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinde ifade edilmektedir. TMSP’yi ulusal düzeyde etkileyen, 

mekânsal planlar kapsamında sayılmayan fakat en üst kademe plan 

olarak nitelendirilen Kalkınma Planı ve kalkınma planlarına istinaden 

hazırlanan Yıllık Programlar şüphesiz ki TMSP’yi etkileyen yasal ve stratejik 

bağlantılar olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda T.C. 

Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı 2019-2023 

yılları arasını kapsayan 11. Kalkınma Planı ve 2019, 2020 ve 2021 yılları için 

hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları TMSP’yi etkileyen 

programlar olarak öne çıkmaktadır. Kalkınma Planı ve ilgili Yıllık 

Programlara ek olarak, mekânsal planlar kapsamında sayılmayan ancak 

planları yönlendiren stratejiler; 

• AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) 2007-2023,  

• Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES) 2010 – 

2023,  

• T.C. İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2023,  

• Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014 – 2023,  

• Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 2014 – 2020 ve Şehircilik Şûrası 

Komisyon Raporları ve Sonuç Bildirgesi  

gibi, TMSP ile stratejik bağlantıları olan plan, politika ve strateji belgeleri de 

ele alınmıştır. Farklı amaç ve odak konulara sahip bu plan, politika ve 

strateji belgelerinin, 9. Kalkınma Planı ya da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi gibi farklı dayanaklara sahip oldukları görülmüş ve bu 

nedenle TMSP çalışmaları konusunda yönlendirici nitelikleri oldukları 

yönünde çalışmaya dahil edilmişlerdir. 

 



 

 71 

Tablo 12: TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Ulusal Plan, Politika ve Strateji Belgeleri 

Adı 
Kurum/ 

Kuruluş 
Yılı Amacı TMSP ile ilişkisi 

AB Entegre 

Çevre 

Uyum 

Stratejisi 

(UÇES) 

2007-2023 

T.C. 

Çevre ve 

Orman 

Bakanlığı 

2006 

UÇES’in amacı, ülkemizde ekonomik ve sosyal 

şartları da dikkate alarak sağlıklı yaşanabilir bir 

çevre oluşturmak ve bu doğrultuda ulusal çevre 

mevzuatımızın AB çevre müktesebatı ile 

uyumlaştırılarak uygulanması ile uygulamanın 

izlenmesi ve denetlenmesini sağlamaktır. 

UÇES TMSP ile stratejik bağlantılı olan 

plan/programlardan olup, Türkiye'de çevreye 

yönelik yasal çerçeve, mevcut durum ve eğilimlere 

yönelik önemli bulgular sunmaktadır. Bu kapsamda 

UÇES'in temel ilkeleri, amaçları ile çeşitli sektörlere 

yönelik geliştirilmiş öncelik ve politikalar TMSP 

çalışmalarını yönlendirici niteliktedir. 

Bütünleşik 

Kentsel 

Gelişme 

Stratejisi ve 

Eylem Planı 

2010-2023 

T.C. 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı 

2010 

KENTGES’in amacı, yerleşmelerimizin 

yaşanabilirlik düzeyinin, mekân ve yaşam 

kalitesinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve 

kültürel yapılarının güçlendirilmesine yönelik yol 

haritasının oluşturulmasıdır.  

KENTGES TMSP ile mevcut bir plan kademe ilişkisi 

barındırmasa da TMSP'nin gerekçelerinden biri 

olarak gösterilmekte, 9. Kalkınma Planı ile bağlantılar 

sunması ve yerleşmelere ilişkin çeşitli yönergeler 

içermesi nedeniyle TMSP için yönlendirici niteliktedir. 

T.C. İklim 

Değişikliği 

Eylem Planı 

2011-2023 

T.C. 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı 

2011 

İDEP’in amacı, insanlığın ortak kaygısı olan iklim 

değişikliğini önlemeye yönelik uluslararası 

taraflarla iş birliği içerisinde, tarafsız ve bilimsel 

bulgular ışığında ortak akılla belirlenmiş küresel 

çabalara, sürdürülebilir kalkınma politikalarına 

uygun olarak, ortak fakat farklılaştırılmış 

sorumluluklar prensibi ve Türkiye’nin özel şartları 

çerçevesinde katılmaktır. 

İDEP, 9. Kalkınma Planı’nda yer alan politikalara 

dayanmaktadır. Bu nedenle gerek BMİDÇS’in 

TMSP'yi etkileyen uluslararası politika ve strateji 

belgesi olması, gerek İDEP'in 9. Kalkınma Planı'na 

dayanması nedeniyle, TMSP için yönlendirici 

niteliktedir. 
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Tablo 12 (devamı): TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Ulusal Plan, Politika ve Strateji Belgeleri 

Adı 
Kurum/ 

Kuruluş 
Yılı Amacı TMSP ile ilişkisi 

Bölgesel 

Gelişme Ulusal 

Stratejisi 2014 - 

2023 

T.C. 

Kalkınma 

Bakanlığı 

 2014 

BGUS, bölgesel kalkınmayla ilgili temel 

stratejileri belirleyen bir çerçeve belgedir. 

Stratejik planlama yaklaşımı ile hazırlanmış 

olan BGUS, ulusal düzeyde bölgesel 

gelişme politikalarını ortaya koyarken 

bölgesel ve yerel düzeyde politika 

geliştirme, planlama ve uygulamaya yön 

verecektir.  

BGUS TMSP'yi yasal bağlayıcı nitelikte 

olmamasına karşın TMSP çalışmalarını 

yönlendirebilecek Stratejik Bağlantı niteliğindedir. 

Ulusal Kırsal 

Kalkınma 

Stratejisi 2014 - 

2020 

T.C. Gıda 

Tarım ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı 

 2015 

Türkiye’nin kırsal kalkınma politikasının 

temel amacı, kırsal kesimdeki asgari 

yaşam kalitesinin ülke ortalamasına 

yaklaştırılması hedefiyle kırsal toplumun iş 

ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla 

uyumlu olarak kendi yöresinde 

geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır. 

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ülke bütününe 

yönelik stratejik bir belge olması itibariyle, TMSP'yi 

yönlendirebilecek Stratejik Amaçlar, Öncelikler ve 

tedbirler içermektedir. 

Şehircilik Şurası 

Komisyon 

Raporları ve 

Sonuç Bildirgesi 

T.C. Çevre 

ve Şehircilik 

Bakanlığı 

 2017 

“Şehircilikte Yeni Vizyon” teması ile 

düzenlenen olan Şehircilik Şûrasının temel 

amacı; Türkiye’nin yeni şehirleşme 

vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar 

çerçevesinde katılımcı bir şekilde 

belirlemektir. 

Şehircilik Şûrası Sonuç Bildirgesi ve Komisyon 

Raporları TMSP'yi yasal olarak bağlayıcı nitelikte 

olmamasına karşın, içerdiği Tavsiye Kararlar 

kapsamında TMSP çalışmalarını yönlendirebilecek 

Stratejik Bağlantı niteliğindedir. 
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Tablo 12 (devamı): TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Ulusal Plan, Politika ve Strateji Belgeleri 

Adı Kurum/ Kuruluş Yılı Amacı TMSP ile ilişkisi 

11. Kalkınma Planı 

T.C. 

Cumhurbaşkanlığı, 

Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 

 

2019 

11. Kalkınma Planı, uzun vadeli bir 

perspektifle ülkemizin kalkınma 

vizyonunu ortaya koyarak, 

milletimizin temel değerlerini ve 

beklentilerini karşılamak, ülkemizin 

uluslararası konumunu yükseltmek 

ve halkımızın refahını artırmak için 

temel yol haritası olacaktır. 

11. Kalkınma Planı yasal olarak bağlayıcı stratejik 

plan statüsü nedeniyle TMSP'yi bağlayıcı ve 

yönlendirici niteliktedir. 

2019 Yılı 

Cumhurbaşkanlığı 

Yıllık Programı, 

Karar Sayısı:256 

Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ve 

Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 

 

2019 

11. Kalkınma Planı'nın 

uygulanmasına ilişkin politika ve 

tedbirlerin belirlenmesi. 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları, Kalkınma 

Planları'nın yıllık uygulama aracı olması itibariyle, 

yasal olarak bağlayıcı stratejik plan statüsünde 

olup TMSP'yi bağlayıcı ve yönlendirici niteliktedir. 

2020 Yılı 

Cumhurbaşkanlığı 

Yıllık Programı, 

Karar Sayısı:1733 

Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ve 

Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 

2020 

11. Kalkınma Planı'nın 

uygulanmasına ilişkin politika ve 

tedbirlerin belirlenmesi. 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları, Kalkınma 

Planları'nın yıllık uygulama aracı olması itibariyle, 

yasal olarak bağlayıcı stratejik plan statüsünde 

olup TMSP'yi bağlayıcı ve yönlendirici niteliktedir. 

2021 Yılı 

Cumhurbaşkanlığı 

Yıllık Programı, 

Karar Sayısı:3136 

Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ve 

Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 

2021 

11. Kalkınma Planı'nın 

uygulanmasına ilişkin politika ve 

tedbirlerin belirlenmesi. 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları, Kalkınma 

Planları'nın yıllık uygulama aracı olması itibariyle, 

yasal olarak bağlayıcı stratejik plan statüsünde 

olup TMSP'yi bağlayıcı ve yönlendirici niteliktedir. 



 

 74 

Ulusal Sektörel Strateji Belgeleri ve Eylem Planları, ulusal ölçekte hazırlanan 

ve stratejik olarak enerji, atık yönetimi, enerji sektörü gibi farklı konulara 

odaklanan strateji belgeleri ve planlardır. Söz konusu strateji belgeleri ve 

eylem planları, TMSP’yi doğrudan etkileyecek yasal bir bağlantı 

içermezken, TMSP ile ilişkilendirilebilecek hususlar içermektedirler. Bu 

hususlar değerlendirilirken, bu kapsam belirleme raporu dahilinde ele 

alınması muhtemel çevre, kirlilik, karbon emisyonu, sağlık vb. hususların ilgili 

strateji belgesi ya da eylem planı kapsamında yer alıp almadığı 

incelenmiş, ilgili planlara 7. Ekler Bölümü’nde yer verilmiştir (7.3).  

Daha önce de belirtildiği üzere, 3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre Çevre 

Düzeni Planları ve İmar Planları “kapsadıkları alan ve amaçları açısından 

Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak” hazırlanır4. Bu durum itibariyle 

TMSP, hazırlanacak olan Çevre Düzeni Planlarını, Nazım İmar Planlarını ve 

Uygulama İmar Planlarını etkilemektedir. Bu duruma ek olarak TMSP, 2023 

yılı vizyonları ile hazırlanmış olan İBBS Düzey 2 ölçeğinde, Kalkınma Ajansları 

tarafından hazırlanan Bölge Planlarının gelecek çalışmalarını 

etkileyebilecek niteliktedir.  

Bölge planlarının haricinde bölgesel düzeyde hazırlanan Bütünleşik Kıyı 

Alanları Planları5 (BKAY) ile Nehir Havzası Yönetim Planları da TMSP 

eylemlerinden etkilenmesi muhtemel planlar olarak değerlendirilebilir. Bu 

aşamada her ne kadar TMSP ölçek olarak söz konusu planların içerdiği 

alanlara ilişkin doğrudan eylem sunmayan bir nitelikte olsa da TMSP 

eylemlerinin ilgili planlarda belirtilen çevresel özelliklere olumsuz etki 

yaratmayacak nitelikte olması önemlidir. Zira BKAY Planları, Mekânsal 

Planlar Yapım Yönetmeliği’nde 

“Bütünleşik kıyı alanları planı: Kıyıları, etkileşim alanı ile birlikte tüm 

sektörel faaliyet ve planları, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek 

şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele alan; …. mekânsal hedef, strateji 

                                            

4 3194 Sayılı İmar Kanunu; Madde 6 

5 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 6 (6) 
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ve eylem önerilerini ve yönetim planını kapsayan, 1/25.000 veya 

1/50.000 ölçekte şematik ve grafik planlama diline uygun, plan 

paftası ve planlama raporu ile bütün olarak stratejik planlama 

yaklaşımı çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde 

hazırlanan planı, 

olarak, yönlendirici niteliğinde hazırlanan stratejik planlar olarak 

tanımlanmaktadır. Bu duruma istinaden BKAY Planlarının İmar, Çevre 

Düzeni ve Bölge Mekânsal Strateji Planlarını yönlendirici niteliği, TMSP için 

de hususi önem taşımaktadır. Benzer şekilde, Havza Yönetim Planlarının Su 

Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında 

Yönetmelik kapsamında6 diğer planlarla entegrasyonunun sağlanması 

konusunda vurgu yapılmıştır: 

ı) Her türlü planın ve stratejinin hazırlanmasında ve uygulanmasında 

havza yönetim planlarının dikkate alınması ve havza yönetim planına 

entegrasyonun sağlanması. 

Bu vurgu, söz konusu havza yönetim planlarının TMSP ile bağlantısını özetler 

niteliktedir.  

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği Uluslararası Sözleşmeler 

doğrultusunda çeşitli Uluslararası Politika ve Strateji Belgeleri incelemeye 

alınmıştır. Söz konusu sözleşmeler, 1982 Anayasası’na göre, 90. 

Maddesinde “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Antlaşmalar 

kanun hükmündedir. “ denilmekle, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 

onaylanmış olan kanunlar kanun hükmünde olmaktadır. Dolayısıyla, 

Türkiye tarafından kabul edilen uluslararası sözleşmeler ile ortaya çıkan 

Uluslararası Politika ve Strateji Belgeleri de planlama kademesinde dikkate 

alınması gerekmektedir. Özellikle iklim değişikliği çerçevesinde hazırlanan 

anlaşmalar, protokoller ya da sözleşmelerin de TMSP ile ilişkilendirilmesi 

gerek TMSP’nin bütüncül yaklaşımı gerekse uluslararası gelişmeleri ve riskleri 

sürece dahil etmek açısından kritik öneme sahip plan stratejik 

                                            

6 17.10.2012 tarihli, 28444 sayılı Yönetmelik, Md. 5. 



 

 76 

bağlantılardır. Söz konusu Uluslararası Politika ve Strateji Belgeleri’nden en 

çok öne çıkanı, 1992 yılında imzalanan ve diğer Uluslararası Sözleşme, 

Protokol ve Anlaşmalar ile Ulusal Plan, Politika ve Strateji Belgelerine 

dayanak oluşturan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’dir 

(BMİDÇS). 

BMİDÇS, Paris Anlaşması ve Kyoto Protokolü’nün temel dayanağı olmasına 

karşın, Türkiye söz konusu anlaşma ve protokole taraf olmamış ve bu 

kapsamda herhangi bir yükümlülük altına girmemiştir. Bununla birlikte 

Türkiye’nin ilerleyen yükümlülük dönemlerine taraf olma ihtimali ve 

halihazırda yürüttüğü Niyet Edilen Katkı Beyanları çerçevesinde söz konusu 

anlaşma ve protokol TMSP çalışmalarını yönlendirebilir nitelikte olarak 

kabul edilmiştir. 
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Tablo 13: TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Uluslararası Politika ve Strateji Belgeleri 

Adı 
Kurum/ 

Kuruluş 
Yılı Amacı TMSP ile ilişkisi 

Avrupa Kentli 

Hakları 

Deklarasyonu 

Avrupa 

Konseyi  
1992 

Kentlerdeki yaşam kalitesine ilişkin 

temel prensipler ve yöntemlerin 

belirlenmesi ve kentlerde 

yaşayanların temel hak ve 

özgürlüklerine ilişkin yönergelerin 

belirlenmesi. 

İçerdiği 20 tema ve evrensel bağlamıyla TMSP için önemlidir. 

Birleşmiş 

Milletler İklim 

Değişikliği 

Çerçeve 

Sözleşmesi 

Birleşmiş 

Milletler 
1992 

Sözleşmenin nihai amacı, 

atmosferdeki sera gazı birikimlerini, 

iklim sistemi üzerindeki tehlikeli 

insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir 

düzeyde durdurmaktır. 

Sözleşme, iklim sisteminin, bütünlüğü başta endüstri ve diğer 

sektörlerden kaynaklı karbondioksit ve öteki sera gazı 

salımlarından etkilenebilecek, ortak bir varlık olduğunu kabul 

etmektedir. Türkiye 24 Mayıs 2004’te 189. Taraf olarak BMİDÇS’ne 

katılmıştır. Bu kapsamda sözleşme, TMSP'yi iklim değişikliği 

bağlamında yönlendirebilir niteliktedir. 

Kyoto 

Protokolü 

Birleşmiş 

Milletler 
1998 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği 

konusunda mücadeleyi sağlamak. 

Protokol’ün 2008-2012 yıllarını kapsayan birinci yükümlülük 

döneminde Türkiye’nin herhangi bir sayısallaştırılmış salım sınırlama 

veya azaltım yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte 

ilerleyen yükümlülük dönemlerine Türkiye'nin taraf olma ihtimali 

üzerine Protokol TMSP çalışmalarını yönlendirebilir niteliktedir. 

Türkiye 

Habitat III 

Ulusal Raporu 

T.C. 

Çevre 

ve 

Şehircilik 

Bakanlığı 

2014 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 

uygulanması, kentleşme 

sorunlarının tartışılması ve yeni yol 

haritasının belirlenmesi. 

İçerdiği 6 tema üzerinden tecrübe edilmiş zorluklar ve öğrenilmiş 

dersler ile Yeni Kentsel Gündemle ele alınan sorunlar ve 

gelecekteki zorluklar ele alınmıştır. Bu bağlamda TMSP'yi mevcut 

durum ile eğilimler açısından yönlendirebilir niteliktedir. 
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Tablo 13 (devamı): TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Uluslararası Politika ve Strateji Belgeleri 

Adı 
Kurum/ 

Kuruluş 
Yılı Amacı TMSP ile ilişkisi 

BM 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Hedefleri 

(2030) 

Birleşmiş 

Milletler 
2016 

Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi 

korumak ve tüm insanların barış ve refah 

içinde yaşamasını sağlamak. 

17 Farklı temada hazırlanan, evrensel 

nitelikteki SKA'lar farklı konularda eğilimleri 

ortaya koymakta ve uygulama araçları 

(finansman, kapasite geliştirme, ticaret, 

teknoloji, vb.) konusunda çeşitli tavsiyeler 

içermektedir. Bu kapsamda TMSP çalışmalarını 

yönlendirebilir niteliktedir. Özellikle 11 nolu 

“sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları” 

amacı TMSP açısından önem taşımaktadır.  

Paris 

Anlaşması 

Birleşmiş 

Milletler 
2016 

Küresel ortalama sıcaklık artışının 

sanayileşme öncesi döneme göre 2°C 

altında tutulması; bu artışın 1,5°C’nin altında 

tutulmasına yönelik küresel çabaların 

sürdürülmesi. İklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerine karşı uyum kabiliyetinin ve iklim 

direncinin arttırılması; düşük sera gazı 

emisyonlu kalkınmanın temin edilmesi ve 

bunlar gerçekleştirilirken, gıda üretiminin 

zarar görmemesi diğer bir temel hedef 

olarak belirtilmektedir.  

Türkiye, Paris Anlaşmasına taraf olmamakla 

birlikte, Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanını 30 

Eylül 2015 tarihinde Sözleşme Sekretaryasına 

sunmuştur. Türkiye’nin ulusal katkı beyanına 

göre, sera gazı emisyonlarının 2030 yılında 

referans senaryoya (BAU) göre artıştan %21 

oranına kadar azaltılması öngörülmüştür. Bu 

kapsamda TMSP çalışmalarını yönlendirebilir 

niteliktedir. 
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Tablo 13 (devamı): TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Uluslararası Politika ve Strateji Belgeleri 

Adı 
Kurum/ 

Kuruluş 
Yılı Amacı TMSP ile ilişkisi 

Yeni Kentsel 

Gündem 

Birleşmiş 

Milletler 
2017 

Yeni Kentsel Gündem, kentlerin ve yerleşmelerin 

planlanma, tasarım, finansman, imar, idare ve 

yönetim şekillerini yeniden ele alarak, 

yoksulluğun ve açlığın tüm biçim ve boyutlarına 

son vermeye; eşitsizlikleri azaltmaya; sürekli, 

kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi 

teşvik etmeye; sürdürülebilir kalkınmaya 

yaşamsal katkılarını tam olarak sağlayabilmek 

için cinsiyet eşitliğini ve tüm kadın ve kız 

çocuklarının güçlendirilmesini gerçekleştirmeye; 

insan sağlığı ve refahının iyileştirilmesine; direncin 

arttırılmasına; ve çevrenin korunmasına yardımcı 

olacaktır. 

Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi hem 

zorluklar hem de fırsatlar açısından ele 

alan Deklarasyon, planlama, tasarım, 

finansman, kalkınma ve yönetişim 

boyutlarında bütüncül bir yaklaşım ile 

sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesini 

taahhüt altına almaktadır 

(https://habitat.csb.gov.tr/yeni-kentsel-

gundem-new-urban-agenda-i-5733). Bu 

kapsamda TMSP çalışmalarını 

yönlendirebilir niteliktedir. 

Viyana 

Sözleşmesi ve 

Montreal 

Protokolü 

Birleşmiş 

Milletler 

1990, 

2007 

Ozon tabakasını incelten maddelerin (ODS) 

üretimini ve tüketimini aşamalı olarak durdurarak 

stratosferik ozon tabakasını korumak.  

Türkiye; Protokole 19 Aralık 1991 tarihinde 

taraf olmuştur ve tüm değişikliklerini kabul 

etmiştir. 12 Kasım 2008 tarih ve 27052 sayılı 

Resmi Gazete’de “Ozon Tabakasını 

İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin 

Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu kapsamda 

TMSP çalışmalarını yönlendirebilir 

niteliktedir. 
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4. Plan/Program Kararlarından Önemli Ölçüde Etkilenmesi 

Muhtemel Alanların Çevresel Özellikleri 

Türkiye Mekânsal Strateji Planı 2014 yılında yürürlüğe giren Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere “ülke kalkınma politikaları ve 

bölgesel gelişme stratejilerini mekânsal düzeyde ilişkilendiren bölge 

planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, hedef ve stratejileri ile ulaşım 

ilişkileri ve fiziksel eşiklerini de dikkate alarak değerlendiren, yer altı ve yer 

üstü kaynakların ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel 

değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile 

kentsel, sosyal ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair mekânsal 

stratejileri belirleyen, sektörlere ilişkin mekânsal politika ve stratejiler 

arasında ilişkiyi kuran, 1/250.000, 1/500.000 veya daha üst ölçek haritalar 

üzerinde şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan, ülke bütününde” 

yapılmakta olan bir plandır. Plan ülke bütünü, karasuları ve münhasır 

ekonomik bölgeleri kapsayacak şekilde değerlendirilmektedir.  

Türkiye Mekânsal Strateji Planı planlama kademelerinde en üst sırada, 

çevre düzeni planları ve imar planının üzerinde konumlanmaktadır. Bu 

çerçevede TMSP alt kademesindeki planlara mekânsal nitelikte hedef 

koyan, yol gösteren ve ilke belirleyen plandır ve bölge düzeyinde 

hazırlanacak planları yönlendirmektedir. TMSP Projesi I. Etap çalışmaları 

dahilinde elde edilen vizyon ve stratejiler kapsamında çevre ile ilgili altı 

çizilen hususlar: 

• iklim değişikliğine uyumun kentsel, ekonomik ve çevresel 

anlamda sağlanması, 

• afet risklerine karşı yerleşmelerin dayanıklılığının artırılması,  

• doğal, tarihi ve kültürel kaynakların etkin şekilde korunması, 

• doğal ve enerji kaynaklarının etkin kullanımı, 

olarak belirtilmiştir. 
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4.1. TMSP Kararlarından Önemli Ölçüde Etkilenecek Hassas 

Alanlar 

TMSP Projesi I. Etap çalışmalarında özel koşullara sahip alanlar ve çevre 

konusu ekoloji ve iklim değişikliği ile afetler, doğal kaynaklar ve iklim 

değişikliği başlıkları altında tartışılmıştır. Genel olarak başlık kapsamında 

özel koşullara sahip alanların tanımlanması ve plan kararları ile 

bütünleştirilmesinde sürdürülebilir kalkınma amaçları, dayanıklılık, iklim 

değişikliğine uyum, ekosistem servislerinin sürdürülebilirliği, mavi büyüme, 

yeşil büyüme gibi planlama paradigmalarının ve yaklaşımlarının 

benimsenmesi; doğal varlıkların sadece tüketilebilecek birer kaynak olarak 

algılanmamasına, sadece insan odaklı yaklaşımların benimsenmemesine, 

aksine yaşam odaklı, insanı ekosistemin bir parçası olarak gören 

yaklaşımların benimsenmesine katılımcılar tarafından vurgu yapılmış, buna 

en uygun yaklaşımın ekosistem yaklaşımı olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca 

çevre, doğal kaynaklar, ekoloji ve iklim değişikliği ve doğal tehlike riskleri 

konusu kapsamında genel hatlarıyla bilgi/ teknoloji, doğal afetler, iklim 

değişikliği, yer altı kaynakları, su kaynakları, kurumlar arası eşgüdüm, 

yönetim ve planlamaya ilişkin sorunlar ile korunan alanlar başlıkları sorunlu 

görülen konular olarak belirtilmiştir.  

TMSP’nin etkilerinin değerlendirilmesinde öncelikli olarak TMSP 

çerçevesinde belirlenen hassas alanlar yer alır. Bu alanlar şu başlıklar 

altında tanımlanmıştır: 

• Akarsular için 

o İçme Suyu Barajları/Gölleri 

o Sulak Alanlar (Uluslararası öneme sahip) 

o RAMSAR Alanları 

o Özel Çevre Koruma Alanları (ÖÇK) 

o Tebliğde Belirlenmiş Olan Kıyı Bölgelerindeki Hassas Alanlara 

Drene Olan Su Kütlesi 

• Göller için 

o İçme Suyu Barajları/Gölleri 
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o Sulak Alanlar (Uluslararası öneme sahip) 

o RAMSAR Alanları 

o Özel Çevre Koruma Alanları (ÖÇK) 

• Doğal Sit Alanları 

Bu alanlar haricindeki yerlerde ise model ve izleme çalışmaları destekli 

önceliklendirme yapılmıştır. TMSP Projesi I. Etap çalışması sonrasında 2 

önemli sonuç elde edilmiştir. Biri SÇD kapsamında ilk kez ülkemizde 

yayınlanan ve yürürlüğe giren ilgili Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri 

Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında 

Yönetmelik, diğeri ise hassas alan tanımına göre ülke bazında üretilen 

haritalardır. Türkiye’de 778 adet nehir ve göl su kütlesi ‘hassas su kütlesi’ 

olarak, 855 drenaj alanı (ülkemizin %51’i) ‘kentsel hassas alan’ ve 844 

drenaj alanı (ülkemizin %50’si) ‘nitrata hassas alan’ olarak belirlenmiştir. Bu 

analiz çalışması sonucunda 2 önemli çıktı elde edilmiş olup bunlar; Nitrat 

Direktifi ve Kentsel Atık su Arıtımı Direktifi kapsamında ülkemizde ilk kez 

hassas alanların belirlenmesi ve ‘Hassas Su Kütleleri ve Bu Kütleleri Etkileyen 

Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik’ ile 

ilan edilmesidir. 

Kentsel hassas alanlar ve nitrata hassas alanların haritaları sırasıyla aşağıda 

verilmektedir (Harita 16 ve Harita 17). Kentsel hassas alan; hassas su 

kütlesinin drenaj alanı ile bu su kütlesinin membasında bulunan ve hassas 

su kütlesinde baskı oluşturarak su kalite hedeflerinin sağlanamamasına 

sebep olan kentsel atık su drenaj alanlarını ifade etmektedir. Nitrata hassas 

alan; ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli tedbirler alınmazsa yakın 

gelecekte ötrofik hale gelebilecek tabii tatlı su göllerini, diğer tatlı su 

kaynaklarını, haliçler ve kıyı sularını etkileyen nitratın oluştuğu tarımsal ve 

tarım dışı arazileri ihtiva eden drenaj alanlarını ifade etmektedir. 
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Harita 16: Kentsel Hassas Alanlar 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Harita 17: Nitrata Hassas Alanlar 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

4.2. TMSP Kapsamında Korunan Alanlara Yönelik Değerlendirme 

Türkiye’de taraf olunan uluslararası anlaşmalar ve ulusal mevzuat 

gereğince farklı amaçlar ile çeşitli koruma statüleri belirlenmiştir. Bu çalışma 

kapsamında değerlendirilen korunan alan statüleri ve toplam adetleri 

yasal dayanakları ile Tablo 14’de gösterilmektedir. 
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Tablo 14: Korunan Alan Statüleri, Adetleri, Alanları ve Yasal Dayanakları 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Türkiye’de aynı alanda farklı statülerde korunan alan olma durumu 

bulunmakta olup; bu çalışmada çakışmalar göz ardı edilmiştir. Türkiye’de 

korunan alanlara ilişkin  

Harita 18’de farklı koruma statülerinin aynı alanlarda örtüşme durumu 

ortaya konmaktadır. 

Harita 18: Türkiye’de Korunan Alanlar ve Bütünleşik Ekosistem Servisleri 

Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 
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4.3. TMSP Vizyon Eksenlerinin Sınıflandırılması 

TMSP vizyonu olan “Kapsayıcı, yaşanabilir, yenilikçi, rekabetçi, iklim 

değişikliğine ve afetlere duyarlı, dayanıklı ve sürdürülebilir ülke mekânı” 

çerçevesinde 6 temel eksen belirlemiştir:  

1. Yaşanabilir Yerleşmeler, Erişilebilirlik ve Hareketlilik 

2. Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdürülebilirlik 

3. İklim Değişikliği ile Mücadele 

4. Rekabetçilik ve Çekicilik 

5. Yenilikçilik ve Teknoloji 

6. Nüfus Dinamikleri ve Beşeri Gelişme 

Bu eksenler uzmanlar tarafından TMSP Projesi I. Etap çalışmalarında önem 

sırasına konulduğunda “Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem 

Servislerinde Sürdürülebilirlik” birinci sırada, “Yaşanabilir Yerleşmeler, 

Erişilebilirlik ve Hareketlilik” ikinci sırada ve “İklim Değişikliği ile Mücadele” 

üçüncü sırada yer almıştır. TMSP Projesi I. Etap uzman görüşleri 

değerlendirildiğinde coğrafi bölgeler ölçeğinde sıralama ele alındığında 

“Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde Sürdürülebilirlik” 

ekseni kıyı bölgelerinde önem sırasında göre birinci sırada yer almaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde “Nüfus Dinamikleri ve Beşeri Gelişme” 

ilk sırada yer alırken, İç Anadolu bölgesinde “Yaşanabilir Yerleşmeler, 

Erişilebilirlik ve Hareketlilik” ilk sırada yer almıştır.  
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Harita 19: TMSP Temel Eksenlerinin Bölgelere Göre Önceliklendirilmesi 

  
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

4.4. TMSP “Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik” Ekseni Çerçevesinde Etkilenecek Muhtemel 

Alanlar 

Bu eksenlerde ilk sıradaki “Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem 

Servislerinde Sürdürülebilirlik” eksenine ilişkin öncelikler, önem derecelerine 

göre aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 

1. Doğal afet risklerinin ortaya konulması ve yerleşmelerin dayanıklılığı  

2. Havzaların (tarım, su) korunması ve etkin yönetimi 

3. Doğal kaynakların etkin kullanımı 

4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, etkin ve yaygın kullanımı 

5. Atıkların geri dönüşümü ve bertarafı 

Karadeniz Bölgesi’nde “Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem 

Servislerinde Sürdürülebilirlik” ekseni doğal kaynakların varlığı ve zenginliği 

dolayısı ile ilk sıradadır. Bölge korunması gereken doğal kaynaklar 

açısından zengindir. Uzmanlar bu kaynakların üzerindeki yapılaşma 

baskısının Marmara ve Ege bölgelerine nazaran daha az olduğunu ancak 

bu kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini belirtmektedir. 

Ancak uzmanlar bu bölgede yerleşim alanlarında sel ve taşkın olaylarının 

altını da çizmişlerdir.  
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Ege ve Marmara bölgeleri için de uzmanlar doğal çevrenin zenginliği ve 

korunmasına ve afetlere karşı önlem alınmasına yönelik ihtiyacı ve özellikle 

İstanbul ve çevresindeki yerleşmelerde nüfus ve sanayi sektöründeki 

yığılmalardan kaynaklı yaşanan sorunları işaret etmişlerdir. Akdeniz 

bölgesinde de “Doğal Yapı, Doğal Afetler ve Ekosistem Servislerinde 

Sürdürülebilirlik” ekseni ilk sıradadır.  

Türkiye’de temel ekosistemler ve bu ekosistemlerden sağlanan hizmetler, 

doğal sürdürülebilir kaynak planlaması ve yönetiminde önemli rol 

oynamaktadır. Ekosistem servisleri “insan hayatının sürdürülebilmesi ve 

insan refahının sağlanabilmesi için ekosistemlerin sunduğu durumlar, 

süreçler, işlevler, faydalar ve ürünlerin tümü” olarak tanımlanmaktadır 

(Albayrak, 2012). TMSP kapsamında ele alınan ekosistem sınıfları: 

• Kaynak sağlayan servisler; insanların doğadan karşıladıkları, işlemeden 

ya da işleyerek kullanıp doğrudan faydalandıkları ürünlerdir. Gıda, su, 

genetik kaynaklar, orman ürünleri, yakıt, dekoratif malzemeler, 

biyokimyasal maddeler ve tıbbi ürünler kaynak sağlayan ES’leri 

oluşturmaktadır. 

• Düzenleyen servisler; ekosistemlerin, hava kalitesi, toprak kaynakları ve 

iklime ilişkin yeryüzü ve atmosferdeki düzenleyici işlevlerine yönelik 

servislerdir. 

• Destekleyen servisler; kaynak sağlayan, düzenleyen ve kültürel 

servislere destek olacak ekolojik süreçleri içermektedir. Toprak 

formasyonunun oluşumu, fotosentez, besin döngüsü, birincil üretim ve 

su döngüsü destekleyen servislerdir. 

• Kültürel servisler; insan kültürü ile ekosistemler arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymakta estetik ve manevi hoşnutluk, rekreasyon ve entelektüel 

gelişim sağlama niteliği gibi insan yaşam kalitesi üzerinde de önemli bir 

etkiye sahip fayda ve ürünler olarak nitelendirilmektedir. 

Ülke ölçeğinde ekosistem servisleri hassasiyetleri ve doğal tehlike risklerine 

bağlı değerlendirmeler kapsamında tanımlanan alanlar (örneğin; hali 

hazırda koruma statüsü olmayan önemli bitki/doğa alanları, iklim 
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değişikliğine uyum kapsamında önem taşıyan alanlar, deniz suyu seviyesi 

yükselme riski taşıyan alanlar, ekosistem servis potansiyeli yüksek alanlar 

vb.) mekânsal gelişme senaryosunda, “doğal kaynakların etkin kullanımı” 

önceliğinin temel yönlendiricilerden. 2018 yılı bütünleşik ekosistem 

servislerine göre Türkiye’nin %0,61’i çok düşük ES kapasitesi, %14,53’ü düşük 

ES kapasitesi, %41,26’sı orta ES kapasitesi, %30,35’i yüksek ES kapasitesi, 

%13,25’i ise çok yüksek ES kapasitesi sunmaktadır (Harita 20). 

Harita 20: 2018 Yılı Bütünleşik Ekosistem Servislerinin Dağılışı 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

4.4.1. Doğal afet risklerinin ortaya konulması ve yerleşmelerin 

dayanıklılığı 

Doğal afetler açısından irdelendiğinde 1900 yılından itibaren gerçekleşen 

büyük depremler açısından Dünya’da dördüncü sırada yer alan 

Türkiye’nin Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Doğu Anadolu Fay Zonu 

(DAFZ) güzergahında yer alan ve iki zon arasında kalan yerleşmeler 

özellikle deprem açısından risk taşımaktadır. Doğu Marmara Bölgesi, 

KAFZ’nun son 70 yıldaki büyük deprem etkinliklerinin yaşandığı bir bölgedir. 

Bu bölgede başta İstanbul olmak üzere, yer alan yüksek nüfuslu yerleşim 

alanları ve yoğun sanayi fonksiyonları, bölgenin deprem tehlikesinin 

önemini artırmaktadır. AFAD tarafından hazırlanan “Deprem Tehlike 

Haritası”, önemli ve çok kapsamlı bir çalışmanın ürünü olarak kurum 

tarafından sunulmaktadır (Harita 21). Pek çok farklı parametre ve senaryo 
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kullanılarak çok yararlı bilgiler üretilmiştir. Ancak, bu harita dinamik etkilere 

hassas ortamlarda zemin sıvılaşması, zemin büyütmesi, oturma vb. yerel 

zemin koşulları ile ilgili bilgileri kapsamamaktadır. Bunun yanı sıra, tüm 

ülkedeki zemin durumunun homojen kabul edilmiş olması bu haritanın 

önemli bir eksikliğidir. Gevşek ve yumuşak zemin ile kaya zemin, depremde 

farklı davranışlar sergilemektedir. Özellikle alüvyal/gevşek zeminlerin 

bulunduğu jeolojik ortamlardaki arazi kullanım kararlarında özel önem 

gösterilmesi gerekir. Bu nedenle jeolojik birimlerin gruplandırılarak 

değerlendirilmesi planlama açısından önem arz etmektedir. Stratejik 

öneme sahip projeler için ve alt ölçekli çalışmalarda ayrıca depremsellik 

çalışmaları yapılması gerekmektedir. Tehlikeli zon içinde bulunan alanların, 

gerekli bilimsel çalışmalar yapıldıktan sonra mevcut yönetmeliklere 

uyularak kullanılabileceği, ancak, güvenli görülen alanlarda bile zemin 

özelliklerine bağlı olarak sorunlar yaşanabileceği, bu alanlarda da 

planlama yapılırken bilimsel veriler doğrultusunda hareket edilmesi 

gerektiği unutulmamalıdır. 
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Harita 21: Türkiye Deprem Tehlike Haritası 

 
Kaynak: https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi 

Deprem tehlikesi derecesi, heyelan yoğunluk derecesi, nüfus yoğunluğu 

ve ulaşım bağlantısı değişkenleri bir arada incelendiğinde, en dikkat çekici 

bölge olarak hem deprem tehlikesi riski hem de nüfus yoğunluğu çok 

yüksek olan İstanbul, Yalova, Bursa ve çevresi ön plana çıkmaktadır.  

Harita 22: Heyelanlı Alanların Kümelendiği veya Geniş Olduğu Alanların İlçe Bazında 

Bölgesel Dağılımı 

Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları, MTA verileri 
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Heyelan riskleri il bazında değerlendirilmektedir ve Türkiye’de birçok 

ilimizde heyelan riski bulunmaktadır. Türkiye heyelan envanter çalışması 

(MTA, 2009) kapsamında belirlenen heyelanların çoğunlukla, engebeli 

arazi koşullarında, genç, tutturulmamış, su ve zaman etkisine hassas, 

şişebilen ve eriyebilen kırıntılı kayaçlar ile evaporitik kayaçlarda geliştiği 

görülmüştür. Bu nedenle benzer sınır koşullarının geçerli olduğu arazilerin 

kritik uygulamalar ve doğal süreçler nedeniyle (deprem, aşırı yağış) 

heyelan potansiyeli taşıdıkları anlaşılmaktadır. Kuzey Anadolu fay zonu 

içerisinde kalan, batıda, Yalova – Ilgaz (Kastamonu) hattı, Doğuda ise 

Taşova (Amasya)-Karlıova (Bingöl) hattında heyelanlı alanlar yoğundur. Bu 

durum, dolaylı olarak ülkemizdeki neo-tektonik sürecin (deprem) 

heyelanlar üzerinde de etkili olduğunu gösterir. Ülkemizdeki yaşanan çığ 

olaylarına bakıldığında, Doğu Anadolu’nun, Kuzeydoğu Karadeniz’in 

yüksek kesimlerinde ve belirgin bir şekilde Güneydoğu Anadolu Bindirme 

Fay Kuşağı boyunca, rakım olarak yüksek ve bitkisel yoğunluğun az olduğu 

alanlarda çığ olaylarının yoğunlaştığı gözlenmektedir. Türkiye genelinde 81 

ilin 45’inde çığ olayları meydana gelmiştir. Çığ düşmesi ağırlıklı olarak Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelmiştir. Ülkemizde 

meydana gelen afetler arasında su baskınları değerlendirildiğinde, tüm 

illerde su baskını olayı yaşanmakta ancak su baskınlarının Kızılırmak, 

Yeşilırmak, Fırat ve Doğu Karadeniz Havzalarında yoğunlaştığı 

gözlenmektedir. Afetzede sayısı açısından incelendiğinde Van Gölü 

havzası, Ceyhan ve Seyhan, Aras havzalarının su baskınlarından fazlaca 

etkilenen havzalar olduğu görülmektedir. Ülkemizde kaya düşmesi olayları 

ise genel olarak İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 

gözlenmektedir.  

4.4.2. Havzaların (tarım, su) korunması ve etkin yönetimi 

TMSP Projesi I. Etap çalışmalarında doğal yapı, doğal afetler ve ekosistem 

servislerinde sürdürülebilirlik ekseni çerçevesinde, havzaların korunması ve 

etkin yönetimi ile doğal kaynakların etkin kullanımı önceliklerinin ilişkisel 

olarak değerlendirilmiştir. Türkiye Yüzey Suyu Havzaları; Türkiye’de mülga 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından jeomorfolojik, hidromorfolojik ve 

topoğrafik yapı dikkate alınarak 26 adet akarsu havzası ve DSİ tarafından 

da 25 adet su havzası sınırlandırılmıştır. Ülkemizde hidrolojik çalışmalara 

yönelik ise 13086 adet mikro havza sınırı belirlenmiştir (DSİ, 2018). 

Türkiye kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1.519 m3 ile su sıkıntısı 

çeken sınıfta yer almaktadır. Ancak, hızlı nüfus artışına bağlı olarak kişi 

başına düşen kullanılabilir su miktarı giderek azalmaktadır. Havzalar, su 

miktarlarına göre gruplandırıldığında, günümüzde özellikle Marmara 

Bölgesi’nin büyük bir bölümü, Büyük Menderes Havzasının kuzeyi ve 

Sakarya Havzasının da dâhil olduğu Ankara’ya kadar uzanan bölgede yer 

alan havzaların su fakiri grubunda olduğu görülmektedir. Bu durumun bir 

sonucu olarak, örneğin İstanbul'da içme suyu sıkıntısının baş gösterdiği 

gözlenmektedir.  

2013-2015 yıllık ortalama en yüksek yeraltı suyu besleniminin 4994,5 hm3 ile 

Dicle-Fırat havzasında ve en düşük belenimin ise 106,4 hm3 ile Burdur Gölü 

havzasında gerçekleşmiştir. TMSP açısından, havza yüzey alanları farklı 

büyüklüklerde olduğundan dolayı, birim alana ve kişi başına düşen yeraltı 

suyu beslenimi daha büyük önem taşımaktadır. Kilometrekareye en yüksek 

beslenim 2.15 l/s ile Gediz Havzasında, en düşük beslenim ise 0.04 l/s ile 

Çoruh Havzasında gerçekleştiği görülmektedir. Havzalarda birim alana 

karşılık gelen yeraltı suyu beslenmesi, düşen yağış bileşenlerine, toprak 

örtüsüne ve jeolojik ortamın geçirimliliğine bağlı olarak değişmektedir. 

4.4.3. Doğal kaynakların etkin kullanımı 

TMSP’de, ülkemizin doğal kaynakları ve bunların mekânsal ilişkileri 

üzerinden üst ölçekte plan değerlendirmeleri yapmak genel bir strateji için 

gereklidir. Ancak, doğal kaynakların kendine has çok farklı özelliklerinin 

olması, onların diğer bileşenlerle olan stratejik ilişkilerinin açıklanmasında üst 

ölçekli planları yetersiz kılmaktadır. Özellikle metalik madenler ve 

endüstriyel hammaddeler açılarından genelleştirilen yorumlarda teknik 

sonuca ulaşmak zorlaşmaktadır. Bu durumda, bölgesel ölçekli planlar 
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(örneğin 1:500.000) üzerinden yapılacak yorum ve değerlendirmeler 

tartışmaya açıktır. Mekânsal strateji planlarında doğal kaynakların 

gerçeğe en yakın değerlendirilmeleri için alt ölçekli bakış çok önemlidir. Bu 

ölçeğin, 1:25.000 bazında ele alınması ile birçok parametrenin ilişkisi 

netleşecek ve gerçeğe yaklaşılabilecektir. TMSP’ye yönelik yapılan 

analizlerde metalik madenler, endüstriyel hammaddeler ve enerji 

hammaddeleri derlemesinde jeolojik yapının biliniyor olması son derece 

önemlidir. Değerlendirmelere temel oluşturacak jeolojik bilgileri içeren en 

önemli veri MTA tarafından 1:25000 ölçekli olarak hazırlanmış olan Türkiye 

jeoloji haritasıdır. Harita 23: 1:25000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası 

gösterilmektedir.  

Harita 23: 1:25000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları, MTA verileri 

Maden kaynakları açısından değerlendirildiğinde, MTA verilerine göre, 

Türkiye maden çeşitliliği açısından dünya genelinde 132 ülke arasında 10. 

sırada bulunmaktadır. Balıkesir en fazla sayıda maden türü içeren ilimizdir 

(28 tür). Balıkesir haricinde toplam maden türü 20 ve üzerinde olan illerimiz 

ise Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa, Eskişehir, Ankara ve Sivas 

illeridir. 
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Harita 24: Türkiye Maden Yataklarının Türlerine Göre Coğrafi Dağılım Haritası 

 

Kaynak: https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/images/b_h/turmadyat1.jpg 

TMSP’ye ilişkin çevre politikaları kapsamında Aralık 2018 - Eylül 2019 

döneminde birçok yeni yönetmelik ve plan yürürlüğe girmiştir. Bu gelişimin 

temel nedenlerinden biri AB Çevre Politikalarına uyum sürecinin de 

hızlanmasıdır. Başta su ve toprak olmak üzere tüm doğal kaynaklarımızın 

sürdürülebilir yönetiminin havza temelli olması ilkesinden yola çıkılarak tüm 

politika, strateji ve planlar kısmen yenilenmekte ve/veya ilk kez 

hazırlanmaktadır. 22 Aralık 2000 tarihli 2000/60/EC sayılı Avrupa Birliği (AB) 

Su Çerçeve Direktifi’nin temel yapısını direktif hedeflerine ulaşmada temel 

araç olarak ortaya konulan bütüncül havza yönetimi oluşturmaktadır 

(European Communities, 2009). Bütüncül havza yönetimi, farklı sektörlerin 

ve kaynak kullanıcılarının bir arada düşünülmesine, tehdit ve olanakların 

uzun vadeli değerlendirilmesine, havza içindeki bir alana yapılan 

müdahalenin olumlu ve olumsuz etkilerinin izlenilmesine olanak sağlar. 

Direktif yerüstü ve yeraltı olmak üzere tüm kıta içi suları, geçiş sularını ve kıyı 

sularını içeren tüm su kütlelerini kapsamaktadır. 

Hızlı nüfus artışına bağlı olarak kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 

giderek azalmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) 2030 yılında 

nüfusun 100 milyona ulaşacağı ve buna bağlı olarak kişi başına kullanılabilir 

su miktarının da 1.120 m3/yıla düşeceği öngörülmektedir. Bu duruma 

küresel iklim değişikliğinin olası olumsuz etkileri de eklenecek olursa, 
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ülkemizde “Su Güvenliği” ve “Su Yönetimi” kavramlarının önemi ortadadır. 

TMSP kapsamında su kaynakları diğer doğal kaynaklardan farklı olarak 

havzalar bazında değerlendirilmiştir. Türkiye’de mülga Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı tarafından 26 adet akarsu havzası ve DSİ tarafından da 25 adet 

su havzası sınırlandırılmıştır. DSİ tarafından belirlenen 25 su havzası bazında 

yapılan analizler incelendiğinde, uzun yıllar ortalama yıllık yağış miktarı; en 

yüksek 809 mm ile Fırat-Dicle havzası ve en düşük yağış 464.2 mm ile Konya 

kapalı havzasının olduğu görülmektedir. Fırat-Dicle Havzası 52,94 milyar 

m3’lük su potansiyeli ile en fazla su verimine sahip bir havzadır. Fırat-Dicle 

Havzası ülkemiz toplam su potansiyelinin yaklaşık %28,5’lik bir kısmını 

oluşturmaktadır. Kızılırmak ve Sakarya havzaları alan olarak Fırat-Dicle 

havzasını takip etmektedir, ortalama yıllık akış miktarına göre Fırat-Dicle 

havzasından sonra Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Antalya Havzaları 

gelmektedir. Mevcut 112 milyar m3/yıl kullanılabilir su kaynağından halen 

yararlanma oranı %36 civarında olup, 32 milyar m3/yıl sulamada, 7 milyar 

m3/yıl içme-kullanmada ve 5 milyar m3/yıl ise sanayide kullanılmaktadır. 

Türkiye’nin 25 nehir havzası için Nehir Havza Yönetim Planları (NHYP) 

yukarıda sözü edilen Yönetmelik uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce (SYGM) hazırlanmaktadır. Ağustos 2019 

itibariyle 5 havzanın planları (Gediz, Meriç-Ergene, Büyük Menderes, Konya 

Kapalı ve Susurluk Havzaları) tamamlanmış, kamuya duyurulmuş ve 

uygulamaya konulmuştur. Halen Yönetim Planları hazırlanmakta olanlar 

ise; Küçük Menderes, Kuzey Ege, Burdur Kapalı, Akarçay, Batı Akdeniz ve 

Yeşilırmak havzalarıdır. Ülkemizde ilk kez böylelikle NHYP’leri 2023 yılına 

kadar hazırlanmış olması hedeflenmektedir. Planlar tüm havzalarda 

tamamlandığında Türkiye ölçekli bir analiz yapılabilecektir. 

Verimli akiferler, Trakya Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yoğunlaşmaktadır. Serbest bölgelerin, 

verimli akiferlerin yoğunlaştığı yerlerde yer seçtiği dikkat çekmektedir. 

Ülkenin batısı hem verimli akiferler hem de maden arama ruhsatlarının 

bulunduğu alanlar bakımından yoğundur. 
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4.4.4. Atıkların geri dönüşümü ve bertarafı 

Atıklar ile ilgili mevcutta en kapsamlı plan ‘Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem 

Planı 2023’tür. Plan kapsamında; 81 ilde atık yönetimi mevcut durumu 

analiz edilerek, atıkların türlerine göre kaynağında ayrı toplanması, geri 

dönüştürülmesi, farklı yöntemlerle geri kazanılması ve bertaraf 

yöntemlerinin ortaya konması hedeflenmiştir. Aynı zamanda, doğal 

kaynakların hızlı tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla geri dönüşüm ve 

geri kazanım ile atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması sağlanarak, 

ülke genelinde “sürdürülebilir atık yönetim stratejilerinin” belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu planın orta ve uzun vade hedefleri arasında : Vahşi 

Döküm sahalarının rehabilite edilmesi; 2023 yılında oluşan atığın; %35’inin 

geri kazanım, %65 inin düzenli depolama yönetimi ile bertaraf edilmesi 

hedeflenmektedir. 

TÜİK 2018 yılı verilerine göre atık hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam 

belediye nüfusuna oranı %98,8'dir. Atıkların ayrıştırma, geri dönüşüm ve 

yeniden kullanma konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

başlatılan "Sıfır Atık" kampanyası ile ilerleme kaydedilmektedir. Ancak katı 

atık toplama hizmeti belediyeler tarafından verilmekle birlikte; ayrıştırma, 

geri dönüşüm ve yeniden kullanma konularında henüz kayda değer bir yol 

alınmadığı da bilinmektedir. 

Avrupa Birliği 2018 yılında atık yönetimi anlayışını döngüsel ekonomi 

politikası çerçevesinde güncellemiştir. Bu çerçevede belediye atıkları geri 

dönüşüm hedefleri 2025 itibariyle %55, 2030 yılı itibarıyla %60 ve 2035 yılı 

itibariyle %65 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 2022 yılına kadar zararlı evsel 

atıkların, 2023'e kadar biyo-atıkların ve 2025'e kadar tekstil atıklarının ayrı 

toplanması zorunlu kılınmıştır. Bu çerçevede 2035 yılına kadar kentsel 

atıkların depolanma oranı üretilen toplam kentsel atıklarının %10 ya da 

daha azı oranında azaltılması belirtilmiştir (AB Türkiye Delegasyonu, 2018).  

Tehlikeli atık miktarlarının mekânsal dağılımı incelendiğinde, bölgesel 

ölçekte üç ana kümelenme öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki, sanayi 
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üretiminin merkezi konumunda yer alan Marmara Bölgesi’dir. İkinci sırada 

İzmir-Manisa bölgesi, üçüncü sırada ise Ceyhan bölgesi gelmektedir. 

Marmara Bölgesi’nde yer alan tehlikeli atıkların öncelikle su havzaları ve 

denizleri tehdit ettiği görülmektedir. İzmir-Manisa bölgesinde kentsel 

ve/veya nitrata hassas alanların yoğun olduğu göze çarpmaktadır. Gediz 

ve Küçük Menderes Havzaları içinde yer alan bu alanların diğer kirletici 

unsurlar olan kimyasal gübre ve ilaç kullanımı da göz önünde 

bulundurulduğunda risk altında olduğu açıktır. 

Son olarak, Ceyhan bölgesi, her ne kadar diğer iki bölgeye kıyasla daha 

az tehlikeli atık miktarına sahip olsa da barındırdığı havza ve tarım alanları 

ile kıyısı olduğu Akdeniz nedeniyle önlem alınmayı gerektirmektedir. Benzer 

şekilde, tarım alanı yoğunluğu bakımından en yüksek değerlere sahip 

Ankara ve Konya’ya ek olarak, Eskişehir ve Kırıkkale illerinde de tehlikeli 

atıkların bertaraf edilmesine ilişkin önlemler alınması gerektiği ortadadır. 

Harita 25: Doğal Kaynaklar, Kentsel Hassas Alanlar ve Tehlikeli Atıklar İlişkisi 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

4.4.5. Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, etkin ve yaygın 

kullanımı 

Türkiye, 2000’li yıllarda enerji sektörünün liberalizasyonu ile elektrik üretim 

yatırımlarını arttırmıştır. İlk yıllarda doğal gaz kullanan kombine çevrim 

yatırımları yoğunluktayken sonraki yıllarda doğal gazın artan maliyetleri ve 

devletin bu alanda teşvikleri ile yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımlar 
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giderek artmıştır. “Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, etkin ve yaygın 

kullanımı” önceliği, TMSP’nin önemli önceliklerinden birisi olarak 

değerlendirilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları emisyon yaratmadığı 

için çevre uyumlu, yakıt gideri olmayan bir şekilde elektrik üretiminde 

kullanılmaktadır. Ancak bu kaynakların yer ve iklim bağımlılıkları söz 

konusudur. Bu nedenle bölgesel olarak farklı büyüklüklerde yatırımlar 

yapılmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidrolik 

enerji, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi kurulu güçlerinin il bazındaki 

dağılımına bakıldığında, rüzgâr enerjisi dikkat çekmektedir. Rüzgâr enerjisi 

hidrolik kaynaklardan sonra en yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji 

kaynağı olarak ülkemizde değerlendirilmektedir. Ağırlıkla Ege ve Marmara 

bölgelerinde üretilen rüzgâr enerjisinde, kurulu gücün en yüksek olduğu iller 

İzmir, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve Manisa’dır. Güneş enerjisi üretiminin 

İç Anadolu Bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Biyokütle enerjisi ise 

daha düşük kurulu güçte ülkenin pek çok yerinde üretilmektedir. 

Hidra kaynaklı elektrik üretimi ise uzun yıllar Türkiye’nin ihtiyacının önemli 

kısmını karşılamıştır. 2018 yılında toplam elektrik üretiminin %19,7’si baraj ya 

da akarsu tipi hidrolik santrallerden karşılanmıştır. Adana, Elazığ, Diyarbakır, 

Şanlıurfa ve Artvin hidrolik enerji kurulu güçleri açısından öne çıkan illerdir. 

Türkiye jeotermal kaynaklar açısından zengin bir ülke sayılabilir. Ancak debi 

ve sıcaklık değerleri olarak kaynaklar jeotermal enerjiyi yoğun olarak 

kullanan tesislere göre kısıtlıdır. Aydın, Denizli, Manisa, Çanakkale ve 

Afyonkarahisar illeri bu alanda öncülük yapmaktadır. 

4.5. TMSP “Yaşanabilir Yerleşmeler, Erişilebilirlik ve Hareketlilik” 

ekseni çerçevesinde etkilenecek muhtemel alanlar 

TMSP eksenlerinde ikinci sırada yer alan “Yaşanabilir Yerleşmeler, 

Erişilebilirlik ve Hareketlilik” eksenine ilişkin öncelikler katılımcılar tarafından 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır:  

1. Kültürel, doğal ve tarihi değerlerin korunması ve sürdürülebilirliği 
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2. Yerleşmelerde yaşam ve mekân kalitesi 

3. Ulaştırma sistemlerinde çevresel duyarlılık, hareketlilik/erişilebilirlik 

dengesi 

4. Yerleşmeler arası entegrasyon 

5. Mal ve hizmet üretimi ve dağıtımında yüksek entegrasyon 

Bu eksende özellikle “Kültürel, doğal ve tarihi değerlerin korunması ve 

sürdürülebilirliği” ve “Ulaştırma sistemlerinde çevresel duyarlılık, 

hareketlilik/erişilebilirlik dengesi” çevre açısından önemli alt başlıklardır.  

Bu başlık TMSP projesi I. Etap uzman anketlerinde İç Anadolu bölgesinde 

en önemli eksen olarak belirtilmiştir. Ülkemiz kentlerinin geçmişten 

günümüze gelişme dinamikleri ve mevcut yerleşme düzeni pek çok 

faktörden etkilenmekte ve biçimlenmektedir. Başta coğrafi koşullar ve 

doğal eşikler olmak üzere, ekonomik üretim-dağıtım ilişkileri, göç ve 

nüfusun mekânsal dağılımı, işlevler arası ilişkiler, ulaşım ağı ve erişilebilirlik, 

ülke katma değerine sunulan katkı, yenilikçilik ve rekabet gücü gibi 

faktörlere bağlı olarak ülke bütününde belirli kent ve kent grupları giderek 

çekim odakları haline gelmiştir. Tarihsel süreç içinde, mevcut eğilimlerin 

devam etmesiyle ülke bütününde çekim odağı haline gelmiş kentler 

giderek ön plana çıkmış ve sahip oldukları niteliklerin düzeyine bağlı olarak 

ülke bütününde dengeli olmayan hiyerarşik bir yapı oluşmuştur. 

4.6. TMSP “İklim Değişikliği ile Mücadele” ekseni çerçevesinde 

etkilenecek muhtemel alanlar 

Vizyon başlıkları arasındaki “İklim Değişikliği ile Mücadele” ekseni önem 

sırasına göre üçüncü sırada yer almaktadır ve alt başlıkları şu şekilde 

sıralanmıştır: 

1. Arazi kullanım kararlarında iklim değişikliğine uyum 

2. Sektörel kararlarda iklim değişikliğine uyum 

3. Sera gazı salımı 

TMSP kapsamında yürütülen çalışmalarda “İklim değişikliği ile mücadele” 

ekseni hiçbir coğrafi bölge için birinci derecede önemli eksen olarak 
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belirlenmemiştir. Ancak Ege ve Akdeniz bölgeleri için öncelik sırasında 

üçüncü sırayı almıştır. İklim değişikliği senaryoları ele alındığında sıcaklık 

artışı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuzeyde yer alan kıyı 

bölgelerine (özellikle Kuzey Marmara ve Batı Karadeniz) kıyasla daha fazla 

olacaktır. Artış aralığının daha az olacağı yerler ise İstanbul, Batı Karadeniz 

ve denizin etkisinden dolayı diğer kıyılar olacaktır. Sıcaklık artışı, kar yağışını 

azaltacak, yağışın yağmur şeklinde düşüşünü arttıracaktır. Doğu 

Anadolu’da kar örtüsünün azalması, kış turizmi açısından olumsuz bir durum 

oluşturacaktır. İstanbul’da ise 2050 yılında hiç kar yağmama olasılığını 

yükseltecektir. Sıcaklık artışı ayrıca karın erken erimesine sebep olacak, 

bunun sonucunda karın depolama görevi azalacak ve akan suyu tutmak 

için çözüm üretmek gerekecektir. Pozitif bir etki olarak ise, güneşlenme 

miktarının artması sonucunda, ülke genelindeki güneş enerjisi potansiyeli; 

rüzgârın artması sebebiyle ise, Marmara ve Ege bölgelerindeki rüzgâr 

enerjisi potansiyeli artacaktır. Yağışlar açısından değerlendirme 

yapıldığında ülkenin güney yarısında yağışların azalacağı görülmektedir. 

Ülkede genelde kuraklığa doğru, özellikle ülkenin güneyinde kurumaya 

doğru bir gidiş meydana gelecektir. Türkiye'nin güney havzalarında; 

Akdeniz havzaları, Seyhan, Ceyhan, Konya, Asi, Fırat, Dicle ve Van 

havzalarında yağışın ve dolayısı ile su potansiyelinin azalacağı 

öngörülmektedir. Yağışların azalması su kaynaklarının da azalmasına 

sebep olacak; örneğin, yağıştaki %10’luk azalma, buharlaşma sebebiyle 

su kaynaklarında %20-30’lara varan azalma meydana getirecektir. 

Sıcaklık artışı ve yağışların azalmasına bağlı olarak başta tahıllar ve yağlı 

tohumlar olmak üzere bitkisel ürünler ve hayvansal ürünlerde (süt) önemli 

oranlarda azalmalar olacağı öngörülmektedir. Farklı çalışmalarda farklı 

oranlarda verim düşüşü öngörülmekle birlikte orta ve uzun dönemli 

senaryolarda tahıl ve yağlı tohumlarda %10-15 arasında değişen miktarda 

düşüş olacağı tahmin edilmektedir. Yeraltı sularındaki çekilme ve iklim 

değişikliği kaynaklı hastalıkların yayılması da dikkate alındığında üretimde 

yaşanacak düşüşlerin öngörülen seviyelerden çok daha yüksek 
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olabileceği değerlendirilmektedir. Her bir İBBS-2 ve İBBS-3 bölgesinin farklı 

maksimum ve minimum limitlerde iklim isteklerine sahip (sıcaklık, soğuk, 

güneşli gün vb.) bitkisel ürünlerde uzmanlaşması sebebiyle, iklim 

değişikliğinin söz konusu bölgeler üzerinde farklı etkileri olacağı 

beklenmektedir. Bu bölgeler kendi içinde küme özelliği taşımaktadır ve 

iklim değişikliği ile birlikte zaman içinde bölgeler arasında üretim 

kalıplarında değişim ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. 

4.6.1. Arazi kullanım kararlarında iklim değişikliğine uyum 

TMSP Projesi I. Etap çalışmaları kapsamında arazi kullanımı/arazi örtüsü 

değişimi analizi ülke ölçeğinde gerçekleştirilmiş olup Ekosistem Servisleri 

(Kritik Öneme Sahip -KÖS- ES Alanları ve İklim Değişikliği Açısından Kritik 

Öneme Sahip -İ-KÖS- ES Alanları) ülke, iller, tarım havzaları ve su havzaları 

bağlamında Düzey 1 sınıflandırmasına göre geliştirilmiştir. Bunlara ek 

olarak, bütünleşik ES alanlarının maden ve petrol rezerv/ruhsatlandırılmış 

çıkarım alanları, korunan alanlar, kültür ve turizm koruma ve gelişim 

bölgeleri, turizm merkezleri ile ilişkisini değerlendiren analizler de 

gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı arazi kullanımı/arazi örtüsü, Harita 26’de 

gösterilmektedir: 

Harita 26: 2018 Yılı Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Ulusal ölçekte iklim değişikliğine uyum açısından kritik öneme sahip alanlar 

hesaplanırken, sadece küresel iklim düzenleme, yerel iklim düzenleme ve 
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hava kalitesi düzenleme ekosistemleri sunan arazi kullanımı/arazi örtüsü 

değişimi alanları (bu grupta yer alan arazi kullanımı/arazi örtüsü değişimi 

alanları arasında karışık ormanlar, geniş yapraklı ormanlar ve iğne yapraklı 

ormanlar yer almaktadır) dikkate alınarak iklim değişikliğine uyum 

açısından Kritik Öneme Sahip Ekosistem Servisleri belirlenmiştir. 

Ekosistemlerin havayı temizlemek, suyu regüle etmek, sıcaklığı 

dengelemek veya gıda ve enerji sağlamak gibi farklı ekosistem servisleri 

sunması nedeniyle iklim değişikliğine uyum açısından Kritik Öneme Sahip 

Ekosistem Servisleri sunan alanlar belirlenmiştir. İklim değişikliğine uyum 

açısından Kritik Öneme Sahip Ekosistem Servisleri peyzaj hassasiyetleri 

bakımından da önem taşımaktadır. Ülke ölçeğinde Karadeniz kıyılarına 

paralel doğu-batı aksında sürekliliğini önemli ölçüde koruyan ormanlar ile 

özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında daha parçalı olarak yayılım 

göstermektedir. Su havzaları içindeki Kritik Öneme Sahip Ekosistem Servis 

alanlarının dağılım yüzdesinde de görüldüğü gibi, Karadeniz ve Marmara 

Denizi akışlı havzalarda bu alanlar daha yüksek oranda yer almaktadır.  

Harita 27: ES Alanının Havza Alanına Oranı 

 
Kaynak: TMSP I. Etap Çalışmaları 

Bu durum bahsi geçen havzalardaki karışık ormanlar, geniş yapraklı 

ormanlar ve iğne yapraklı ormanların daha yaygın olduğu anlamına 

gelmektedir. Buradan hareketle gerek iklim değişikliğine uyum gerekse su 

kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından ülkemizin Kritik Öneme Sahip 

Ekosistem Servis alanlarının sürdürülebilirliği son derece önemlidir. İklim 
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değişikliği etkileri ile ilgili senaryolarda ülkenin güneyinde, Akdeniz ve Ege 

kıyılarında yağışın azalmasına bağlı olarak, orman örtüsünde çekilme 

yaratabileceği; yanı sıra bu alanlarda yağışın azalması ve sıcaklığın 

artmasına bağlı olarak orman yangınlarının artabileceği, bu etkiler 

sonucunda bu alanlarda sunulan Ekosistem Servisleri potansiyelinde 

azalma yaratabileceği beklenebilir. Sıcaklık değişimi aralığının ülkenin 

batısına göre daha yüksek olacağı Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde ise bitki örtüsü değişimi söz konusu olabilecektir. Özellikle 

Doğu Anadolu’da iklim senaryolarında da değinildiği üzere donlu günlerin 

azalması, güneşli günlerin artması gibi değişimlerle bitki büyüme sürelerinin 

artabileceği beklendiğinden; hâlihazırda bitki örtüsü bulunmayan 

alanlarda bitki/ağaçlı arazi örtüsünün yayılım gösterebileceği beklenebilir. 

Ülke mekânsal alanının batı yarısında kalan ve halihazırda kentsel ısı adası 

etkilerini yaşayan metropoliten alanlarda iklim değişikliği etkisi ile 

sıcaklıkların artması, dengesiz ve ekstrem meteorolojik afetlerin yaşanması 

nedeniyle, bu alanlardaki Kritik Öneme Sahip Ekosistem Servis alanlarının 

varlığı ve sürdürülebilirliği önem kazanmaktadır. Bu bağlamda özellikle 

İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya illeri dikkat çekmektedir. 

İklim değişikliği açısından kritik öneme sahip ekosistem servisleri ile yağış 

arasında ilişki kurulduğunda, Karadeniz Bölgesi’nin iklim senaryolarında 

yağış almaya devam edeceği beklenmektedir. Karadeniz Bölgesi’nin 2050 

yılında da yağış almaya devam edecek olması, Ekosistem Servis 

potansiyeli yüksek olan arazi örtüsünün sürekliliğini destekleyecektir. 

İstanbul’un suyunu Batı Karadeniz Havzasından alacağı düşünüldüğünde, 

Karadeniz Bölgesi’ndeki orman örtüsünün sürdürülebilirliğinin önemi 

anlaşılabilir. Benzer şekilde, ülkenin güney batısındaki yağmur alan 

ormanlarda da kritik öneme sahip ekosistem servisleri potansiyelinin 

devam ettiği görülmektedir. Yağışın azalacağı Ege ve Akdeniz 

bölgelerindeki ormanlarda ise bitki örtüsü ve kritik öneme sahip Ekosistem 

Servis alanlarının beslenememesi nedeniyle orman Ekosistem Servisleri 

açısından hassas diğer alanlarda küçülmeler yaşanabilecektir. 
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5. TMSP Stratejik Çevresel Değerlendirmesinde Yer Alacak 

Öncelikli Konulara Dair İlk Değerlendirmeler 

5.1. Sürdürülebilirlik Hedefleri 

25-27 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

“yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların 

barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı” 

olarak 193 ülkenin imzası ile kabul edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma, 

gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün 

vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma 

modelidir. 

Aralık 2015 tarihinde yayınlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) ve 

169 alt başlığı yeni Küresel Gündem’in amaç ve boyutlarını göstermektedir 

(Birleşmiş Milletler, 2017). Bu başlıklar: yoksulluğa son, açlığa son, sağlık ve 

kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, 

erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, 

yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve 

topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal 

yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar ile amaçlar için ortaklıklar olarak 

sıralanmaktadır.  

Ülkemizde bu 17 amacı kabul ederek, çevresel boyutuna sahip tüm 

çalışmalarda bu amaçları ilke olarak benimsemiştir. BM 2030 Gündemi 

kapsamında belirlenen 17 SKA’dan “Kentleri ve yerleşme yerlerini 

kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek” olarak 

tanımlanan 11. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Mekânsal Strateji Planı 

açısından özellikle önem taşımaktadır.  

11. Kalkınma Planında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının öncelikler 

doğrultusunda politikalara yansıtılması temel amaçlar arasında yer 

almaktadır. SKA’ların ulusal öncelikler ve koşullar doğrultusunda sektörel ve 

tematik politika belgelerine yansıtılması ile sektörel ve tematik politika 
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belgeleri hazırlıklarında SKA’larla uyum gözetilmesi de planın politika ve 

tedbirleri arasında yer almaktadır.  

5.2. Kapsam Belirleme Matrisi 

TMSP Projesi II. Etap çalışmaları kapsamında TMSP Projesi I. Etap çalışmaları, 

konunun uzmanları ile yapılan toplantılar ile SÇD Kapsam Belirleme 

Toplantısında yapılan çalışmalar doğrultusunda SÇD başlıkları irdelenmiştir 

(Bkz. 7.1 Kapsamlaştırma İstişarelerinin Özeti). Her bir başlık için belirli 

hususlar ile Plan ve SÇD’ye Dahil Edilecek Amaçlar/Mevzuat 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde SÇD’ye Dahil 

Edilecek Amaçlar/Mevzuat oluşturmuştur.  
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5.2.1. Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna 

Tablo 15: Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna Kapsam Belirleme Matrisi  
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• Mekânsal planlamada doğal afetlerden korunma, doğal kaynaklardan ve ES 

yararlanma esasının belirlenmesi 

• Doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma amaçları ile etkin kullanımı 

• Havzaların (tarım, su) SKA ile korunması ve etkin yönetimi 

• Mekânsal planlama kararlarını yönlendirmek üzere ekosistem servislerine dayalı 

kritik öneme sahip alanların (bütünleşik ES, iklim değişikliği, su kalitesi ve sosyo-

kültürel açıdan kritik öneme sahip ES alanları) belirlenmesi 

• Kritik öneme sahip ES’lerin, ulusal ve uluslararası öneme sahip korunan 

alanların ulusal düzeyde ekolojik ağların tanımlanmasında kullanılması 

• Yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğin ülke ve yerel ölçekte korunması ve bu 

amacın ekolojik ağlar ve bütünleşik ES alanları ile desteklenmesi. 

• Doğal alanlara ilişkin koruma/kullanma tipolojilerinin (koruma, sınırlı/kontrollü 

kullanım, kullanım gibi) ES, iklim değişikliğine uyum ve SKA ilkeleriyle belirlenmesi 

• Ekonomik fayda ile ilişkili olarak tarımsal ürün arazileri, dikili ürün arazileri ve 

meralarda toprak, su, bütünleşik ES ilişkisi ve ilgili mevzuatı dikkate alan 

koruma/kullanma kapsamının sınıflandırılması 

• Yerleşmelerde ve etki alanlarında kritik öneme sahip ES alanlarındaki, iklim 

değişikliğine uyum açısından önem taşıyan alanların (deniz kıyılarında, 

dere/göl kıyıların), ulusal/uluslararası öneme haiz koruma alanlarının habitat 

parçalanması ve yerleşme etkilerinin restorasyonu için önceliklerin belirlenmesi 

• Yerel saklı bilginin tespiti ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda 

ekonomik fayda ilişkisinin kurulması 

• Kentleşme, maden çıkarımı, sanayi, ulaşım/altyapı, enerji, tarım vb. gibi 

gelişme baskılarında/taleplerinde ES, iklim değişikliğine uyum ve SKA ilkeleriyle 

belirlenmiş koruma sınıflarının (koruma, sınırlı/kontrollü kullanım, kullanım) 

dikkate alınması. 

• İklim değişikliği nedeniyle flora/faunanın risk altında olduğu habitatlarda 

ekolojik restorasyon (habitat nitelikleriyle uyumlu ve dayanıklı türlerin 

entegrasyonu) müdahalelerinin geliştirilmesi. 

• Tanımlanmış koruma sınıfları alanlarında Etken-Durum-Baskı-Etki-Müdahale 

"DSPIR Modeli" ile etki ve müdahalelerin sistematik olarak belirlenmesi 

• Kritik öneme sahip ES alanların korunması (gösterge olarak alanlarının 

azalmaması, artması hedeflenebilir) 

• Ulusal ekolojik ağların bütünlüğünün korunması 

• Ulusal ve yerel düzeyde biyotop haritalamalarının yapılması ve bu mekânsal 

verilerin Ekosistem Servis analizlerinde kullanılması 

• Tarım havzalarında kademeli koruma alanlarının (yöresel/coğrafik ürün alanları 

vb. için koruma/araştırma ekolojik tabanlı tarım uygulamaları, sınırlı kullanım, 

kullanım) işlevselleştirilmesi  

• Habitat restorasyonu önceliklerinin belirlenmesi için ekosistemler/ulusal biyotop 

haritalamaları bazında peyzaj karakter analizlerinin tanımlanması 

• Etnobotanik bilgiye dayalı tescilli coğrafik ürün sayısı 

• Farklı sektörler ve yerleşmeler için "yerleşime uygunluk" analizlerinde koruma 

sınıflarının (koruma, sınırlı/kontrollü kullanım, kullanım) kullanılması 

• İndikatör türlerin (risk altındaki ve entegre edilebilecek türlerin) sayısı 

• Uzun dönemli ekolojik izleme altyapısının geliştirilmesi 

• Alt ölçekli planlarda korunan alanlarda yürütülen yönetim planlarının ve 

biyolojik envanter verilerinin dikkate alınması 

• Alt ölçekli planlarda doğal alanların niteliğine ve ES kapasitesine göre yapı 

yoğunluğunun belirlenmesi 
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Tablo 15 (devamı): Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna Kapsam Belirleme Matrisi 
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Doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma 

amaçları doğrultusunda etkin 

kullanımı/korunması (Göstergeler: 

Ekosistem türüne göre karasal ve Tatlısu 

biyoçeşitliliği açısından korunan alanlar 

içinde kalan kritik öneme sahip ES 

alanlarının oranı büyüklüğü ve oranı) 

(Korunan Alanların Tespit, Tescil ve 

Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 

Yönetmelik7), (İçme-Kullanma Suyu 

Havzalarının Korunmasına Dair 

Yönetmelik8), (Sulak Alanların 

Korunması Yönetmeliği9), (SKA: 

13:İklim Eylemi, 14: Sudaki Yaşam” 

ve “15:Karadaki Yaşam”), (BM IPBES 

(Küresel düzeyde hükümetlerarası 

bir organ olan IPBES: 

Intergovernmental Platform for 

Biodiversity and Ecosystem Services” 

Türkiye’nin de parçası olduğu bir BM 

organı olup, Tarım ve Orman 

Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Md. temsil 

etmektedir), (AB Entegre Çevre 

Uyum Stratejisi (UÇES) 2007-2023), 

(AB Habitat Direktifi) 

Arazi kullanım ve sektörel (kentleşme, 

maden çıkarımı, turizm, sanayi, 

ulaşım/altyapı, enerji, tarım vb. gibi) 

gelişme baskılarında/taleplerinde; 

bütünleşik ekosistem servisleri, iklim 

değişikliğine uyum ve sürdürülebilir 

kalkınma amaçları doğrultusunda 

belirlenmiş koruma sınıflarının (mutlak 

koruma, sınırlı/kontrollü kullanım, kullanım) 

dikkate alınması 

(Korunan Alanların Tespit, Tescil ve 

Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 

Yönetmelik)7 (Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu (5304), (Md. 

3)10 (Md. 10)11), (Milli Parklar Kanunu 

(2873), (Md. 2) Md. 13 ve Md. 14), 

(Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği)12 

  

                                            

7 Yönetmeliğin amacı; “milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve sulak alanların 

tescil, onay ve ilanı ile tabiat varlığı, doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, 

onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasların belirlenmesidir”. Bu niteliği ile koruma statülü alanlar 

öne çıksa da bu niteliklere haiz alanların belirlenmesi de yönetmeliğin kapsamına girdiğinden, 

projede belirlenen amaçlara yönelik içeriği de yönetmelik kapsayabilecektir. Çünkü ES 

kapsamında tanımlanan kritik öneme sahip ES, alanları; gıda üretimi, iklim değişikliği, su kaynakları 

ve sosyo-kültürel bakımdan kritik öneme sahip ES alanları da bu yönetmelik kapsamında 

belirlenebilecektir, 
8 Yönetmeliğin Md. 4. Tanımlar (j) fıkrasında “İçme-kullanma suyu havzası koruma planı: İçme-

kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu havzalarının korunması, 

kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmiş ise iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla 

yapılan ve o havzaya özel hükümleri tanımlayan planı” tanımlaması yapılmaktadır. Bu hükme 

istinaden yürütülen “Özel Hüküm Belirleme Planı” olarak ülkemizde hazırlan 3 adet Havza Özel 

Hüküm Belirleme Projesi tamamlanmıştır. Bu projelerde havzalar özelinde öne çıkan ES’lere dayalı 

mekânsal koruma/kullanma planlaması söz konusu olmuştur. 
9 Yönetmelikte sulak alan ekosistemi kapsamı hassasiyetlerine vurgu yapılmıştır. Bu itibarla ilgili 

mevzuata sulak alan ekosistemi kapsamında ES kavramı katkı verebilir 
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Tablo 15 (devamı): Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna Kapsam Belirleme Matrisi 
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Mekânsal planlama kararlarını (doğa 

koruma, afet doğal tehlike risklerini 

azaltma, ve etkin doğal kaynak 

kullanımını) yönlendirmek üzere ekosistem 

servislerine (ES) dayalı kritik öneme sahip 

değerli doğa alanlarının (bütünleşik ES 

alanları, iklim değişikliğine uyum 

açısından kritik öneme sahip ES alanları, 

su kalitesi kaynakları bakımından kritik 

öneme sahip olan ES alanları, gıda 

üretimi açısından kritik öneme sahip ES 

alanları ve sosyo kültürel açıdan kritik 

öneme sahip ES) durumu ve genişliğinin 

alansal büyüklüklerinin tespit edilmesi 

(Göstergeler: Kritik öneme sahip ES 

alanlarındaki tüm korunan alanlar 

içindeki oranı, mekânsal eğilim (artması, 

azalması) kritik öneme sahip tür 

(flora/fauna ve habitat çeşitliliği) sayıları -

Bütünleşik ES, -İklim değişikliğine uyum 

bakımından önemli ES alanları, - Su 

kalitesi ve su düzenleme açısından kritik 

öneme sahip önemli ES alanları, gıda 

üretimi açısından kritik öneme sahip ES 

alanları- sosyo-kültürel açıdan önem 

taşıyan ES alanlarındaki mekânsal 

eğilimler) 

(Korunan Alanların Tespit, Tescil ve 

Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 

Yönetmelik)7(Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu (5304), (Md. 

3)10 (Md. 10)11), (Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliği12) 

  

                                            

10 Md. 3. (m) fıkrasında “Arazi Kullanım Planları” tanımlanırken, toprak ve su potansiyelinin 

belirlenerek sistematik olarak değerlendirilmesi” hususu ES konusunu destekleyen içeriktedir 
11 Md. 10. Toprak, su ve iklim düzenleme bakımından arazi örtüsünün ES’ler ile ilişkilendirilmesi 

konusuna mevzuat açısından ilişkilidir 
12 Yönetmelikte farklı ekosistem türlerinin farklı planlama kategorileri için kapsamının olduğu, 

koruma/kullanma politikalarının hassas ekosistemler için de tanımlıdır. Bu kapsamı ile yönetmeliğe 

ES kapsamının entegrasyonu mümkündür. ES kavramı ifade edilmese de ekosistemlerdeki 

hassasiyet düzeyini ortaya koyması bakımından yönetmeliğe entegre edilebilir. 
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5.2.2. Nüfus ve İnsan Sağlığı  

Tablo 16: Nüfus ve İnsan Sağlığı Kapsam Belirleme Matrisi 

 

 

                                            

13 Türkiye'de ikamet etmeye başladığı yıla, cinsiyete ve vatandaşlık ülkesine göre yabancı uyruklu 

nüfus; Türkiye'de ikamet etmeye başladığı yıla, cinsiyete ve yaş grubuna göre yabancı uyruklu 

nüfus; Yaş grubu ve cinsiyete göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göç; Vatandaşlık ülkesine 

göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göç; İllere ve vatandaşlığa göre Türkiye'ye gelen ve 

Türkiye'den giden göç; İllere ve cinsiyete göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göç; İllerin 

aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı; İstatistiksel bölgelere göre bölgelerin aldığı ve 

verdiği göç; İstatistiksel bölgelerin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı; İllerin aldığı, 

verdiği göç, net göç ve net göç hızı, genel nüfus sayımları – ADNKS; İkamet edilen il ve doğum 

yerine göre iller arası göç eden nüfus; Yaş grubu ve cinsiyete göre iller arası göç eden nüfus  
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• Bölgeler arası nüfus dağılımının dengeli yapılması 

• Dış göç (Mülteciler) yönetiminin yapılması.  

• Göçmenlerin sosyo-ekonomik uyumunun sağlanması. 

• Beşeri sermayenin gelişmişlik düzeyi 

• Kırsal yaşam ve kültürünün özendirilmesi, desteklenmesi ve teşvik edilmesi 

• Tüm yerleşimlerde yaşam kalitesinin adil olarak sağlanması 

• Kırsal kalkınma desteklerinin ve teşviklerinin şeffaflaştırılarak, yeniden 

düzenlenmesi 

• Dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı, çocuk, azınlık vb.) kamusal hizmetlere 

adil erişimini gözeten planlamaların yapılması 

• Tek sağlık yaklaşımını gözeten planlama yaklaşımı benimsenmesi 

Kamusal hizmetlerin mekânsal dağılımları, nitelik ve nicelik bakımından 

yeterliliklerine ilişkin mekânsal veri tabanlarının şeffaf ve erişilebilir şekilde 

oluşturulması. 
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t Bölgeler arası nüfus dağılımının göç 

dinamiklerini de dikkate alarak dengeli 

bir şekilde yapılması ve dış göç ile 

ülkemize gelen nüfusun sosyo-ekonomik 

uyumunun sağlanması. (Göstergeler: 

Okullaşma oranı; TÜİK kaynaklı 

uluslararası göç ve iç göç istatistiklerine 

konu belirteçler13; İllerde yaşam Endeksi 

göstergesi) 

(6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu (YUKK) kapsamında 

tanınan geçici koruma statüsünün 

sağladığı hak ve yükümlülükler), 

(“Geçici Koruma Yönetmeliği (GKY)“ 

(2014)), (İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi (1948)), (Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi (1970, değişiklikler: 

1971, 1990, 1994)), (Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu (6458)), 

(Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü 

Hakkında Avrupa Sözleşmesi (1977)), 

(Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 

Sözleşme (1951)), (Tüm-Göçmen 

İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının 

Korunmasına Dair Uluslararası 

Sözleşme (2004)) 
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Tablo 16(devamı): Nüfus ve İnsan Sağlığı Kapsam Belirleme Matrisi 
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Beşeri sermayenin gelişmişlik düzeyinin 

arttırılması (Göstergeler: Beşeri Sermaye 

Stoğu; Beşeri Sermaye Yapısı; Beşeri 

Sermaye Performansı; Beşeri Sermaye 

Çekimi Ana Başlıklarının alt 

göstergelerini içeren Beşeri Sermaye 

Yeterliliği Endeks'i oluşturlarak takip 

edilmeli; BM Kalkınma Programı Beşeri 

Sermaye Endeksi Göstergeleri14, Dünya 

Bankası BSE’ hesaplaması yöntemi15) 

(Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Görev 

Yönergesi) 

Tek sağlık yaklaşımını gözeten planlama 

yaklaşımının benimsenmesi 

(Göstergeler16: Demografik Göstergeler; 

Engelliliğe uyarlanmış yaşam yılları 

(DALY)17; Prevalans öncesi ve sonrası 

oran18; Ölüm öncesi ve sonrası hız19; 

Salgın süresi20; Ayrılan Bütçe21; Fayda, 

Getiri (maliyet-fayda analizi)22; Ayrılan 

Bütçe (maliyet etkinliği analizi)23; 

Verimlilik24; Algılama25 

(SKA1: Yoksulluğa Son, SKA2: Açlığa 

Son, SKA3: Sağlık ve Kalite Yaşam, 

SKA5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, SKA 

6: Temiz Su ve Sanitasyon, SKA 14: 

Sudaki Yaşam, SKA15: Karasal 

Yaşam), (Dünya Sağlık Örgütü 

Küresel Sağlık Göstergeleri 

(2015),(Gıda ve Tarım Örgütü Tek 

Sağlık Mevzuatı (2020) 

  

                                            

14 İndeks UNDP tarafından hesaplanıyor. Söz konusu Endekse konu ana göstergeler ise; 1) Sağlık: 

Doğumda beklenen yaşam süresi; 2) Eğitim: 25 yaş ve üzeri yetişkinler için eğitim süresi ortalaması 

ve okula başlayan çocuklar için beklenen eğitim süresi ; 3) Yaşam Standardı: Kişi başı GSMH 

Bu yaklaşıma Dünya Bankası BSE’ hesaplaması yöntemi de eklenebilir 
15 İlgili Göstergeler: 1) 5 yaş altı çocuk ölüm oranları; 2) Çocuğun Eğitim süresi beklentisi (18 yaşına 

kadar alınacak eğitim); 3) Uluslararası sınav skoru; 4) Yaş ortalama boyundan kısa boylu olan 5 yaş 

altı çocuk oranı; 5) 60. Yaşını gören 15 yaşındakilerin oranı 
16 Doğum hızı, ölüm hızı, ölüm nedenleri, beklenen yaşam süresi, çevresel kirleticilerin düzeyleri, 

çevresel hastalık sıklıkları (zoonoz hastalıklar brusella gibi), veteriner klinik sayıları, hayvan hastanesi 

sayıları, Engelli istatistikleri, Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri, 2010-2018 Sağlıklı yaşam göstergeleri 
17 Morbidite, engellilik veya erken ölüm nedeniyle kaybedilen yıl sayısı. 
18 Belirli bir zamanda veya belirli bir süre boyunca belirli bir hastalığı olan popülasyonun oranı. 
19 Belirli bir dönem veya bölgedeki ya da belirli bir hastalıktan kaynaklanan ölümlerin sayısı. 
20 Bir popülasyonda ilk hastalık oluşumu ile bitmesi arasındaki zaman aralığı.  
21 Müdahale çabaları veya eksiklikleriyle ilişkili parasal fiyat (yani aşılama kampanyası, ekosistem 

hizmetlerinin kaybı, hayvan üretkenliğinde kayıp). 
22 Senaryoları karşılaştırmak için maliyeti tüm parasal ve parasal sonuçlara (yani tedavi maliyetleri, 

sosyal etki, geçim) atar.  
23 Birim başına parasal maliyet (örneğin kazanılan DALY başına maliyet) cinsinden ifade edilen en 

uygun maliyetli seçeneği tanımlar.  
24 Hayvan veya çevre sektörlerinde mal ve hizmet üretiminin etkinliği.  
25 Müdahale beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığına veya politika ve politika dışı paydaşlar 

tarafından salgın tepkisine karşı genel tepki olup olmadığına ilişkin nitel ölçüm.  
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5.2.4. Toprak  

Tablo 17: Toprak Kapsam Belirleme Matrisi 
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• Doğal kaynakların etkin kullanımı  

• Katma değeri yüksek ürünlerin üretimi  

• Kentsel gelişmenin tarımsal toprak sınıflandırması dikkate alınarak 

oluşturulması. Bu bölgelerin ülke ekonomisine kazandırılması. 

• Can ve mal kayıplarının önlenmesi 

• Arazi yapısı ve iklime uygun ormanlaştırmanın planlanması 

• Güncel teknolojiye uygun katı atık uzaklaştırma tesislerinin oluşturulması ve 

yeraltı suyu ve toprak kirlenmesinin önlenmesi 
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Tarım ve orman alanlarına ait her tür 

planlamada kullanılmak üzere 

envanter ve kalite/sınıf çalışmasının 

yapılıp toprak/orman alanlarının 

sınıflandırılması, korunması ve 

geliştirilmesi. (Göstergeler: Kurum ve 

kuruluşların sürdürülebilir veri 

altyapısının oluşturulması, veri 

güncelliği, güvenirliliği ve erişiminin 

sağlanması) 

(6831: Orman Kanunu) (5403: Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunu)(30265: Tarım Arazilerinin 

Korunması, Kullanılması ve 

Planlanmasına Dair Yönetmelik)(27605: 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal 

Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair 

Yönetmelik) 

Şehirlerin ve sanayi alanlarının 

gelişiminde verimli tarım arazilerinin 

korunmasının göz önünde 

bulundurulması. Toprak kalitesinin 

korunması amacıyla tarım sektöründe 

sürdürülebilir üretim yöntemleri ve 

ürün deseninin desteklenmesi. 

(Göstergeler: Tarım sektöründe 

sürdürülebilir tarım uygulamaları 

alanında eğitimli çiftçi yüzdesi, 

sürdürülebilir tarım uygulamalarını 

benimseyen çiftçi yüzdesi, toprağın 

niteliğine uygun kullanımına yönelik 

projelendirilmesi, toprak bünyesindeki 

tuzlanma, azot ve ağır metal 

miktarının izlenmesi) 

(5403: Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunu)(30265: Tarım Arazilerinin 

Korunması, Kullanılması ve 

Planlanmasına Dair Yönetmelik)(27605: 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal 

Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair 

Yönetmelik)(25406: Hafriyat Toprağı, 

İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği) 

Güncel teknolojiye uygun atık 

yönetim sisteminin kurulması, yerüstü-

yeraltı suyu ve toprak kirlenmesinin 

önlenmesi (Göstergeler: Düzenli 

aralıklar ile yerüstü-yeraltı suları ve 

toprak kalitesi ölçümlerinin yapılması; 

Evsel ve Sanayi atık geri kazanım 

oranlarının değerlendirilmesi) 

(25687: Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği)(30224: İçme-Kullanma 

Suyu Havzalarının Korunmasına Dair 

Yönetmelik) 

(28257: Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve 

Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yönetmelik) (27605: Toprak Kirliliğinin 

Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş 

Sahalara Dair Yönetmelik; Ulusal Atık 

Yönetimi ve Eylem Planı 2023, Ambalaj 

Atıkları Yönetmeliği, Mekanik Ayırma, 

Biyokurutma ve Biyometanizasyon 

Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi 

Tebliği, Kompost Tebliği ) 
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5.2.5. Su 

Tablo 18: Su Kapsam Belirleme Matrisi 
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• Havzaların (tarımsalı ve yerüstü-yeraltı su işletme amaçlı) korunması ve etkin 

yönetimi 

• Yerleşmenin ve sanayileşmenin henüz gerçekleşmediği bakir alanlarda yüzeysel 

su alanları sınırlarının ve beslenme kaynaklarının belirlenmesi. Bakir alanlardaki 

akiferlerin türlerine (kırıntılı kayaç akifer, çatlaklı kayaç akifer, erimeli kayaç akifer) 

göre haritalanması, akifer özelliklerinin (geometrik, bünyesel, hidrolik) ve 

beslenme alanlarının belirlenmesi.  

• Yüzeysel su toplanma alanlarının, akifer alanlarının, akifer beslenme alanlarının 

koruma sınırlarının belirlenip ilerleyen zaman diliminde müdahale edilmeyecek 

şekilde koruma altına alınması" 

• Havzalarda yüzeysel akıştaki yağmur suyunun akifer ortamlara sızabilmesi için 

uygun yerlerde gerekli teknik projelerin planlanıp oluşturulması, projelerin bölgesel 

öncelik sıralamasına göre uygulanması" 

• Evsel atık su arıtma tesislerinin öncelikli projelendirilip nihai arıtma ünitelerinin 

tamamlanarak evsel atık suların alıcı ortama doğrudan deşarjı yerine uygun 

durumlarda kullanım amaçlı (park ve bahçe sulama, sanayi soğutma suyu olarak 

kullanma, tarımsal sulama, çevresel temizlik vb.) hizmete alınıp akiferlerden 

çekilen su miktarının azaltılması.  

• Havzalarda uygun alanlarda (ortamın gözenekliliği, geçirimliliği, kalınlığı, yayılımı 

vd.) yeraltı suyunu suni besleme amaçlı projeleri (baraj, su sondaj kuyuları ile 

yeraltına su pompajı vd.) yapmak. 

• Havzalar arası su aktarım projelerinin (örnek: Melen projesi) oluşturulup her bir 

havzanın su ihtiyacı üzerindeki su fazlasını ihtiyaç duyulan havzalara aktarmak 

• Zamana bağlı yol güzergahında kot ve güzergah düzenlemeleri, kıyılarda deniz 

dolgu çalışmaları (örnek: Hollanda'daki uygulamalar)" 

• Kıyılarda yerleşim alanlarını koruyacak şekilde deniz dolgu çalışmaları (örnek: 

Hollanda'daki uygulamalar) ile eş zamanlı ve bu dolgular ile irtibatlı karasal set 

alanlarının oluşturulması. 

• Mevcut kentlerde kentsel dönüşüm projelerinde ve bakir alanlarda oluşturulacak 

yeni kentleşmede iklim değişimi etkisini yansıtacak yeni teknik kabuller ışığında 

bölgeye özel ekstrem değerlere göre drenaj ağının projelendirilmesi.  

• Havzalar arası su aktarım ve yeraltı suyunu suni besleme projelerinin oluşturulması 

ile sel riski olacak yerlerde suyun önceden yan havzalara aktarılıp sel sularının 

havza içinde mevcut sanat yapılarına (baraj, su depolama amaçlı yapay dolgu 

alanlar vb.) yönlendirilip olası zararın önlenmesi veya en az şiddete indirgenmesi 

• Ülke sınırları içinde atmosferde sera gazı etkisini ve şehirlerde ısı adası oluşumunu 

azaltacak önlem ve projelere öncelik verme 

• Havzalar arası su aktarımı ve yeraltı suyunun suni beslenim projelerine öncelik 

verilmesi ve yüzeysel suların uygun havzalarda yeraltında depolanmasına yönelik 

projelerin öncelikli oluşturulması 

• Sahil kesimde yaşayan vatandaşların bu konu hakkında eğitilmesi, sahil 

kesimlerde açılmış tüm su kuyularının envanter çalışmasının yapılıp denetime 

alınması, her bir su kuyusundaki pompaj debilerinin yan kuyulardan su çekimine 

bağlı oluşacak girişimin de dikkate alınarak idari otoritece bildirilmesi, kuyudan su 

çekiminin yapılamayacağı statik su kotunun ilgili yer için kamuca ilanı 

• Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin yerleşim, sanayi, çevre koruma vb. 

ortam özellikleri dikkate alınıp projelendirilip hassas alanlarda öncelikle inşa 

edilerek azot ve fosforun alıcı ortamlara verilmesinin engellenmesi. 
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Tablo 18 (devamı): Su Kapsam Belirleme Matrisi 

B
e

li
rl

i 
H

u
su

sl
a

r • Ülkemize özgü açık kaynak kodlu, hidrolojik, hidrodinamik, su kalitesine ilişkin ve 

ekolojik modüllerin entegre olarak simüle edilebildiği, geliştirilebilir, modüler, 

kullanıcı dostu ve CBS altyapısına sahip bir model yapısının oluşturulup modelin 

ulusal bilgi sistemine entegrasyonu yanı sıra modeli kullanacak insan 

kaynağının yetiştirilmesi. 

• Evsel ve endüstriyel atık su tesislerinin kurulup atık suların bu tesislere 

yönlendirilmesi, kamunun gerekli denetim ve izlemeleri yapması. 
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Havza genelinde akifer ortamlar, su 

bütçesi, iklim dinamikleri ve havzalar 

arası su paylaşımları ilişkisinin 

belirlenmesi, havzaların kıyı 

kesimindeki alanlarının iklim 

değişikliğine bağlı korunması ve etkin 

yönetimi (Göstergeler: Master 

planları çerçevesinde havzaların su 

bütçelerinin hazırlanması ve işletme  

planlarının oluşturulması, yeraltı suyu 

kalitesinin ve yeraltı su seviyesinin 

düzenli izlenmesi) 

(167: Yeraltı Suları Hakkında Kanun), 

(28437: İçme Suyu Temin Edilen Akifer 

ve Kaynakların Koruma Alanlarının 

Belirlenmesi Hakkında Tebliğ) 

Havza genelinde sürdürülebilir 

şehirleşme ve sanayi ilişkisinin 

oluşturulması, havza ölçeğinde suyun 

kalite ve miktar durumunun 

korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili 

gerekli tedbirlerin alınması 

(Göstergeler: Havza ölçeğinde 

yapılan planlar çerçevesinde (Nehir 

Havza Yönetim Planları, Sektörel Su 

Tahsis Planları, İçme Suyu Havza 

Koruma Planları) belirlenen tedbirlerin 

gerçekleşme düzeyi) 

(167: Yeraltı Suları Hakkında Kanun), 

(30224: İçme-Kullanma Suyu 

Havzalarının Korunmasına Dair 

Yönetmelik) 

Havza genelinde sürdürülebilir 

şehirleşme ve sanayi ilişkisine bağlı 

evsel ve endüstriyel atık su arıtma 

tesislerinin yerleşim, sanayi, çevre 

koruma vb. ortam özellikleri dikkate 

alınarak projelendirilmesi, hassas 

alanlarda ileri arıtma tesisleri inşa 

edilerek azot, fosfor vd. kirletici 

parametrelerin alıcı ortamlara deşarj 

standartları çerçevesinde verilmesi. 

Arıtma tesislerinde arıtılmış atık suların 

yeniden kullanımının sağlanması. 

(Göstergeler: Arıtılmış atık suların 

yeniden kullanım oranının izlenmesi, 

Atık su arıtma hizmeti verilen 

belediye nüfusunun havza genelinde 

toplam belediye nüfusuna oranı) 

(25687: Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği), (28925: Durgun Yerüstü 

Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı 

Korunmasına İlişkin Tebliğ), (28257: 

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve 

Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yönetmelik), (30224: İçme-Kullanma 

Suyu Havzalarının Korunmasına Dair 

Yönetmelik), (29927: Hassas Su 

Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen 

Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin 

İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik) 

(26047: Kentsel Atık su Arıtımı 

Yönetmeliği), (31192: Yerüstü Su 

Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin 

Belirlenmesine İlişkin Tebliğ), (27271: 

Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği 

Hassas ve Az Hassas Su Alanları 

Tebliği), (167: Yeraltı Suları Hakkında 

Kanun) 
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5.2.6. Hava Kalitesi  

Tablo 19: Hava Kalitesi Kapsam Belirleme Matrisi 
B
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r • Ülkemizin baz enerji kaynağı olan kömür kaynaklarımız ile beraber 

yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, etkin ve yaygın 

kullanımının sağlanması. 

• Ulaştırma sistemlerinde çevresel duyarlılık, hareketlilik/erişilebilirlik 

dengesi 

• Sera gazı salımı vb. gibi iklim değişikliğine sebep olan etkenlerin 

ortadan kaldırılması ve/veya etkilerinin azaltılması. 
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Hava kalitesinin iyileştirilmesine 

yönelik olarak planlama 

aşamasında hava kirliliğine 

neden olan tüm sektörlerin 

birlikte değerlendirilmesi 

(Çevre Kanunu (2872)), (BM Uzun 

Menziili Sınır Aşan Sözleşmesi), (AB 

Mühtesebatı Çevre Faslı Hava 

Kalitesi ve Endüstriyel Kirlilik 

Kontolü) 

Hava kalitesinin iyileştirilmesi 

(Çevre Kanunu (2872)), (BM Uzun 

Menziili Sınır Aşan Sözleşmesi), (AB 

Mühtesebatı Çevre Faslı Hava 

Kalitesi ve Endüstriyel Kirlilik 

Kontolü) 

Hava kirliliğini azaltacak hava 

sirkülasyonunu sağlamak üzere 

gerekli hava koridorlarının 

oluşturulması 

(AB İklim Uyum Platformu (Climate 

ADAPT)), (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü, Temiz Hava Eylem 

Planı) 

5.2.7. İklim  

Tablo 20: İklim Kapsam Belirleme Matrisi 

B
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r • Arazi kullanım kararlarında iklim değişikliğine uyum 

• Bölgeler ölçeğinde ve ülke çapında planlanan ve devam eden büyük 

ölçekli projelerin muhtemel çevresel etkilerinin değerlendirilmesi. Sektörel 

kararlarda iklim değişikliğine uyum 
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Arazi kullanım kararlarında 

iklim değişikliğine uyum ve 

sera gazı azaltımı 

(Göstergeler: sera gazlarının 

azaltılması ve uyum; CORINE 

ve benzeri uydu bazlı izleme; 

Tehlike, hasar görebilirlik ve 

risk analizleri) 

(BMİDÇS (1992)), (Kyoto Protokolü (1998)), 

(BM SKA (2030)), (Paris Anlaşması (2016)), (11. 

Kalkınma Planı, 2019-2023), (Türkiye'nin İklim 

Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, 

2011-2023), (Sera Gazı Emisyonlarının Takibi 

Hakkında Yönetmelik), (Viyana Sözleşmesi 

(1990)), (Montreal Protokolü (2007)) 

Sektörel kararlarda iklim 

değişikliğine uyum ve sera 

gazı azaltımı  

(Göstergeler: sera gazlarının 

azaltılması; Su ayak izinin 

azaltılması) 

(BMİDÇS (1992)), (Kyoto Protokolü (1998)), 

(BM SKA (2030)), (Paris Anlaşması (2016)), (11. 

Kalkınma Planı, 2019-2023), (Türkiye'nin İklim 

Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, 

2011-2023), (Sera Gazı Emisyonlarının Takibi 

Hakkında Yönetmelik), (Viyana Sözleşmesi 

(1990)), (Montreal Protokolü (2007)), 

(Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanun (5346)), (Ozon Tabakasını İncelten 

Maddelere İlişkin Yönetmelik), (Florlu Sera 

Gazlarına İlişkin Yönetmelik) 
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Tablo 20 (devamı): İklim Kapsam Belirleme Matrisi 

 

Bölge ve ülke ölçeğinde 

planlanan ve devam eden 

plan ve programların 

bütünleşik olarak 

değerlendirilmesi 

(Göstergeler: Bütünleşik 

çevresel; sistemik analizlerin 

yapılması ve sonuçlarının 

izlenmesi) 

(Çevre Kanunu (2872)), (Taşkın Yönetim 

Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve 

İzlenmesi Hakkında Yönetmelik) 

5.2.8. Maddi Varlıklar  

Tablo 21: Maddi Varlıklar Kapsam Belirleme Matrisi 
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• Arazi kullanım kararlarında iklim değişikliğine uyum 

• Doğal afet risklerinin ortaya konulması ve yerleşmelerin dayanıklılığı 

• Bölgeler arası eşitsizlikler 

• Kentsel alandaki eşitliksizlikler 

• Kırsal alandaki eşitliksizlikler 

• Ulaştırma sistemlerinde çevresel duyarlılık, hareketlilik/erişilebilirlik dengesi 

• Atıkların geri dönüşümü ve bertarafı 

• Tehlikeli (yanıcı, patlayıcı vb.) madde işleyen ve depolayan tesisler 

• Kentsel alandaki iyileştirmeler ile ilgili yasal düzenlemeler 

• Kırsal alandaki iyileştirmeler ile ilgili yasal düzenlemeler 
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Ulaşım, arazi kullanımı ve kentsel 

hizmetlerin sağlanmasında iklim 

değişikliğine uyum ve doğal afet 

risklerinin ortaya konulması 

(Göstergeler: Dönüştürülen toplam 

atık miktarı; Günün gereklerine 

uygun ulaşım ana planı yaptıran 

Büyükşehir Belediyesi sayısı ; Doğal 

afetlerde 100 bin kişi başına düşen 

ölüm ve kayıp sayısı ile etkilenen kişi 

sayısı; Afet risklerinin azaltılmasına 

yönelik stratejiler geliştiren yerel 

yönetim sayısı; Kentlerde sera gazı 

salımı miktarı) 

(Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri: SKA12: Sorumlu 

Üretim ve Tüketim; SKA11: 

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam 

Alanları), (Sendai Çerçevesi 2015 -

2030), (5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu); 

Bölgelerin rekabet edebilirliklerinin 

artırılması ve bölge içi ve bölgeler 

arası gelişmişlik farkları ile eşitsizliklerin 

azaltılması (Göstergeler: Kırsal 

alandaki iyileştirmeler ile ilgili yasal 

düzenlemelerin sayısı; En yüksek 

gelirli bölgenin kişi başına gelirinin en 

düşük gelirli bölgenin kişi başına 

gelirine oranı; Bölgeden yapılan 

ihracat tutarı; Sanayi ve hizmetlerin 

GSKD içindeki payı) 

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 

(2014-2023) 
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Tablo 21 (devamı): Maddi Varlıklar Kapsam Belirleme Matrisi 
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Kentsel alandaki eşitliksizliklerin 

giderilmesi (Gösterge: Kentsel 

alandaki iyileştirmeler ile ilgili yasal 

düzenlemeler yapılmış kentlerde 

yaşayan bireylerin sayısının toplam 

nüfusa oranı; Kentsel dönüşüm 

sonucunda ikamet yeri değişen 

hane sayısı; En yoksul kesimdeki 

hane halkının ulaşıma harcadığı 

bütçenin yüzdesi; Toplu taşıma ile 30 

dakikalık yolculuk süresi içinde 

erişilebilen işlerin yüzdesi) 

(SKA’lar: SKA11: Sürdürülebilir Şehir 

ve Yaşam Alanları), (Türkiye Habitat 

III Ulusal Rapor (2014)-Md. 41), 

(Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi 

ve Eylem Planı (2010-2023)-Strateji 

10.2-Eylem 10.2.1 ve 10.2.2), 

(Onbirinci Kalkınma Planı Kentsel 

Yaşam Kalitesi Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu-Tema 3-Hedef 5), 

(Sustainable Urban Mobility 

Indicators (SUMI)/Sürdürülebilir 

Kentsel Hareketlilik Endeksi-Core 

Indicator 1), (Yeni Kentsel Gündem-

Md. 13-(f)) 

 

5.2.9. Arkeolojik, Mimari ve Kültürel Miras  

Tablo 22: Arkeolojik, Mimari ve Kültürel Miras Kapsam Belirleme Matrisi 
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• Kültürel doğal ve tarihi değerlerin korunması ve sürdürülebilirliği 
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Kültürel doğal ve tarihi değerlerin 

korunması ve sürdürülebilirliği 

(Göstergeler: Koruma ve Geliştirme 

Senaryolarının ortaya konması 

(Önceliklendirme, İş Bölümlerinin 

Yapılması Merkezi ve Yerel Yönetimler 

Arasında işbirliği, Finansal Yapılarının 

geliştirilmesi); Dünya Miras Listesi'nde 

bulunan varlıkların listede kalıcılığının 

sağlanması ve geçici listede yer alan 

varlıkların Dünya Miras Listesi'ne 

girmesinin desteklenmesi; Kültürel 

Doğal ve Tarihi Değerlerin Ulusal 

Envanterinin Güncel Tutulması) 

(Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik 

Kanunu (5225)), (Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu (2863)), 

(5393 ve 5302 Yerel Yönetim 

Kanunları), (5216 Büyükşehir Kanunu), 

(644 Sayılı Koruma Alanları Tespit 

Yönetmeliği), (1 Nolu 

Cumhurbaşkanlığı KHK), (Dünya 

Kültürel Mirasın Korunmasına ilişkin 

Sözleşme) 

Kırsal yerleşimlerdeki kültürel birikim ve 

geleneksel yaşam biçimlerinin 

devamlılığının sağlanması (Gösterge: 

Teşvik programlarının geliştirilmesi) 

(Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu (2863)), (3194 İmar Kanunu), 

(444 Sayılı Köy Kanunu) 

Mimari miras değerlerinin korunması, 

sürdürülebilirliğinin sağlanması 

(Gösterge: Envanter çalışmalarının 

geliştirilmesi; Restorasyon ve yeniden 

işlevlendirme programlarının 

geliştirilmesi) 

(Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 

Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 

Kanun (5366)) 



 

 117 

5.2.10. Peyzaj  

Tablo 23: Peyzaj Kapsam Belirleme Matrisi 
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• Kent morfolojisi üzerinde etkisi olan doğal peyzaj unsurlarının ve koridorların 

korunması 

• Alt ölçekli planlarda kentlerin yeşil alan tipolojilerinin ekolojik planlama ilkeleri 

ile entegre edilerek ortaya koyulması 

• Mekânsal karakteristikleri de barındıran peyzaj koridorları fikri ile kentsel-kırsal- 

doğal çevre geçişlerinin kurgulanması 

• Bölgesel ve yerel ölçekte yeşil- mavi altyapı sisteminin geliştirilmesi 

• Gelişme baskısı altındaki nitelikli(görsel, ekolojik işlev, biyolojik çeşitlilik, 

koruma statüsü, kültürel miras vb.) doğal ve kültürel peyzaj alanlarının 

korunması 

• Doğal alanlarda tahribata yol açmış, ekonomik ömrünü doldurmuş, işlevini 

kaybetmiş alanların ekolojik restorasyon ile doğal peyzaja geri kazandırılması 

• Kentsel açık alanlarda peyzajın ekolojik tasarım ilkeleri ile kentsel yapıya 

(insan ve doğaya) kazandırılması 

• Kentler için park tipolojilerinin geliştirilmesi; (kent parkları, çeper parkları, 

bölge parkları, ekolojik parklar vb.) 

• Yapılaşmış çevrede ekolojik işlevselliği destekleyen doğa tabanlı tasarım 

ilkelerinin geliştirilmesi 

• Kentlerdeki açık alanların, iklim değişikliği (ısı adası etkisi, deniz seviyesi 

yükselmesi vb.), doğal riskler (sel, erozyon, deprem, heyelan vb.) etkilerini 

azaltacak dirençli / esnek ve çok işlevli peyzaj mekanları olarak geliştirilmesi 

• Gelişme baskısı altında bulunan doğal ve kültürel alanlar için peyzaj yönetim 

planlarının oluşturulması 
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Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 

kapsamında Peyzaj Kalite 

Hedeflerinin geliştirilmesi. 

(Göstergeler: Global ölçekte iyi 

uygulama örneklerinin araştırılarak 

ülke ölçeğinde ilkelerin belirlenmesi; 

Peyzaj Gözlemevlerinin kurulması) 

(Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Mekânsal 

Planlar Yapım Yönetmeliği, İmar kanunu) 
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Tablo 23 (devamı) Peyzaj Kapsam Belirleme Matrisi 
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Stratejik peyzaj ilkelerinin üst ve alt 

ölçeklerde belirlenmesi (yeşil-mavi 

altyapı sisteminin geliştirilmesi, 

ekolojik tabanlı tasarım kararları, 

iklim değişikliğine dirençli, esnek ve 

çok işlevli peyzaj alanlarının 

geliştirilmesi, ekolojik koridorların 

korunması ve geliştirilmesi, kent-kır-

doğal çevre geçişlerinin 

kurgulanması, yeşil alan 

tipolojilerinin oluşturulması, tahrip 

olmuş doğal alanların restorasyonu 

ve ıslahı vb.) (Göstergeler: Kentler 

için park tipolojilerinin geliştirilmesi; 

(kent parkları, çeper parkları, bölge 

parkları, ekolojik parklar vb.), 

tematik haritalar ve rehberlerin 

oluşturulması, kişi başına düşen yeşil 

alanlar ( aktif yeşil alanlar, doğal 

işlevi ile korunan yeşil alanlar vb.); 

Yeşil-mavi altyapı bileşenlerinin ilgili 

ölçeklerde belirlenerek mekânsal 

planlarının ve rehberlerinin 

hazırlanması; Tehdit altındaki kritik 

öneme sahip nitelikli doğal ve 

kültürel peyzaj alanlarının sayısı, 

büyüklüğü, konumu, ekolojik 

bağlantısallığı, Farklı park 

tipolojilerinin sayısı ve yerleşmelerde 

dengeli dağılımı, Yeşil sertifikalı bina 

sayısı, yeşil yol uygulamalarının vb. 

Sayısı; ) Kent merkezlerinde 

yapılaşmış alan / yeşil alan oranı, 

kent içinde doğal risklerden 

etkilenen kişi sayısının belirlenmesi 

ve değerlendirilmesi, Maden 

alanlarından doğal peyzaja 

kazandırılmış alan büyüklüğü)  

(Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği- 

Madde 4, 9, 5, 19, 23, 24, 30, 18) (Arazi 

ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik Madde 4, 14) (Korunan 

Alanlarda Yapılacak Planlara Dair 

Yönetmelik Madde 1 (1), 3, 10 (1)) (Planlı 

alanlar İmar Yönetmeliği Madde 4, 57) 

(Kentges- Bütünleşik Kentsel Gelişme 

Stratejisi ve Eylem Planı- Hedef 8, Strateji 

8.1, 8.1.1, 8.1.2, Hedef 9, Strateji 9.1, 

Eylem 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3, 9.1.4, ) (Natura 

2000: A European Ecological Network of 

Species Areas of Conservation and 

Protection) (2/43/AET sayılı Habitat 

Direktifi)  (2009/147/AT sayılı Kuş Direktifi) 

(AB Tarım Politikası) (Horizon 2020) 

(Avrupa  2020 Stratejisi) (Yeşil Altyapı 

Avrupa Komisyonu Bildirimi 2013a ) (Yerel 

Yönetimler için Kentsel Tasarım Rehberi 

Hazırlama El Kitabı-3. Aşama Kentsel 

Yapılanma, 11. Kalkınma Planı 2019-

2023) 

Doğal ve kültürel peyzaj alanlarının 

korunması ve geliştirilmesi. 

(Göstergeler: Peyzaj politikalarının 

ve yönetim planlarının 

oluşturulmasında peyzaj karakter 

tipleri ve alanlarının envanterinin 

yapılması; Global ölçekte iyi 

uygulama örneklerinin araştırılarak 

ülke ölçeğinde ilkelerin belirlenmesi) 

(1979 Bern Sözleşmesi –Madde 4(1), 

Madde 4 (3)) (1992 Rio Biyoçeşitlilik 

Sözleşmesi, Madde 6 (a), Madde 10 (d)) 

(Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma 

Kanunu) (Milli Parklar Kanunu) (1972 Paris 

(Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın 

Korunması Sözleşmesi) (1971 Ramsar 

Sözleşmesi) (Çevre Kanunu Madde 9 (a), 

(e) (ı)) 
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5.2.11. Sosyokültürel Etkiler  

Tablo 24: Sosyokültürel Etkiler Kapsam Belirleme Matrisi 

B
e

li
rl
i 
H

u
su

sl
a

r 
• Tüm yerleşimlerde yaşam kalitesinin adil olarak sağlanması 

• Dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere tüm kesimlerin adil ve eşit 

şartlarda karar verme süreçlerine katılımının sağlanması 

• Dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere tüm kesimlerin kamu 

hizmetlerine (ulaşım, yeşil alan, sağlık, eğitim, kültür sanat, sosyal, kültürel 

donatılar ile yeşil alanların vb.) erişilebilirliğinin sağlanması 

• Dış göç (Mülteciler) yönetiminin yapılması.  

• Göçmenlerin sosyo-ekonomik uyumunun sağlanması. 

• Yerelliğin ve yerel özelliklerin korunmasının gözetilmesi. 
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Kentsel ve kırsal tüm yerleşimlerde 

yaşam kalitesinin adil olarak 

sağlanması. (Gösterge: Eğitim, 

sağlık, güvenlik. Yerleşmelerin nüfus 

büyüklüklerine göre sosyal, kültürel, 

teknik altyapı tesis sayıları ve alan 

büyüklükleri, kişi başına düşen 

eğitim, sağlık vb. personel sayıları) 

(11. Kalkınma Planı, 2019-2023), 

(Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2018 -

2023), (İmar Kanunu (3194)), 

(Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği (29030)), (Plansız Alanlar 

İmar Yönetmeliği (18916), (Belediye 

Kanunu (5393)) 

Dezavantajlı gruplar da dahil olmak 

üzere tüm kesimlerin adil ve eşit 

şartlarda karar verme süreçlerine 

katılımının sağlanması. 

(Gösterge: Kent konseylerinin olup 

olmaması, dezavantajlıların temsili 

için kota ayrılması, sivil toplum 

kuruluşlarının ilgili meslek odalarının 

yerelde belediye meclisi veya il 

genel meclisi toplantılarına ve ilgili 

ihtisas komisyonlarına aktif katılım 

durumlarının takip edilmesi (davet 

edilip edilmediği, görüşünün alınıp 

alınmadığı)) 

Belediye Kanunu (5393) 24. maddesi 

Dezavantajlı gruplar da dahil olmak 

üzere herkes için kamusal hizmet 

alanlarının (ulaşım, yeşil alan, sağlık, 

eğitim, kültür sanat, sosyal, kültürel 

donatılar vb.) erişebilirliğinin 

sağlanması. (Gösterge: Yaşlı, engelli, 

kadın, çocuk.  Kamu hizmetlerinin 

sınıflandırılması ve bireylerin 

yararlanabilme oranları. Erişilebilir 

kamu hizmeti yüzdesi (Erişilebilirlik 

belgesi almış tesis/toplam tesis 

oranı). Erişebilirlik Belgesi (Valilik), 

Erişebilirlik İzleme ve Denetleme 

Komisyonları ve sayıları, Yapı-

Denetim Uygulama Yönetmeliği 

Kapsamında Belediyesince ya da İl 

Özel İdaresince ruhsatlandırılmış yapı 

sayısı (2109 yılı sonrası) , erişilebilirliği 

belgelendirilmiş yapı sayısı) 

(Yapı-Denetim Uygulama 

Yönetmeliği, 5378 Engelliler 

Hakkında Kanun, İmar Mevzuatı 

(3194), Yeni Kentsel Gündem, 

Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu) 
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5.2.12. Ekonomik Fayda  

Tablo 25: Ekonomik Fayda Kapsam Belirleme Matrisi 

B
e

li
rl
i 
H

u
su

sl
a

r 

• Sektörel kararlarda iklim değişikliğine uyum 

• Tarımsal üretim kapasitesi ve çeşitlilik, gıda güvenliği 

• Turizm potansiyeli ve çeşitliliği 

• AR-GE ve yenilikçilik kapasitesi 

• İstihdamda nitelik, nicelik ve çeşitlilik 

• Katma değeri yüksek ürünlerin üretimi 

• Sektörler arası iş birliği, tamamlayıcılık ve kümelenme 

• Sanayi ve teknoloji bölgelerinde üretim, kapasite ve çeşitlilik 

• Teknoloji üretimi 

• Mal ve hizmet üretimi ve dağıtımında yüksek entegrasyon 
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Ekonomik sektörlerin potansiyellerinin ve 

çeşitliliğinin artırılması; gerekli alanların 

planlanması; bu kararların alınmasında 

çevreye olumsuz etkilerin azaltılması ve 

iklime uyumun sağlanması (Göstergeler: 

Planlı ekonomik faaliyet alanlarının 

toplam planlı alana oranı; Ekonomik 

faaliyet türünün sayısı; Turizm yatırım-

işletme ve belediye belgeli yatak 

sayısının Türkiye içindeki payı; İmalat 

sanayii işyerlerinin Türkiye içindeki payı; 

Su kalite ve kirlilik parametreleri; Hava 

kalite ve kirlilik parametreleri; 

Şehirlerdeki (nüfusa göre ağırlıklı) ince 

partikül maddelerin (PM10) yıllık 

ortalama seviyeleri; Toprak kirlilik 

gösterge parametreleri; Geri kazanılan 

ve bertaraf edilen atık oranı; Düzenli 

olarak toplanan ve uygun nihai işlem 

uygulanan katı atıkların toplam katı 

atıklara oranı; Tehlikeli atık eşik 

konsantrasyonları; Kişi başına üretilen 

tehlikeli atık miktarı; Sera gazı 

emisyonları; Katma değer birim başına 

CO2 emisyonu) 

(Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği), (İllerin ve Bölgelerin 

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

Araştırması (SEGE-2017)) 

(4856 Sayılı Çevre ve Orman 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunu), (Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği), (Tehlikeli 

Maddelerin Su ve Çevresinde Neden 

Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği) 

(Yeni Kentsel Gündem), (11. 

Kalkınma Planı), (2872 sayılı Çevre 

Kanunu), (644 sayılı Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname), (Sanayi 

Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği), (Hava Kalitesi 

Değerlendirme ve Yönetimi 

Yönetmeliği), (BM Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri (2030) - 11.6.2 

nolu gösterge), (2872 Sayılı Çevre 

Kanunu), (4856 Sayılı Çevre ve 

Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun), (Toprak Kirliliğinin 

Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı 

Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik), 

(Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi 

Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne 

İlişkin Basel Sözleşmesi), (BM 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

(2030) - 11.6.1 nolu gösterge), (Yeni 

Kentsel Gündem), (Atık Yönetimi 

Yönetmeliği), (BM Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri (2030) - 12.4.2 

nolu gösterge), (Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi), 

(Kyoto Protokolü) 

(Sera Gazı Emisyonlarının Takibi 

Hakkında Yönetmelik) 
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Tablo 25 (devamı): Ekonomik Fayda Kapsam Belirleme Matrisi 
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Tarımsal üretim 

kapasitesinin ve 

çeşitliliğin artırılması, 

tarımsal alanların 

korunması ve gıda 

güvenliği 

(Göstergeler: Amaç dışı 

kullanılan tarımsal alanın 

toplam tarımsal alana 

oranı; Tarımsal ürün çeşit 

sayısı, 

Tarımsal üretim 

değerinin Türkiye 

içindeki payı; Gıda 

ürünleri standartları) 

(11. Kalkınma Planı) 

(Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği), (Tarım 

Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına 

Dair Yönetmelik), (5488 Sayılı Tarım Kanunu), (5042 

Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının 

Korunmasına İlişkin Kanun) 

(639 Sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname) 

(Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev 

Yönergesi), (İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017)), (5996 

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu), (5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu), 

(1333/2008/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi Tüzüğü), (Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği) 

(Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları 

Yönetmeliği)  

(İlgili Diğer Türk Gıda Kodeksi Yönetmelikleri) 

(Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve 

Ürünlerine Dair Yönetmelik), (Gıda Güvenliği ve 

Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik) 
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Tablo 25 (devamı): Ekonomik Fayda Kapsam Belirleme Matrisi 
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Başta sanayi olmak üzere tüm sektörlerde 

AR-GE, yenilikçilik ve teknoloji üretim 

kapasitesinin artırılması, katma değeri 

yüksek ürünlerin üretimi, işgücünün 

niteliğinin ve niceliğinin artırılarak ülke 

genelinde dengeli dağılımının sağlanması 

(Göstergeler: Araştırma ve geliştirme 

harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla 

(GSYH) içindeki payı; 

Bir milyon nüfus başına düşen araştırmacı 

sayısı (tam zamanlı eşdeğer); 

Yüz bin kişiye düşen marka başvuru sayısı; 

Yüz bin kişiye düşen patent başvuru sayısı; 

İmalat sanayi katma değerinin gayrisafi yurt 

içi hasıla (GSYH) içindeki payı; 

Toplam katma değer içindeki yüksek ve 

orta-yüksek teknolojili katma değer üreten 

imalat sanayi sektörlerinin oranı; 

Her bir sektörün katma değerinin gayrisafi 

yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı; 

Cinsiyete göre son 12 ay içinde genç ve 

yetişkinlerin örgün veya yaygın eğitime 

katılma oranı; 

Yetenek tipine göre bilgi ve iletişim 

teknolojileri becerisine sahip genç ve 

yetişkinlerin oranı; 

Yüksekokul veya fakülte mezunu nüfusun 22 

yaş ve üzeri nüfusa oranı; 

Yüksek lisans veya doktora sahibi nüfusun 30 

yaş ve üzeri nüfusa oranı; 

Her bir sektördeki işgücünün ortalama 

eğitim süreleri) 

(BM SKA (2030)- 9.5.1. nolu 

gösterge), (5746 Sayılı Araştırma, 

Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi  

Hakkında Kanun) 

(Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesine 

İlişkin Uygulama ve Denetim 

Yönetmeliği) 

(BM SKA (2030) - 9.5.2. nolu 

gösterge), (Paris Anlaşması), 

(Madrid Protokolü) 

(Endüstriyel Tasarımların 

Uluslararası Sınıflandırılmasına 

İlişkin Locarno Anlaşması) 

(Nis Anlaşması) 

(Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş 

Anlaşması) 

(6769 Sanai Mülkiyet Kanunu) 

(Sınai Mülkiyet Kanununun 

Uygulanmasına Dair Yönetmelik) 

(İllerin ve Bölgelerin Sosyo-

Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

Araştırması (SEGE-2017)) 

(BM SKA (2030) - 9.2.1.nolu 

gösterge) 

(BM SKA (2030) -9.b.1. nolu 

gösterge), (BM SKA (2030) - 

4.3.1.nolu gösterge) 

(BM SKA (2030) - 4.4.1.nolu 

gösterge) 
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5.3. Alternatifler 

Türkiye Mekânsal Strateji Planı I. Etap çalışmalarında 2053 yılı vizyonu 

çerçevesinde geniş katılımlı bir Çalışma Grupları Toplantısı (Çalıştay) 

gerçekleştirerek tartışma ve değerlendirme oturumları ile katılımcıların 

günümüz koşullarının gelecekte de devam ettiği mekânsal gelişme 

senaryosu ile öncelikler doğrultusunda müdahalede bulunulması 

durumunda mekânsal gelişme senaryosuna dair görüş ve öneriler 

sunulmuştur. Bu planın nüvesi olacak kurumların ürettikleri ulusal belgelerde 

senaryo yaklaşımı bulunmamaktadır. Bu da TMSP’nin kendine özgü bir 

yönteme (vizyon, öncelikler ve stratejik hedefler) geçmesini zorunlu kılmıştır. 

Bu çalıştayda elde edilen görüşlerin sonrasında TMSP’nin ileriki aşamalarını 

yönlendirilecek TMSP çok odaklı kalkınma senaryosu oluşturulmuştur.  

Stratejik Çevresel Değerlendirme kapsamında mevcut durumun devamı 

ele alındığı takdirde bu kapsam belirleme raporunun 3.1. Mevcut Durum 

Analizi’nde ele alınan fırsatların birçoğunun kaybolacağı ve zorlukların 

artacağı değerlendirilebilir. Bu durumda belirtilen SÇD hedeflerine 

ulaşılması olanaklı olmayacaktır. Bununla birlikte yine bu raporun 3.3. 

Başlıca Kararlar/Tedbirler bölümünde yer alan senaryo alt kırılımları ve 

bunlara istinaden geliştirilen karar/tedbirlerin dikkate alınması hususi önem 

taşımaktadır. 

Bu doğrultuda gerçekleştirilecek SÇD Kapsam Belirleme Toplantısı ve TMSP 

III. Etap Çalışmalarına yön verecek olan girdilerin alternatifleri 

şekillendirmesi öngörülmektedir.  
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6. Sonraki Aşamalar 

Bu raporun konusu olan Kapsam Belirleme (2. Adım) adımından sonra, SÇD 

sürecine dahil olarak gerçekleştirilecek adımlar şu şekildedir: 

(3) İstişare toplantısı: Taslak SÇD Raporu hazırlandıktan sonra 

rapora dair görüş almak üzere istişare toplantısı yapılması, toplantı 

katılımcılarının görüşlerinin kayıt altına alınması, görüşlerin değerlendirilmesi 

ve SÇD Raporu’na dahil edilmesi 

(4) SÇD raporunun hazırlanması ve kalite kontrol: Taslak SÇD 

Raporu’nun hazırlanması, otuz takvim günü internet sitesinde 

yayınlanması, Taslak SÇD Raporu hakkındaki görüş ve önerilerin göz 

önünde bulundurularak SÇD Raporuna son halinin verilmesi ve gerektiği 

takdirde, planda değişiklikler yapılması, eksikliklerin giderilmesi, Bakanlık 

tarafından SÇD Raporuna dair kalite kontrolün tamamlanması, SÇD 

Raporunun nihai halini internet yoluyla halka ve kurumlara bildirilmesi, 

(5) Plan ya da programa ilişkin karar: SÇD Raporunun 

sonuçlarının, ilgili kurum/kuruluşlar ve halkın görüşleri ve Bakanlığın SÇD 

Raporunun kalitesine dair yaptığı bildirimi dikkate alarak planda yapılacak 

revizyonların ve/veya değişikliklerin kabul edilmesi/onaylanması. 

(6) Bilgilendirme ve İzleme programı: Stratejik Çevresel 

Değerlendirme sonuçlarının plana nasıl entegre edildiğini, hangi 

alternatifin nasıl seçildiğini açıklayan bilgilendirme raporunun hazırlanması, 

İzleme programının hazırlanması ve internet sitesinde gerekli 

bilgilendirmenin yapılması. 
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7. Ekler 

7.1. Kapsamlaştırma İstişarelerinin Özeti  

Türkiye Mekânsal Strateji Planı Stratejik Çevresel Değerlendirme Kapsam 

Belirleme Toplantısı’nın 3 Aralık 2020 Perşembe günü gerçekleştirilmiştir. Bu 

doğrultuda Kapsamlaştırma İstişarelerinin Özeti, toplantıya müteakiben 

SÇD konu başlıkları üzerinden özetlenmiştir. 

7.1.1. Ekosistemler, Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna  

Azime Tezer katılımcılara hangi maddelerin değiştirilmesini önerdiklerini 

sormuştur. Bunun üzerine katılımcılar görüşlerini bildirmişlerdir. Bu 

doğrultuda Serap Kargın ekosistem servisleri ile ikilimin ayrılması gerektiğini, 

ekosistem servislerinin ayrı, iklim ile iklim değişikliği maddelerinin ayrı 

birleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Süleyman Övez ekosistem servis 

alanlarında yerleşmelerde ve etki alanlarında maddesinde etki alanları 

ifadesinin yoruma açık olduğunu, etki alanı konusunun komşu ülkeleri de 

ele alması gerektiğini belirtmiştir. Azime Tezer etki alanları ifadesinin genel 

olarak değerli doğal kaynak alanları, ormanlar ve tarım alanları gibi ifade 

ettiğini vurgulamıştır. Bunun üzerine katılımcılar “yerleşme ve gelişme 

alanları” ifadesinde hemfikir olmuşlardır. Azime Tezer katılımcılara en 

önemli gördükleri 3 amacı seçmeleri yönünde hatırlatma yapmıştır. Serap 

Kargın: Ekosistem servislerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, Biyolojik 

çeşitlilik ve peyzaj çeşitliliğinin korunması amaçlarını en önemli olarak 

belirtmiştir. Süleyman Övez bazı amaçların birleştirilip daha kapsamlı bir 

amaç haline getirilerek 3 en önemli amacın belirlenmesinin daha faydalı 

olabileceğini dile getirmiştir. Grup, birleştirilmesi gereken amaçlar ve 3 en 

önemli amacın tespiti adına oylama yapmışlardır. Bu doğrultuda 

“mekânsal planlama kararlarını, bunları dikkate alarak yönlendirmek üzere 

ekosistem servislerine dayalı, kritik öneme sahip değerli doğa alanlarının 

durumu ve genişliğinin tespit edilmesi”, “doğal kaynakların sürdürülebilir 

kalkınma amaçları doğrultusunda sürdürülebilir kullanımı”, “Arazi kullanım 

ve sektörel gelişme baskılarında/taleplerinde; bütünleşik ekosistem 
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servisleri, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir kalkınma amaçları 

doğrultusunda belirlenmiş koruma sınıflarının dikkate alınması” amaçları 

belirlenmiştir. Yapılan istişareler neticesinde önemli olarak belirlenen 

amaçların ölçümüne yönelik olarak kritik öneme sahip ekosistem servis 

alanlarının, tüm korunan alanlar içindeki oranı, eğilim (artış, azalış vb.), kritik 

öneme sahip tür ve habitat çeşitliliği sayıları (flora, fauna), Ekosistem servis 

alanlarının toplam ekosistem servis alanlarına oranı göstergeleri 

belirlenmiştir. Azime Tezer katılımcılarla TMSP kapsamında kritik dört farklı 

göstergeyi açıklamıştır. Bu bilgilendirme akabinde katılımcılar göstergelerin 

TMSP’nin hangi aşamalarında olacağı yönünde oylama yaparak karar 

almışlardır. 

7.1.2. Nüfus ve İnsan Sağlığı  

Günay Can, nüfus dağılımının dengeli olması ve dış göç yönetiminin 

yapılmasının birlikte, kırsal yaşam ve kültürünün özendirilmesi, 

desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacı ve kırsal kalkınma desteklerinin 

teşviklerinin şeffaflaştırılarak yeniden düzenlenmesi amacının ise birlikte 

düşünülmesi gerektiğini ifade ederek birleştirilmesi ve halk sağlığı açısından 

“tek sağlık” yaklaşımını gözeten planlama yaklaşımının benimsenmesi 

önerisini getirmiştir. Hatice Kara, Türkiye’ye olan yoğun göç nedeniyle 

göçmenlerin sosyoekonomik uyumunun sağlanması ön planda 

olabileceğini ifade ederken, Ömer Yıldız’ın görüşüne katılarak dış göç 

(mültecilerin) yönetiminin yapılması ile bu başlığın birbirini tamamladığını 

ve birleştirilebileceğini belirtmiştir. Katılımcıların kapsam belirleme 

matrisinde yer alan amaçları yorumlamaları üzerine moderatör Ahmet 

Özgür Doğru son durumu; kırsal yaşam ve kültürünün özendirilmesi, 

desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacı ve kırsal kalkınma desteklerinin 

teşviklerinin şeffaflaştırılarak yeniden düzenlenmesi maddelerinin birlikte ve 

göçmenlerin sosyoekonomik uyumunun sağlanması ve dış göç 

(mültecilerin) yönetiminin yapılması maddelerinin birlikte düşünülmesi 

gerektiğini belirttikleri şeklinde özetlemiştir. Ahmet Özgür Doğru amaçlarla 

ilgili belirtilen görüşler neticesinde, bölgeler arası nüfus dağılımının dengeli 
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yapılması amacının birinci derecede kritik öneme sahip olduğunu, beşeri 

sermayenin ikinci sırada geldiğini, üçüncü sırada da göçmenlerle ilgili 

amaçların ve tek sağlık amacının da dördüncü sırada geldiği şeklinde 

özetlemiştir. Katılımcılar sağlık konusunun geri planda kaldığını ve 

tartışmanın konu başlığına uygun olarak tek sağlık yaklaşımını gözeten 

amacın daha üste çıkarılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda 

“bölgeler arası nüfus dağılımının dengeli yapılması-göçmenlerin sosyo-

ekonomik uyumunun sağlanması-dış göç yönetiminin yapılması”, “kırsal 

yaşam ve kültürünün özendirilmesi desteklenmesi ve teşvik edilmesi-kırsal 

kalkınma desteklerinin ve teşviklerinin şeffaflaştırılarak, yeniden 

düzenlenmesi” maddeleri birleştirilmiştir. “Tek sağlık yaklaşımını gözeten 

planlama yaklaşımının benimsenmesi” maddesi ve diğer birleştirilen 

maddeler kritik öneme sahip üç stratejik amaç olarak seçilmiştir. Nüfus ve 

insan sağlığı kapsamında amaçların belirlenmesinin ardından oluşturulan 

stratejik amaçların göstergelerine dair tartışmalar yapılmıştır. Çalışmanın 

ikinci aşamasında seçilen kritik öneme sahip üç stratejik amacın hangi 

aşamalarda yer alması gerektiği konusunda katılımcıların fikri alınmıştır. 

7.1.3. Su ve Toprak 

Su konusunda çeşitli stratejik amaçların geniş kapsamlı olduğu ve bazı 

stratejik amaçların dar kapsamları neticesinde birleştirilebileceğini ifade 

etmişlerdir. Gelen öneriler doğrultusunda değiştirilen stratejik amaçlar 

Erkan Bozkurtoğlu tarafından katılımcılara özetlenmiştir: “Havza genelinde 

akifer ortamlar, su bütçesi, iklim dinamikleri ve havzalar arası su paylaşımları 

ilişkisinin belirlenmesi, havzaların kıyı kesimindeki alanlarının iklim 

değişikliğine bağlı korunması ve etkin yönetimi”, “Havza genelinde 

sürdürülebilir şehirleşme ve sanayi ilişkisinin oluşturulması havza ölçeğinde 

suyun kalite ve miktar durumunun korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili gerekli 

tedbirlerin alınması.” ve “Havza genelinde sürdürülebilir şehirleşme ve 

sanayi ilişkisine bağlı evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin yerleşim, 

sanayi, çevre koruma ve benzer ortam özellikleri dikkate alınarak 

projelendirilmesi, hassas alanlarda ileri arıtma tesisleri inşa edilerek azot 
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fosfor ve diğer kirletici parametrelerin alıcı ortamlara deşarj standartları 

çerçevesinde verilmesi. Arıtma tesislerinde arıtılmış atık suların yeniden 

kullanımının sağlanması.” Merve Yazar Yıldıztekin tarafından toprak 

kalitesinin korunmasına ilişkin hususların mevcut stratejik amaçlarda göz 

ardı edildiği ve toprak kalitesinin korunmasına ilişkin hususların amaçlarda 

yer alması gerektiğine dair görüş bildirilmiştir. Bu doğrultuda ilk stratejik 

amaç ‘tarım ve orman alanlarına ait her tür planlamada kullanılmak üzere 

envanter ve kalite sınıf çalışmasının yapılıp toprak orman alanlarının 

sınıflandırılması, korunması ve geliştirilmesi’ şeklinde belirlenmiştir. İkinci 

stratejik amaca yönelik olarak Merve Yazar Yıldıztekin’in sunduğu 

“şehirlerin ve sanayi alanlarının gelişiminde verimli tarım arazilerinin 

korunmasının göz önünde bulundurulması, toprak kalitesinin korunması 

amacıyla tarım sektöründe sürdürülebilir üretim yöntemlerinin ve ürün 

deseninin desteklenmesi” önerisi ikinci stratejik amaç olarak kabul 

edilmiştir. Nurcan Hacıalibeyoğlu ve moderatörlerin görüşleri 

doğrultusunda son kısım ‘tarım sektöründe sürdürülebilir üretim yöntemleri 

ve ürün deseninin desteklenmesi’ şeklinde düzenlenmiştir. Moderatörlerin 

ve katılımcıların ortak görüşü ile toprağa yönelik üçüncü stratejik amaç 

“güncel teknolojiye uygun atık yönetim sisteminin kurulması, yerüstü-yeraltı 

suyu ve toprak kirlenmesinin önlenmesi” şeklinde oluşturulmuştur. Toprak ve 

su kapsamında göstergelerin belirlenmesinin ardından oluşturulan stratejik 

amaçların planın hangi sürecinde olacağına dair tartışmalar yapılmıştır. 

7.1.4. Hava Kalitesi 

İrde Gürtepe göstergelerde terim olarak daha çok sera gazı olarak 

belirtildiğini ancak bu terimin hava kirleticileri olarak değiştirilmesinin uygun 

olacağını belirtmiştir. İlkem İlktan Gül stratejik amaç olarak yerleşmelerde 

şehirlerde kentleşmeden kaynaklanan ya da ısınmaya dayalı hava 

kirliliğinin azaltılmasını önermiştir. İrde Gürtepe ve Mahmut Altınbaş’ın 

onaylamasıyla yeni amaç ve gösterge eklenmiştir. İrde Gürtepe ek olarak 

ulaşım maddesinde karayolu ve demiryolu yerine ulaşımda büyük oranda 

elektrikli sisteme geçilmesi olarak değiştirilebileceğini, “Toplu taşıma, 
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bisiklet, mikro mobilite seçeneklerinin kullanım oranlarının arttırılması” 

cümlesinin amaca eklenmesini önermiştir. Katılımcıların onayı ile birlikte 

amaç değiştirilmiştir. İrde Gürtepe başka bir maddeye öneri olarak 

HES,GES,RES yerine tüm temiz hava eylem planları ile uyumlu şekilde 

yenilenebilir enerji teknolojileri ve temiz yakıt kullanım oranının arttırılması, 

temiz yakıt ve yakma teknolojilerinin teşvik edilmesi olarak 

değiştirilebileceğini önermiştir. Amaç ve gösterge değiştirilmiştir. Ahu 

Çekim endüstriyel kazalardan kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması ve insan 

sağlığının korunmasını stratejik amaç olarak önermiştir. Mahmut Altınbaş 

tarafından endüstriyel üretim kaynaklı ve kaza kaynaklı etkilerle ilgili 

maddelerin birleştirilmesi önerilmiştir. İrde Gürtepe hava kalitesinin 

iyileştirilmesine yönelik olarak planlama aşamasının hava kirliliğine neden 

olan tüm sektörlerin birlikte değerlendirilmesi olarak ilk amacı değiştirmeyi 

önermiştir. Değişiklik uygulanmıştır. Ahu Çekim endüstriyel kazalar ile ilgili 

göstergesi ve amaçta mekana inilemediğini belirtmiş, üretim ve endüstriyel 

kazalar amaçlarını birleştirmeyi önermiştir. Katılımcıların onayıyla iki amaç 

birleştirilmiştir. Mahmut Altınbaş üç kritik öneme sahip amacın seçileceğini 

hatırlatmıştır. İrde Gürtepe mekânsal kararların planlama aşamasında 

dikkate alınması ve hava koridorları konularının kritik olduğunu belirtmiştir. 

İlkem İlktan Gül TMSP kapsamında hava kalitesinin iyileştirilmesi ve enerji ile 

ilgili amaçların kritik olabileceğini eklemiştir. Birinci ve altıncı amaç kritik 

öneme sahip olarak seçilmiştir. Ahu Çekim hava koridorları ile ilgili amacın 

3.kritik öneme sahip amaç olabileceğini belirtmiştir. Katılımcıların onayıyla 

3 kritik madde belirlenmiştir. Hava kalitesi kapsamında göstergelerin 

belirlenmesinin ardından oluşturulan stratejik amaçların planın hangi 

sürecinde olacağına dair tartışmalar yapılmıştır. 

7.1.5. İklim 

Seda Kundak önce ülke düzeyinde genel resmi görmeleri gerektiğini, 

ondan sonra bütün bu bilgileri üst üste çakıştırarak yerele inmelerinin söz 

konusu olduğunu vurgulamıştır. Mert Gür arazi kullanım kararlarında iklim 

değişikliğine uyum konusunu kendi uzmanlığıyla örneklendirerek 
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değerlendirmiştir. Lokal iklimdeki bir değişimin küresel iklimde de değişime 

sebep olacağından mekânsal stratejiler geliştirmeyi, karbon salınımını 2. 

veya 3. madde de düşündüğünü ifade etmiştir. İzzet Öztürk karbon 

salınımının en aza indirilmesi ifadesini kullanabileceklerini, somut bir hedefe 

ihtiyaçlarının olduklarını düşünerek uluslararası bir hedefin olup olmadığını 

sorgulamıştır. Çiğdem Tuğaç BM ile bir azaltım katkı hedefimizin olduğunu 

ifade etmiş, Seda Hanımın da dediği gibi yerelde de YİDEP’ler kapsamında 

ulusal hedefimizi destekleyecek yönde hedeflerin konulması gerektiğini 

belirtmiştir. İzzet Öztürk sektörler başlığı altında temel hedefin karbon 

salınımının azaltılması, su ayak izinin küçültülmesi olabileceği önerisinde 

bulunmuştur. İzzet Öztürk mekânsal planı etkileyen en önemli noktaların; 

ulaşım, haberleşme, enerji ve doğal kaynaklar olduğunu, bunların mutlaka 

Türkiye'nin Mekânsal Planını etkileyeceğini ama tekil projeler anlamında 

değil, ulusal ulaşım planına belki Türkiye'nin telekomünikasyon altyapısını, 

haberleşme, ulusal enerji altyapısı, onun bütününü belki stratejik ÇED 

yaklaşımıyla ele almakta yarar olacağını belirtmiştir. İklim kapsamında 

göstergelerin belirlenmesinin ardından oluşturulan stratejik amaçların 

planın hangi sürecinde olacağına dair tartışmalar yapılmıştır. İklim başlığı 

kapsamında göstergelerin belirlenmesinin ardından oluşturulan stratejik 

amaçların planın hangi sürecinde olacağına dair tartışmalar yapılmıştır. 

7.1.6. Maddi Varlıklar 

Erdem Kazaz “bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesi" amacını “bölgelerin 

rekabet edebilirliklerinin ve refah düzeylerinin artırılması" olarak 

değiştirilmesini önermiştir, bu doğrultuda Bölgesel Gelişme Ulusal 

Stratejisinin vizyonu olan “Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak 

bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha 

dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye” vizyonu ile daha uyumlu 

olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak politika dokümanlarında, bölgesel 

gelişme alanında her bölgenin kendi rekabet gücünün artırılarak bölge 

refahına ve ülke kalkınmasına katkı sağlaması konusunu vurguladıklarını 

belirtmiştir. Yine ek olarak Erdem Kazaz bu amacın "Bölgelerin rekabet 
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edebilirliklerinin artırılması ve bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının 

azaltılması" şeklinde ifade edilip takip eden iki amaçla birleştirilebileceği 

fikrini beyan etmiştir. Erdem Kazaz bu önerilerine ek olarak bölgesel 

gelişme alanında “rekabet edebilirlik” kavramını önemsediklerini 

belirtmiştir. Hüseyin Onur Tezcan eşitsizliğin giderilmesi ve rekabet 

edebilirliğin bir arada olduğu bir amacın belirlenebileceğine vurgu 

yapmıştır ve bölgesel gelişmişlik farkları, bölgeler arası, kentler ve kırsal alan 

için eşitsizliklerin giderilmesi amaçlarının birleştirilmesini teklif etmiştir. Özgür 

Almaç bölge ve kır düzeyinde eşitsizliklerin yanı sıra kent içi eşitsizlikleri de 

arazi kullanımı düzeyinde bir eşitsizlik olarak düşündüğünü ifade etmiştir. 

Kentsel alandaki eşitsizliğin mekânla ilişkili olduğunu dayanak göstererek 

kentsel eşitsizliğin ayrı olarak kalması taraftarı olduğunu belirtmiştir ve bu 

fikri Tülay Morsünbül da desteklemiştir. Burak Belli, kent içi eşitsizliği de direkt 

başlık olarak eklemenin iyi olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca, atıkların geri 

dönüşümü ve bertaraf edilmesi amacı hakkında fikir beyan etmiştir. Maddi 

Varlıklar başlığı kapsamında göstergelerin belirlenmesinin ardından 

oluşturulan stratejik amaçların planın hangi sürecinde olacağına dair 

tartışmalar yapılmıştır. 

7.1.7. Arkeolojik, Mimari ve Kültürel Miras  

Duygu Yakışan Sönmez, “kültürel peyzaj” kavramının kanunda 

bulunmadığına vurgu yapmıştır. Dünya Miras Listesi’ndeki varlıkların 

değerlendirilmesini önermiştir. Ayrıca, kırsal yerleşim maddesine hitaben, 

“kırsal sit” tanımının mevzuatta yer almadığını ve envanter çalışmalarında 

kırsal alandaki tescil çalışmalarının “kentsel sit” başlığı altında yapıldığını 

belirtmiştir. Kerem Yavuz Arslanlı, bu konunun çalışmalarda bir mevzuat 

önerisi olarak geçebileceğini belirtmiştir. Kerem Yavuz Arslanlı, son 

durumda stratejik amaçları “kırsal yerleşimlerdeki kültürel ve geleneksel 

yaşam biçimlerinin devamlılığının sağlanması”, “mimari miras değerlerinin 

korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması”, “kültürel, doğal ve tarihi 

değerlerin korunması ve sürdürülebilirliği” şeklinde düzenlemiştir. Duygu 

Yakışan Sönmez, doğal sit alanların “kültürel miras” başlığı altında 



 

 132 

çalışılmasından şüphe duyduğunu belirtmiştir. Kerem Yavuz Arslanlı, 

“kültürel miras” başlığının diğer çalışma başlıklarından doğal sit alanları ile 

görece daha ilgili olduğunu düşündüğünü belirtmiştir. Şevkiye Şence Türk, 

doğal sit alanlarının “peyzaj” başlığında çalışılmadığını, önemli bir konu 

olduğu için açıkta bırakılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Bahar Eser, diğer 

başlıklardan ise bu başlıkta olmasının daha uygun olduğunu belirtmiştir. 

Genel toplantıda bu konunun peyzaj grubu ile görüşülmesini önermiştir. 

Arkeolojik, Mimari ve Kültürel Miras başlığı kapsamında göstergelerin ve 

yasal dayanakların belirlenmesinin ardından oluşturulan stratejik amaçların 

planın hangi sürecinde olacağına dair tartışmalar yapılmıştır. 

7.1.8. Peyzaj 

Meltem Erdem Kaya, yapılan görüşler ışığında bütünselliğin öne çıkarılması 

gerektiğini, kararların bütüncül değerlendirilmesi gerektiğini not almıştır ve 

katılımlar sonucu beliren 3 kritik amacın “ekolojik koridor, ekolojik 

restorasyon ve iklim değişikliği” buna ek olarak yeşil alan miktar oranının 

olduğunu, tematik rehberin bir gösterge olarak yer alabileceğini ve koridor 

fikrinin tek bir maddede toparlanabileceğini aktarmıştır. Tutku Karadoğan, 

bütünsel bir peyzajın olmasını, mekânsal plan ve peyzaj planının etkileşim 

ve iletişim içinde olması gerektiğini, yeşil-mavi altyapı sisteminin ve 

koridorların tek bir peyzaj planı altında toplanmasını ifade etmiştir. Peyzaj 

planının, ulusal düzeyde planlama sistemine entegre edilmemesi, yasal bir 

bağlayıcılığın olmaması nedeniyle planın uygulanabilirliğinin sağlanmadığı 

Nuray Say ve M. Nazım Özer tarafından dile getirilmiştir. Bunun üzerine 

gösterge olarak peyzaj planının var olup olmadığı değil de böyle bir yasal 

bağlayıcılığı sağlayacak bir mevzuatın çıkmasına öneri olarak 

eklenebileceğini Meltem Erdem Kaya ifade etmiştir. Peyzaj başlığı 

kapsamında göstergelerin belirlenmesinin ardından oluşturulan stratejik 

amaçların planın hangi sürecinde olacağına dair tartışmalar yapılmıştır. 
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7.1.9. Sosyokültürel Etkiler 

Tuba Sayan’ın önerisiyle 3. Amaç maddesindeki “tüm kesimlerin kamu 

hizmetlerine erişimi ifadesi “kamusal hizmetleri” olarak değiştirilmiştir. 

Katılımcılardan Ayşe Gökçe Yücel’in önerisiyle 1. Amaç maddesinde 

geçen yaşam kalitesinin, “tüm yerleşmelerdeki” şeklinde değil de kırsal 

kentsel ilişkisinin düzgün tanımlanabilmesi için “kentsel ve kırsal” şeklinde 

ifade edilmesi uygun bulunmuştur. Özge Atalay Çelik tarafından 

maddelerde geçen dezavantajlı ifadesinin değiştirilip değiştirilmeyeceği 

tartışmaya açılmış, katılımcılardan Tuba Sayan’nın dezavantajlı ifadesinin 

“engelli, yaşlı, kadın, çocuk gibi tüm kesimleri kapsadığı bu haliyle daha 

bütüncül olduğu ve değiştirilmemesi gerektiğine yönelik düşünceleri kabul 

görmüştür. Altı amacın içerisinde “Kentsel ve kırsal tüm yerleşimlerde 

yaşam kalitesinin adil olarak sağlanması.”, “Dezavantajlı gruplar da dahil 

olmak üzere tüm kesimlerin adil ve eşit şartlarda karar verme süreçlerine 

katılımının sağlanması”, “Dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere herkes 

için kamusal hizmet alanlarının (ulaşım, yeşil alan, sağlık, eğitim, kültür 

sanat, sosyal, kültürel donatılar vb.) erişilebilirliğinin sağlanması” maddeleri 

çoğunluk kararıyla kritik öneme sahip stratejik amaçlar olarak seçilmiştir. 

Sosyokültürel etkiler başlığı kapsamında göstergelerin belirlenmesinin 

ardından oluşturulan stratejik amaçların planın hangi sürecinde olacağına 

dair tartışmalar yapılmıştır. 

7.1.10. Ekonomik Fayda 

Nazan Soyal korunacak ve kullanılacak sanayi alanlarının önerilmesi, 

Türkiye’deki planlı sanayi alanlarının arttırılması ve belirlenmesi ile yer 

seçiminin pratikleşeceğine vurgu yapmıştır. Belma Üstünışık tarımın en 

önemli sektör olduğunu ve ülkenin kendine yeterli olmasının ancak tarımsal 

üretimle mümkün olacağını belirtmiştir. Pınar Olcay tarımsal ürünlerin hem 

kişisel sağlık açısından hem de toplumun sağlığı açısından bir güvenlik 

boyutu olduğunu, bu yüzden tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve 

İstanbul gibi metropoliten kentlerin bile kendini beslemek ya da yakın 
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çevreden beslenmek gibi bir çabasının olduğunu vurgulamıştır. Nazan 

Soyal iklim değişikliği kavramının bu çalışma kapsamında çok ön planda 

tutulduğunu, çevreye olumsuz etkilerin göz önüne alınması gerekliliğini ve 

bütün yer seçimi kararlarının bu çerçevede şekillendiğini belirtmiştir. Pelin 

Olcay sektörel kararlarda çevreye olumsuz etkilerin azaltılması ve iklim 

değişikliğine uyumun sağlanmasının çok net ve uygun bir amaç olduğunu 

ve ekonomik açıdan önemli olan Ar-ge ve yenilikçilik gibi kavramların da 

bunlarla iç içe olmasının gerekliliğini dile getirmiştir. Emrah Söylemez 

tarafından Habitat raporunda ekonomik faydalara etki eden yenilikçilik 

kavramının en kritik sektörlerden birinin sanayi olduğu dile getirilmiştir. 

Ayrıca mekânsal stratejinin nasıl stratejik çevre fikri ile kontrol edilebileceği 

ve bir önceliklendirme yapmanın gerekliliğini dile getirmiştir. Ekonomik 

fayda başlığı kapsamında göstergelerin belirlenmesinin ardından 

oluşturulan stratejik amaçların planın hangi sürecinde olacağına dair 

tartışmalar yapılmıştır. 
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7.3. TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı:  

7.3.1. Ulusal Sektörel Strateji Belgeleri ve Eylem Planları 

Tablo 26: TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Ulusal Sektörel Strateji Belgeleri ve Eylem Planları 

Adı Kurum Yılı Amacı TMSP ile ilişkisi 

Ulusal Bilim ve 

Teknoloji 

Politikaları 2003-

2023 Strateji 

Belgesi 

TUBİTAK 2004 

Teknoloji Öngörüsü panellerinin ve teknoloji strateji 

gruplarının ortaya koyduğu veriler ışığında, yeni bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler sonucu yukarıda belirtilen türde yeni 

jenerik teknolojilerin ortaya çıkacağını saptamakta ve 

bunlara egemen olmak için gerekli stratejinin ana 

unsurlarını çizmektedir. 

Söz konusu strateji belgesi, 

içerdiği hedefler 

bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 

Türkiye Turizm 

Stratejisi 2023 ve 

Türkiye Turizm 

Stratejisi Eylem 

Planı 2007-2013 

T.C. Kültür 

ve Turizm 

Bakanlığı  

2007 

Ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerinin 

koruma- kullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm 

alternatiflerini geliştirerek ülkemizin turizmden alacağı payı 

arttırmayı hedef almaktadır. 

Söz konusu eylem planı, 

içerdiği eylemler 

bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 

Enerji Verimliliği 

Strateji Belgesi 

2010-2023 

T.C. Enerji ve 

Tabii 

Kaynaklar 

Bakanlığı  

2012 

Enerji üretimi ve iletiminden nihai tüketime kadarki bütün 

aşamalarda enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz 

kullanımın ve israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunun gerek 

sektörler bazında ve gerekse de makro düzeyde 

azaltılması, ulusal enerji politikamızın öncelikli ve önemli 

bileşenlerinden birisidir.  

Söz konusu strateji belgesi, 

içerdiği stratejik amaçlar 

bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 
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Tablo 26 (devamı): TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Ulusal Sektörel Strateji Belgeleri ve Eylem Planları 

Adı Kurum Yılı Amacı TMSP ile ilişkisi 

Ulusal Deprem 

Stratejisi Eylem 

Planı 2012-2023 

T.C. Başbakanlık 

Afet ve Acil 

Durum Yönetim 

Başkanlığı 

2012 

Bu planın ana amacı, ”depremlerin neden olabilecekleri 

fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve 

kayıpları önleme veya etkilerini azaltmak ve depreme 

dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam 

çevreleri oluşturmaktır.” 

Söz konusu eylem planı, 

içerdiği hedefler bağlamında 

TMSP ile ilişkilendirilebilecek 

hususlar içermektedir. 

 

Çölleşme ile 

Mücadele Ulusal 

Strateji Belgesi 

2013-2023 

T.C. Orman ve 

Su İşleri 

Bakanlığı 

2013 

Bilinçlendirme, kapasite ve teknoloji gelişimi, mali kaynak 

tahsisi vasıtasıyla, kuraklığın olumsuz etkilerini ve 

çölleşmeyi azaltan, bozulan arazilerin iyileştirilmesine 

yönelik ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayan, yerel 

katılımcılığı ve uluslararası diyaloğu geliştiren politika ve 

programları uygulamak. 

Söz konusu strateji belgesi, 

içerdiği stratejik hedefler 

bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 

Ulusal Yenilenebilir 

Enerji Eylem Planı 

2023 

T.C. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 

2013 

Türkiye’nin 2009/28/EC sayılı Direktif kapsamında 

hazırlanan ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planının (YEEP) 

amacı, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin geliştirilmesini 

teşvik etmeye yönelik stratejileri oluşturmaktır. 

Söz konusu eylem planı, 

içerdiği eylemler bağlamında 

TMSP ile ilişkilendirilebilecek 

hususlar içermektedir. 

Ulusal Akıllı Ulaşım 

Sistemleri Strateji 

Belgesi 2014-2023 

T.C. Ulaştırma, 

Denizcilik ve 

Haberleşme 

Bakanlığı 

2014 

Bütün ulaşım türlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri 

kullanılarak elde edilen gerçek zamanlı bilgiler vasıtasıyla 

entegre, güvenli, etkin, verimli, yeniliğe açık, çevre 

dostu, sürdürülebilir ve akıllı bir ulaşım ağına erişmek, 

yolcu ve yük hareketliliğini kolaylaştırmaktır. 

Söz konusu strateji belgesi, 

içerdiği stratejik amaçlar 

bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 
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Tablo 26 (devamı): TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Ulusal Sektörel Strateji Belgeleri ve Eylem Planları 

Adı Kurum Yılı Amacı TMSP ile ilişkisi 

Ulusal Havza 

Yönetim 

Stratejisi 2014-

2023 

T.C. 

Orman 

ve Su 

İşleri 

Bakanlığı 

2014 

UHYS amacı, ülkemiz su havzalarının ve onların doğal 

kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile 

ilgili orta ve uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına 

rehberlik sağlamak, toplumumuzun havzaların ekolojik, ekonomik, 

sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve 

beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması 

için yapılacak çalışmalara ortak bir yol göstermektir.  

Söz konusu strateji belgesi, 

içerdiği amaçlar bağlamında 

TMSP ile ilişkilendirilebilecek 

hususlar içermektedir. 

Türkiye 

Otomotiv 

Sektörü Strateji 

ve Eylem Planı 

2016-2019 

T.C. 

Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı  

2016 

Güçlü ve rekabetçi tedarik sanayi ve kendi ürettiği yerli markaları 

ile ileri teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak ve katma değer 

oranını yükseltmek 

Söz konusu eylem planı, 

içerdiği eylemler bağlamında 

TMSP ile ilişkilendirilebilecek 

hususlar içermektedir. 

Ulusal Atık 

Yönetimi ve 

Eylem Planı  

2023 

T.C. 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı 

2016 

Doğal kaynakların hızlı tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla geri 

dönüşüm ve geri kazanım ile atıkların ekonomiye yeniden 

kazandırılması sağlanarak, ülke genelinde “sürdürülebilir atık 

yönetim stratejilerinin” belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Söz konusu eylem planı, 

içerdiği hedefler bağlamında 

TMSP ile ilişkilendirilebilecek 

hususlar içermektedir. 

Girdi Tedarik 

Stratejisi (GİTES) 

ve Eylem Planı 

T.C. 

Ticaret 

Bakanlığı 

2017 

İhracata dönük üretimde imalat sanayiinin girdi tedarik 

ihtiyaçlarının daha etkin karşılanabilmesi, başta ithalat 

bağımlılığının yoğun olduğu ürün/ürün gruplarına dönük olmak 

üzere sürdürülebilir tedarik imkânlarının geliştirilmesi, imalat 

sanayiinin sektörler itibariyle girdi tedariki perspektifinden 

incelenerek politika önerileri geliştirilebilmesi. 

Söz konusu eylem planı, 

içerdiği hedefler bağlamında 

TMSP ile ilişkilendirilebilecek 

hususlar içermektedir. 
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Tablo 26 (devamı): TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Ulusal Sektörel Strateji Belgeleri ve Eylem Planları 

Adı Kurum Yılı Amacı TMSP ile ilişkisi 

Ulusal Enerji 

Verimliliği 

Eylem Planı 

2017-2023 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar 

Bakanlığı 

2017 
Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması 

hedeflenmektedir.  

Söz konusu eylem planı, içerdiği 

eylemler bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 

Ulusal 

İstihdam 

Stratejisi 

2014-2023 

T.C. Çalışma 

ve Sosyal 

Güvenlik 

Bakanlığı 

2017 

İşgücü piyasasının ihtiyaçları, sorunları ve beklentileri dikkate 

alınarak 2014 - 2023 dönemini kapsayan Ulusal İstihdam 

Stratejisi (UİS) belgesi hazırlanmıştır. 

Söz konusu strateji belgesi, sağlık 

sektörüne ilişkin içerdiği hedef ve 

politikalar bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 

Ulusal 

İstihdam 

Stratejisi 

Eylem 

Planları 

2017-2019 

T.C. Çalışma 

ve Sosyal 

Güvenlik 

Bakanlığı 

2017 

Eylem Planlarında; bütüncül bir anlayışla eksen ve sektörlerde 

istihdam başarısının sağlanması, ihtiyaç duyulan tedbirlerin 

stratejide yer alması, sorun alanlarına çözüm getirilmesi ve 

beklentilerin yansıdığı bir görev ve sorumluluk çerçevesinde 

hazırlanması amaçlanmıştır. 

Söz konusu eylem planı, sağlık 

sektörüne ilişkin içerdiği tedbirler 

bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 

Atık su 

Arıtımı 

Eylem Planı 

2017-2023 

T.C. Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı  

2017 

Planda sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak için çevresel 

kaynaklar üzerindeki olumsuz baskıların azaltılması temel 

hedef olarak belirtilmiştir.  

Söz konusu eylem planı, içerdiği 

hedefler bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 
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Tablo 26 (devamı): TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Ulusal Sektörel Strateji Belgeleri ve Eylem Planları 

Adı Kurum Yılı Amacı TMSP ile ilişkisi 

Ulusal 

Genişbant 

Stratejisi ve 

Eylem Planı 

2017-2020 

T.C. Ulaştırma 

Denizcilik ve 

Haberleşme 

Bakanlığı 

2017 

Bilgiye erişimin kolaylaşması, bilişim teknolojilerinin kullanımında 

eşitlik sağlanması, nesnelerin interneti gibi yenilikçi hizmetlerin 

geliştirilmesi, geniş bant internet erişiminin daha da yüksek 

hızlarda gerçekleşmesi ve yaygınlaşması. 

Söz konusu eylem planı, 

içerdiği stratejik amaçlar 

bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 

Ulusal 

Kuraklık 

Yönetimi 

Strateji 

Belgesi ve 

Eylem Planı 

2017-2023 

T.C. Orman ve 

Su İşleri 

Bakanlığı 

2017 

Bu strateji belgesinin maksadı; havza esaslı sürdürülebilir kuraklık 

yönetimi için sonuç odaklı ve somut hedeflerle desteklenmiş bir 

politika belirlenmesi, hedeflerin sorumlu kuruluşlarla birlikte 

tanımlanması, kuraklıkla ilgili halkın bilgilendirilmesi, kamu 

kesimi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile bilimsel kurumların 

koordineli ve katılımcı bir yaklaşımla hareket etmesinin teşviki ve 

desteklenmesidir. 

Söz konusu eylem planı 

içerdiği maksatlar 

bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 

2020 - 2023 

Ulusal Akıllı 

Kentler 

Stratejisi ve 

Eylem Planı 

T.C. Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı, 

2019 

Etkin Akıllı Şehir Ekosistemi Oluşturma Akıllı Şehir Dönüşüm 

Kapasitesi Artırma Akıllı Şehir Dönüşümünde Kolaylaştırıcı ve 

Yönlendirici Ortam Oluşturma Şehircilik Hizmetlerinde Akıllı Şehir 

Dönüşümü Sağlama 

Söz konusu eylem planı, 

içerdiği eylemler 

bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 

Yeni 

Ekonomi 

Programı 

2019-2021 

T.C. Hazine ve 

Maliye 

Bakanlığı 

2019 

2019-2021 yıllarını kapsayan bu programın temel amacı, kısa 

vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis 

edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin 

sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli 

paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesidir. 

Söz konusu program, içerdiği 

program ve projeler 

bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 
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Tablo 26 (devamı): TMSP’nin İlgili Plan/Programlarla Bağlantısı: Ulusal Sektörel Strateji Belgeleri ve Eylem Planları 

Adı Kurum/  Yılı Amacı TMSP ile ilişkisi 

Ulusal 

Biyolojik 

Çeşitlilik 

Eylem Planı 

(UBEP) 2018-

2028 

T.C. Tarım ve 

Orman 

Bakanlığı 

2018 

Ülkemizin biyolojik kaynaklarının korunması, sürdürülebilir 

kullanımı, genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan 

faydaların adil ve hakkaniyete uygun paylaşımı 

Söz konusu eylem planı, içerdiği 

ulusal hedef ve eylemler 

bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 

2023 Eğitim 

Vizyonu 

T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı 
-. 

Bugünden başlayarak 21. Yüzyıl Talim ve Terbiye 

Modelimiz ile 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel hedefi, 

ahlak telakkisine dayalı ve insanı merkeze konumlandıran 

bir varlık ve bilgi anlayışına hayat vermektir. 

Söz konusu vizyon belgesi, eğitimde 

sağlığa ilişkin içerdiği hedefler 

bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 

2023 Türkiye 

İhracat 

Stratejisi ve 

Eylem Planı 

T.C. Ekonomi 

Bakanlığı 
- 

Türkiye İhracat Stratejisi, bilimsel ve teknolojik 

dönüşümünü tamamlamış, ulaşım ve lojistik altyapısı 

güçlü, katma değeri yüksek ve ileri teknolojili ürünler 

ihraç eden, sürekli değişen küresel ticaret dünyasında 

ihracatçılarımızın karşılaştığı yapısal sorunlara hızlı çözüm 

bularak tehditleri fırsata dönüştüren ve fırsatları yakından 

takip ederek azami süratte yararlanan rekabet gücü 

yüksek bir Türkiye’ye ulaşmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Söz konusu vizyon belgesi, içerdiği 

hedefler bağlamında TMSP ile 

ilişkilendirilebilecek hususlar 

içermektedir. 

 



2020

TÜRKİYE MEKANSAL STRATEJİ PLANI


