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SUNUfi

‹lk insan yerleflmelerinden günümüze yaflam›n
gere¤i, zaman ve mekana ba¤l› olarak, insana
ve topluma iliflkin ekonomik, siyasal, sosyal,
kültürel iliflkilerin flekillendirdi¤i, bu ba¤lamda
karmafl›k evrimsel sürecin ve geliflmenin ta-
mamland›¤› bir olgudur kent.

“Kifliler yaflad›klar› mekana de¤erler yükledik-
leri ve oraya ba¤land›klar›nda ve bu de¤erler
için baz› fedakarl›klarda bulunmaya bafllad›kla-
r›nda, yaflam alan›n›n anlaml› bir kimli¤i oluflur.

Kuflkusuz bu ba¤l›l›klar›n oluflmas›nda güzel
tasarlanm›fl bir mimari kentsel çevre ve do¤ay-
la kurulan baflar›l› bir iliflkinin çok önemli katk›-
s› olmaktad›r.“ (‹lhan Tekeli)

Kentleflmenin, çok boyutlu geliflmesine karfl›n,
oluflumuna müdahale edilebilen, bir temel viz-
yon kapsam›nda parça parça gerçeklefltirilme-
sine katk›da bulunulabilen ve olumlu yönlerde
gelifltirmeye aç›k bir süreç olmas›, kentin kim-
li¤inin de desteklenebilir, gelifltirilebilir, koru-
nabilir olmas›n› ortaya koymaktad›r.

‹zmir, Anadolu co¤rafyas›n›n bat›s›nda, mistik,
do¤a olaylar›na karfl› pozitif ve özgür düflün-
cenin geliflti¤i, bilimin ve ak›lc›l›¤›n ön plana
ç›kt›¤› topraklarda say›s›z uygarl›¤a evsahipli-
¤i yapm›flt›r.

Özetle tan›mlad›¤›m›z aç›l›mda ‹zmir, Bayrakl›
(Smyrna) kaz›lar›n›n bulgular›na göre kuruldu-
¤u kabul edilen MÖ 3000 bin y›ldan günümü-
ze kadar geçen bütün ça¤larda bir deniz ken-
ti olma kimli¤ine sahiptir. Deniz kenti olman›n
getirdi¤i çok yönlü sosyal, kültürel, ticari iliflki-
lerin flekillendirdi¤i kent mekan› örüntüsünü ve
do¤al de¤erlerini büyük oranda yitirmifltir.

Ülkemizde özellikle 1950’li y›llardan sonra
kentsel geliflmenin ve h›zl› büyümenin bir so-
nucu olarak büyük metropoller oluflmufltur. Bu
büyük kentlerin, sosyal, kültürel, ekonomik ya-
flant›s›nda ve mekansal geliflmesinde çalkant›-
lar olmas› kaç›n›lmazd›r.

Tan›mlanan büyük ve yüksek de¤iflim h›z›
özellikle 1980 sonras› neo liberal politikalarla
birleflince kent topraklar›n›n spekülasyonlar›y-
la elde edilen kazançlar, di¤er denetimli gelir-
lerden daha yüksek düzeye t›rmanm›fl ve üret-
meyen “rant ekonomisi”ni egemen hale getir-
mifltir. Rant ekonomisinin kentsel alana yans›-
mas› kentsel dokular›n, kültürel miras›n, kentin
fiziki çevresinin ve kentin yaflam kaynaklar›n›n
yok olmas›na yol açmaktad›r. Bu olumsuz sü-
reçten ‹zmir de büyük oranda etkilenmifltir.

Kentsel yaflam›n her alan›nda do¤ru kentsel
politikalar ve uygulamalar ortaya konamad›¤›
sürece kent sorunlar›n›n büyümesi de kaç›n›l-
maz olacakt›r.

Günümüz kent planlamas›na esin kayna¤›
olan, kent tarihinin embriyosu, ilk ›zgara planl›
yerleflmeye sahip ‹zmir, de¤iflimini ak›lc› ve bi-
lime sayg›l› politikalarla gerçeklefltirmelidir.

‹zmir’de 1999 yerel seçimleriyle bafllayan, do-
¤al, kültürel, kentsel de¤erlere sayg›l› kent-
leflme çabalar›n›n sürmesi, kentimizin, 21. yüz-
y›lda laik, demokratik, sosyal hukuk devleti-
nin bir kenti olma özlemini, demokratik kat›-
l›mla al›nacak karar ve uygulamalarla destek-
leyecek yerel yöneticilerin göreve gelmesi is-
te¤imizi kentlilerimizle paylafl›yoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Sa¤l›kl›, güvenli kentleflmenin, standartlar›

yüksek kentsel yaflam alanlar›n›n ve kentsel

çevrenin oluflturulmas›, tarihsel, do¤al, kültürel

de¤erleri ve yaflam destek sistemlerini göze-

ten bir mekansal geliflmenin sa¤lanabilmesi bu

de¤erlere önem veren kentsel planlama ve

plana sayg›l› politikalar ile olanakl›d›r.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan 2007

y›l›nda ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›

onanm›fl ve yürürlü¤e girmifltir. Kent 1973 y›-

l›ndan günümüze ilk kez bütünü kapsayan bir

plana kavuflmufltur. Ancak planlar›n haz›rlan-

mas› kadar, alt ölçek planlarla desteklenerek

uygulanabilirli¤inin ve yönlendirici ifllevinin

sa¤lanmas› da çok önemlidir. Bu kapsamda ‹z-

mir kentinin 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Planla-
r›’n›n ve 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Planla-
r›’n›n, Naz›m Plan›’n ana kararlar› do¤rultusun-
da süratle tamamlanmas› gereklidir.

Planlaman›n “kat›l›m” ilkeleri gözetilerek, karar
süreçlerinde Belediye Meclisi ihtisas komis-
yonlar›na, Mimarlar Odas› (ve ilgili odalar›n)
temsilcisinin kat›lmas› sa¤lanmal›d›r.

Kent yöneticilerinin ve yönetime talip olan
adaylar›n; plana ve planlamaya sayg›l› olmas›,
Naz›m Planda, plan ara kararlar›n› olumsuz et-
kileyecek noktasal de¤iflikliklerden, zorunluluk
ve kamu yarar› olmad›kça kaç›nmalar› ve plan-
l› kentleflme ilkesini benimsemeleri beklen-
mektedir.

PLANLI ‹ZM‹R
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ULAfiIM MASTER PLANI

Kentin Naz›m ‹mar Plan› ile uyumlu olarak (Bü-
yükflehir Belediyesi Kanunundaki tan›m› ile)
Ulafl›m Ana Plan›, kent içi ulafl›m – dolafl›m ifl-
levinin seçeneksiz çözüm yoludur. ‹zmir Bü-
yükflehir Belediyesi’nce ulafl›m ana plan› çal›fl-
malar›n›n bafllat›ld›¤› ve tamamlanma aflama-
s›na geldi¤i bilinmektedir.

Yap›lm›fl olan, yolculuk taleplerine yönelik
analiz ve anketler ile araflt›rmalar›n sonuçlar›-
na göre ortaya ç›kan bulgular›n, ‹zmir kent içi
ulafl›m planlamas›nda rayl› sistemleri öne ç›ka-
ran politikalarla birlefltirilmesi esast›r.

Rayl› sistemler, ‹zmir Körfezi’nde deniz ulafl›m›
ve otobüs ulafl›m› sistemlerinin entegre edildi-
¤i temel bir yaklafl›mla ulafl›m ana plan› öneri-
lerinin programlanmas› ve uygulamaya geçil-
mesi kentin mekansal geliflmesinin yönlendiril-
mesinde çok önemli bir araç olacakt›r. Kent içi
toplu ulafl›m projeleri için gerekli olan finansal

kaynaklar Körfez Tüneli – Köprüsü gibi gerek-
lili¤i ve önceli¤i olmayan konulara harcanma-
mal›d›r. Di¤er yandan, projeleri ve koridorlar›
haz›r olup inflaatlar› bafllam›fl ve belli aflamala-
ra gelmifl bulunan, Üçyol – Üçkuyular hatt›,
E.Ü. Bornova hatt› Metro inflaat›n›n ve Alia¤a –
Menderes H›zl› Banliyö inflaat›n›n süratle ta-
mamlanarak kentiçi ulafl›m›n›n rahatlat›lmas›
sa¤lanmal›d›r. Kentte yeralt› ve yerüstü oto-
parklar ço¤alt›lmal›, rayl› sistem ana istasyon-
lar› otoparklarla desteklenmelidir.

Toplu ulafl›m›n yayg›nlaflt›r›lmas›n›n yan›nda,
yaya yollar› ve bisiklet yollar› gelifltirilerek,
otomobil ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas›na yönelik
proje ve uygulamalar yaflama geçirilmelidir.

Yerel yönetimlerce, metropoliten kentlerin
ulafl›m gereksinimlerinin ve sorunlar›n›n, bir
plana dayal› rayl› toplu ulafl›m sistemlerinden
baflka çözümü olmad›¤› bilinmelidir.
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Yerel yönetimler için bir rehber niteli¤inde
olan ve Avrupa Konseyince May›s 2008’de ka-
bul edilen AVRUPA KENTSEL fiARTINDA ta-
n›mlanan ilkeler özümsenmeli, bu ilkelerin ye-
rel olanak ve potansiyellerle zenginlefltirilip
uygulanabilir bir program›n›n haz›rlanmas› yerel
yönetim politikas› olarak benimsenmelidir.

Kentlerin ve yerleflimlerin, okunabilmesinde,
alg›lanabilmesinde, o kentin mimarisi ve yap›-
lar› en belirleyici ö¤elerdendir. Bir baflka ifa-
deyle kentler dünyaya mimarileri ile yans›mak-
tad›r.

Bu ba¤lamda Avrupa Kentsel fiart›’nda;

Madde 77 “Kentlerimizi ve kasabalar›m›z› bil-
gi, kültür ve sanat yuvalar› haline getirme
amac›m›z›n, onlar›n mimari güzelliklerini dik-
kate almad›¤›m›z takdirde sayg›nl›ktan yok-
sun kalaca¤›n›n fark›nday›z.”

Madde 78 “Bu ba¤lamda, kentsel peyzajlar›-
m›z›n son elli y›lda çok kez üst düzeyde bir

mimari kalite endiflesi duyulmadan geliflti¤i-
nin fark›nday›z. Kent çevresindeki peyzajlar›n
pek ço¤unu ihmal ettik ve kentlerimizin ve ka-
sabalar›m›z›n eteklerini ruhsuz ve yarat›c›l›k-
tan uzak bir ticari kentsel planlamaya terk et-
tik. Bu nedenle, mekansal geliflmemizde mi-
marl›k boyutunu daha fazla dikkate almak ve
karar vericilerde ve kentlerde canl› bir mimari
kültürün geliflmesini teflvik etmek istiyoruz.”

Madde 79 “Kentlerimizle, kasabalar›m›zla ve
onlar›n kültürü ile oldu¤u kadar mimarileri ile
de gurur duymak arzusunday›z.” ‹fadeleri ye-
ralmaktad›r. 

Vurgulanan bu hedeflerin ‹zmir’de de yerel yö-
netimlerce benimsenmesi, kentleflmeye dair
uygulamalar›nda bu yönlendirici ilkeleri göze-
ten bir yerel mimarl›k politikas›n›n oluflturul-
mas›, bu politika kapsam›nda Mimarlar Odas›
ile birlikte ortak programlar gerçeklefltirilerek,
‹zmir’de bütün kentlilerin gurur duyaca¤› bir
mimari düzeye ulaflmak amaçlanmal›d›r.

AVRUPA KENTSEL fiARTI VE M‹MARLIK POL‹T‹KASI
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‹zmir’in kentleflme sürecinde, özellikle 1950-
2000 y›llar› aras›nda, göç olgusuna dayal› h›z-
l› nüfus art›fl›n›n, denetimsizlik ve plans›zl›kla
bütünleflmesi sonucunda, kentin yerleflime uy-
gun alanlar›n›n yaklafl›k yar›s› 2-3-4 katl› gece-
kondu tarz›nda yap›laflm›flt›r.

Bar›nma ve konut ihtiyac›n› karfl›layacak, sü-
reklili¤i olan politikalar›n yoklu¤u, kentin po-
tansiyel geliflme alanlar›n›n niteliksiz, güvensiz
yap› stoklar›yla iflgali sonucunu do¤urmufltur.

Süreç içinde imar aff› uygulamalar›yla da des-
teklenen bu geliflme, kentin çevresinde, baflta
deprem riski olmak üzere her türlü güvenlikten,
sosyal, kültürel ve kentsel teknik altyap›dan
yoksun yerleflim alanlar› olarak flekillenmifltir.

Mekansal geliflmenin özetlenen fiziki ve sosyal
yap›s› kapsam›nda, ‹zmir kentinin öncelikli
problemi; kentin ne yöne ve nas›l büyüyece¤i
de¤il, mevcut yap›laflmas›n› tamamlam›fl ge-
cekondu alanlar›n›n ve mevcut yap› stokunun
nas›l daha yüksek standartl› ve güvenli yaflam

alanlar›na dönüfltürülece¤i, kentsel olanaklara
herkesin kolayca erifliminin nas›l sa¤lanabile-
ce¤i sorunudur.

Özetle tan›mlanan problemin çözümü, sürekli-
li¤i olan tutarl› politikalarla ele al›narak kent
yenileme, sa¤l›klaflt›rma programlar›n›n gelifl-
tirilmesiyle olanakl›d›r.

Ancak kentsel yenileme, sa¤l›klaflt›rma, kent-
sel altyap›s› yetersiz olan bölgelerde, çok titiz
ve ayr›nt›l› analizlerle oluflturulacak strateji,
yöntem ve araçlarla yaflama geçirilmelidir. Bu
sürecin genel geçer bir yöntemi yoktur, her
alan›n, her bölgenin, her sosyal tabakan›n ken-
dine özgü modellerinin gelifltirilmesi esas ol-
mal›d›r.

Yerel yönetimlerce yenileme – sa¤l›klaflt›rma
programlar›nda temel ilke olarak yenilenecek
bölgelerde yaflayanlar› yerinden etmeyecek
ve o bölgelere daha yüksek yap› ve nüfus yo-
¤unluklar› öngörmeyecek yaklafl›mlar benim-
senmelidir.

Kentsel Standartlar› Yetersiz Gecekondu Alanlar›

KENTSEL SA⁄LIKLAfiTIRMA-YEN‹LEME



‹zmir kentinin sahip oldu¤u do¤al, kültürel ve
mimarl›k miras› de¤erlerinin korunarak yaflat›l-
mas›, yeniden kente kazand›r›lmas› yerel yö-
netimlerin öncelikli programlar›ndan olmal›d›r.
Son y›llarda Büyükflehir Belediyesi ve Konak,
Karfl›yaka ‹lçe Belediyelerince bu konuda
önemli çal›flmalar yap›lmaktad›r. Agora Arke-
olojik Sit Alan›nda, kaz›lara finansman sa¤lan-
mas›n›n yan› s›ra, sit alan› üzerindeki yap›lar›n
kamulaflt›r›l›p y›k›lmas›yla, Agora’n›n ‹kiçeflme-
lik Caddesi’yle buluflmas› ve daha kolay eriflim
ve alg›lanmas› sa¤lanmaktad›r. Kemeralt›’nda
sokak sa¤l›klaflt›rma, cephe bak›m – onar›mla-
r›n›n yap›lmas›, Kadifekale’nin restorasyonu
vb. uygulamalar, tarihi sit alan› Konak Meyda-
n› ve Kordon’daki yaya öncelikli kentsel dü-
zenlemeler, kent kültürünün oluflmas›na ve
kent belle¤inin korunmas›na yap›lan büyük
katk›lardan olup ayn› zamanda bir yerel yöne-
tim sorumlulu¤udur.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin s›n›rlar› içinde
çok say›da antik yerleflme ve ören yeri bulun-
makta birço¤unda arkeolojik kaz›lar sürmekte-

dir. Bütün bu bilimsel kaz›lar, araç – gereç, fi-

nansman vb. destek programlar› art›r›larak

sürdürülmelidir.

Kentimizin sahip oldu¤u ve dünya ölçe¤inde

önemli sulak alanlardan olan Gediz Deltas› Kufl

Cenneti do¤al ortamlar›n›n titizlikle korunma-

s›n›n, Bayrakl› Atatürk Orman›, ‹nciralt›, Borno-

va Çiçekliköy gibi do¤al sit alanlar›n›n korun-

mas›n›n ulusal ve evrensel bir sorumluluk ol-

du¤u bilinmelidir.

Kamunun ve yerel yönetimlerin mülkiyetinde

bulunan, tescilli mimarl›k miras› yap›lar›n res-

torasyonu, bak›m onar›mlar› yap›larak sosyal,

kültürel mekanlar olarak kent yaflam›na kazan-

d›r›lmas›, Havagaz› Fabrikas›’n›n Restorasyonu

ve Üçkuyular Troleybüs Deposu alan›n›n Ah-

med Adnan Saygun Sanat Merkezi olarak ge-

lifltirilmesi gibi, kentin kültür sanat mekanlar›y-

la zenginlefltirilmesi, süreklili¤i olan bir yöne-

tim politikas› haline getirilmeli, kent tarihsel –

kültürel geçmifli ve de¤erleriyle bar›fl›k olarak

yönetilmelidir.
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DO⁄AL KÜLTÜREL M‹RASININ KORUNARAK YAfiATILMASI
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TOK‹ Uygulamalar›

Konut konusu analiz edildi¤inde, ‹zmir metro-
politen alan›nda konut azl›¤› de¤il, var olan ve
yap›lmakta olan konutlar›n niteli¤i sorunu or-
taya ç›kmaktad›r. Bu ba¤lamda ‹zmir Büyük-
flehir Belediyesi s›n›rlar› içinde ve d›fl›nda,
TOK‹’nin mimari proje elde etme yöntemleri-
nin ve mimari tasar›m niteliklerinin sorgulan-
mas› gerekmektedir. Toplu konut alanlar›n›n
yer seçiminde ve uygulamalar›nda Naz›m ‹mar
Plan› kararlar›n›n gözetilmesi, yerleflimlerle fi-
ziki ba¤›n›n bulunmas›na özen gösterilmesi,
yöresel ve çevresel de¤erlere duyarl›, nitelikli
mimari tasar›mlarla yap›lacaklar› çevreye ve
bölgeye bir de¤er katmalar› da amaçlanmal›d›r.

Efemçukuru Alt›n Madeni ‹flletmesi
‹zmir güney aks›nda yer alan ve ‹zmir Körfezi,
Do¤anbey Körfezi, Menderes ile Urla yerleflke-
lerinin çevreledi¤i bölge ‹zmir kentinin su kay-
naklar› kufla¤› olarak geliflmifltir. 1/25000 öl-
çekli ‹zmir Kentsel Bölge ‹mar Plan›’nda “Su

Kaynaklar› Zonu” olarak tan›mlanan bölge

içinde, Tahtal› Baraj›, Ürkmez Baraj›, Seferihi-

sar Baraj›, Gelinalan Baraj›, Balçova Baraj› ile

befl adet gölet yer almaktad›r. Bölgede ayr›ca

20 milyon m3 hacminde Çaml› Baraj› da proje-

lendirilmifl olup bat› aks› ‹zmir için önemli bir

su kayna¤› olarak DS‹ ve ‹ZSU programlar›nda

yer almaktad›r. Küresel iklim de¤ifliklikleri ba¤-

lam›nda su havzalar›n›n ve su kaynaklar›n›n

korunmas› yaflamsal önem kazanm›flt›r.

Kentin su potansiyeli aç›s›ndan çok önemli

olan bölgede, Efemçukuru Köyü’nde alt›n ifl-

letmesi için Çevre Bakanl›¤›’nca ÇED uygun

görüflü verilmifltir. ‹zmir kentinin halk sa¤l›¤›

ve çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan son derece tehlikeli

olan, Efemçukuru’nda alt›n madeni iflletilme-

sinden biran önce vazgeçilmeli, bölgenin su,

orman, tar›m (üzüm, zeytin) gibi yaflam destek

sistemlerine zarar verilmemelidir. ‹zmir kenti

sa¤l›¤› her de¤erin üstündedir, yerel yönetim-

ler bu olumsuz geliflmelere karfl› tutumlar›n›

kararl›l›kla sürdürmelidirler.

‹ZM‹R’DE MERKEZ‹ ‹DAREN‹N UYGULAMALARI
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Alia¤a’da ‹thal Kömüre Dayal› Termik Santral Kurulmas› Giriflimi

‹zmir Alia¤a ‹lçesi, demirçelik tesisleri, gübre te-
sisleri, gemi söküm tesisleri, petro kimya tesisle-
ri, petrol rafinerisi, hurdal›klar gibi çok say›da
çevre kirlili¤i yaratan sanayi geliflmeleri ile ka-
pasitenin üstünde doluluk oran›na eriflmifltir.

Baflta ‹zmir Metropol kenti olmak üzere bölge-
de 3 milyondan fazla nüfus bar›nd›ran yerlefl-
meler, Gediz ve Bak›rçay gibi dünya ölçe¤inde
önemli tar›m havzalar›, Uluslararas› öneme sa-
hip Kuflcenneti Sulak Alan›, ve çok say›da do-
¤al, kültürel ortamlar yer almaktad›r.

Özetle tan›mlanan de¤erlerin bulundu¤u böl-
genin ortas›na, Alia¤a Çakmakl›, Horozgedi¤i
mevkiine flimdi de ithal kömüre dayal› termik
santral kurulmas› amac›yla planlama giriflimle-
ri yürütülmektedir.

‹zmir Kenti’nin hava kirlili¤ine, Alia¤a’da bulu-
nan mevcut tesislerin yol açt›¤›, bilimsel rapor-

larla da tespit edilmifltir. Mevcut hava ve çev-

re kirlili¤i yaratan tesislerin halk sa¤l›¤› için ya-

ratt›¤› tehlike ve sorunlar henüz giderilmemifl-

ken, bölgede ithal kömüre dayal› termik san-

tral yap›lmas› kabul edilemez.

Sa¤l›kl›, güvenli bir kentleflme için insan ve

çevre sa¤l›¤›na duyarl›, karar ve politikalar be-

lirlenerek uygulanmal›d›r. ‹thal kömüre dayal›

termik santral kurulmas› yerine, kent naz›m

plan›n›n önerisi olan, temiz enerji kaynaklar›n-

dan rüzgar enerjisi potansiyelinin yaflama ge-

çirilmesi benimsenmelidir. Yerel yönetimler ve

merkezi idare sürdürülebilir bir gelecek için te-

miz hava, su, toprak gibi yaflam kaynaklar›n›n

korunmas›na önem vermek zorundad›r. Ter-

mik santralin yaratt›¤› kirlilik nedeniyle Yata-

¤an’da zaman zaman halka soka¤a ç›kmay›n

uyar›lar› yap›ld›¤› unutulmamal›d›r.
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Avrupa Kentsel fiart› ve Avrupa Kentli Haklar›
Deklarasyonlar›nda kentin her fleyden önce
kentte yaflayan insanlar için düzenlenmesi, ye-
rel ve merkezi yönetimlere öncelikli olarak
önerilmektedir.

‹zmir kent merkezinde s›n›rl› bir alanda yap›lan
tespit çal›flmas›nda ulafl›lan verilerin çarp›c›l›¤›
ve ilginçli¤i ortadad›r.

Kentsel geliflme ve büyüme sürecinde, yaln›z-
ca yayalar›n olmas› gereken kald›r›mlar, park-
lar, yaya yol ve alanlar›, araçlar, büfeler, seyyar
sat›c›lar, restoran ve kafeler taraf›ndan iflgal
edilmekte yaya eriflimi engellenmektedir.

Kent mekanlar›n›n düzenlenmesinde insan› esas
alan ve hedefe ulafl›rken göz önünde bulundu-
rulmas› gereken standartlar›n titizlikle uygulan-
mas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› benimsenmelidir.

AVRUPA KENTL‹ HAKLARI
DEKLARASYONU

Afla¤›da belirtilen haklar›n gerçekleflmesi bi-
reylerin, dayan›flma ve sorumlu hemflerili¤e
iliflkin eflit yükümlülükleri kabul etmesine ba¤-
l›d›r. Avrupa yerleflimlerinde yaflayan kent sa-
kinlerinin sahip oldu¤u haklar;

1-Güvenlik: Mümkün oldu¤unca suç, fliddet

ve yasa d›fl› olaylardan ar›nd›r›lm›fl emin ve gü-
venli bir kent;

2-Kirletilmemifl, Sa¤l›kl› Bir Çevre: Hava,

gürültü, su ve toprak kirlili¤i olmayan, do¤as›
ve do¤al kaynaklar› korunan bir çevre;

3-‹stihdam: Yeterli istihdam olanaklar›n›n yarat›-

larak, ekonomik kalk›nmadan pay alabilme flans›-
n›n ve kiflisel ekonomik özgürlüklerin sa¤lanmas›;

4-Konut: Mahremiyet ve dokunulmazl›¤›n›n

garanti edildi¤i, sa¤l›kl›, sat›n al›nabilir, yeterli
konut stokunun sa¤lanmas›;

5-Dolafl›m: Toplu tafl›m, özel arabalar, yaya-

lar ve bisikletliler gibi tüm yol kullan›c›lar› ara-
s›nda, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolafl›m
özgürlü¤ünü k›s›tlamayan uyumlu bir düzenin
sa¤lanmas›;

6-Sa¤l›k: Beden ve ruh sa¤l›¤›n›n korunmas›-

na yard›mc› çevrenin ve koflullar›n sa¤lanmas›;

7-Spor ve Dinlence: Yafl, yetenek ve gelir

durumu ne olursa olsun, her birey için, spor ve
bofl vakitlerini de¤erlendirebilece¤i olanakla-
r›n sa¤lanmas›;

8-Kültür: Çok çeflitli kültürel ve yarat›c› etkin-

likler ve u¤rafllara eriflim ve kat›l›m›n sa¤lan-
mas›;

9-Kültürler Aras› Kaynaflma: Geçmiflten

günümüze, farkl› kültürel ve etnik yap›lar› ba-
r›nd›ran topluluklar›n bar›fl içinde yaflamalar›-
n›n sa¤lanmas›;

10-Kaliteli Bir Mimari ve Fiziksel Çevre:
Tarihi yap› miras›n›n duyarl› bir biçimde resto-
rasyonu ve nitelikli ça¤dafl mimarinin uygulan-
mas›yla, uyumlu ve güzel fiziksel mekanlar›n
yarat›lmas›;

11-‹fllevlerin Uyumu: Yaflama, çal›flma, seya-

hat ifllevleri ve sosyal aktivitelerin olabildi¤in-
ce birbiriyle ilintili olmas›n›n sa¤lanmas›;

12-Kat›l›m: Ço¤ulcu demokrasilerde; kurum

ve kurulufllar aras›ndaki dayan›flman›n esas ol-
du¤u kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasi-
den ar›nd›rma, yard›mlaflma ve bilgilendirme
ilkelerinin sa¤lanmas›;

13-Ekonomik Kalk›nma: Kararl› ve ayd›n ya-

p›daki tüm yerel yönetimlerin, do¤rudan veya
dolayl› olarak ekonomik kalk›nmaya katk› ko-
nusunda sorumluluk sahibi olmas›;

14-Sürdürülebilir Kalk›nma: Yerel yönetim-

lerce ekonomik kalk›nma ile çevrenin korun-
mas› ilkeleri aras›nda uzlaflman›n sa¤lanmas›;

KENTL‹ HAKLARI
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15-Mal ve Hizmetler: Eriflilebilir, kapsaml›, kalite-

li mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimi, özel

sektör ya da her ikisinin ortakl›¤›yla sa¤lanmas›;

16-Do¤al Zenginlikler ve Kaynaklar: Yerel

do¤al kaynak ve de¤erlerin; yerel yönetimler-

ce, ak›lc›, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde,

beldede yaflayanlar›n yarar› gözetilerek, ko-

runmas› ve idaresi;

17-Kiflisel Bütünlük: Bireyin sosyal, kültürel,

ahlaki ve ruhsal geliflimine, kiflisel refah›na yö-

nelik kentsel koflullar›n oluflturulmas›;

18-Belediyeleraras› ‹flbirli¤i: Kiflilerin yafla-

d›klar› beldenin, beldeler aras› ya da uluslara-

ras› ilifllerine do¤rudan kat›lma konusunda öz-

gür olmalar› ve özendirilmeleri;

19-Finansal Yap› ve Mekanizmalar: Bu

deklarasyonda tan›mlanan haklar›n sa¤lanma-

s› için, gerekli mali kaynaklar› bulma konusun-

da yerel yönetimlerin yetkili k›l›nmas›;

20-Eflitlik: Yerel yönetimlerin; tüm bu haklar›

bütün bireylere cinsiyet, yafl, köken, inanç,

sosyal, ekonomik ve politik ayr›m gözetme-

den, fiziksel veya zihinsel özürlerine bak›lma-

dan; eflit olarak sunulmas›n› sa¤lamakta yü-

kümlü olmas›.

YAYA YOLLARI*

YAYALARINDIR
• Bütün kentsel yerleflim alanlar›nda gere¤i ka-
dar ve standartlara uygun güvenli yaya yollar›,
bir yaya hakk›d›r.

• Motorlu araç ve her türlü fiziki engellerin (di-
rek, tabela, a¤aç ve alçak dallar›, dikenli bitki
ve teller) insani ölçü ve rizikolar› göz ard› edil-
meksizin yayalara özellikle görme engellilere
güven içinde yürütme olana¤› sa¤lanarak ye-
niden düzenlenmesi, yaya mekanlar›n›n herkes
taraf›ndan eflit kullan›l›r hale getirilmesi,

• Yaya yollar›nda insani ve hijyenik koflullar
dikkate al›narak yerleflik çöp bidonu ve çöpsü
at›klardan ar›nd›r›lmas›,

• Yaya yollar›na ve yayalar›n üstüne toz, ça-
mur ve kirli su s›çramas›na önlem getirilmesi,

• Yaya geçitlerinde geçifl üstünlü¤ünün yaya-
lara ait olmas› evrensel gerçe¤inden yola ç›ka-
rak yayalara uygarca ve gereksindi¤i kadar
geçit düzenlenmesi,

• Bütün geçitlerde yaya geçidi, çizgi ve levha-
lar›n bulundurulmas›,

• Okul ve çevrelerindeki bütün yollarda, h›z
kesici tümsek ve h›z indirimi levhalar›n›n bu-

Dünyadan Uygulamalar
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lundurulmas› ve bu alanlarda denetimlerin ek-
siksiz sürdürülmesi,

• Ifl›kl› kavflaklarda geçifl sürelerinin yaya, in-
san, çocuk, yafll›, hamile, çocuklu ve özürlüler
dikkate al›narak düzenlenmesi,

• Flaflöre (yan›p-söner) çevrilmifl kavflaklarda,
yayalara güvenceli geçifl sa¤layan yeflil ›fl›k
yakma dü¤meleri sa¤lanmas›,

• Alt ve üst yaya geçitlerinde, özellikle yafll› ve
özürlüler için uygun e¤imli yol, yürüyen merdi-
ven ya da asansör olanaklar›n›n gelifltirilmesi,

• Araç trafi¤inden ar›nd›r›lm›fl güvenli yürüme,
al›flverifl ve dinlenme alanlar›n›n oluflturulmas›,

• Ve bu yaya alanlar›na uyumlu bitki, a¤aç ve
sanatsal yap›tlarla görsel çekicilik kazand›r›l-
mas›, sürekli olarak at›klardan ar›nd›r›lmas›,
güvenli ayd›nlat›lmas›, onar›mlar›n›n da insan
varl›¤› göz ard› edilmeden uygun zamanlarda
yap›lmas›,

• Yayalar›n bütün yürüme alanlar›n›n el, kol,
bafl boyutlar›nda kesici metal, dikenli tel, tuzak
çöküntü ve uçurumsu kot farkl›l›klar›ndan ar›n-
d›r›lmas›,

• Kentlerin en devingen gerçek sahipleri olan,
insanlar aras›ndaki iletiflimi art›ran, kentsel kül-
türe katk›da bulunan yayalar için sa¤l›kl› yeflil

kuflaklar, park ve bahçeler, çocuklara güvenli

oyun, spor, gezinti, dinlenti ve izlenti-seyir

alanlar› düzenlenmesi,

• Kentlerin yaflayan hücresi, yaya yukar›daki mad-

delerde belirtilen haklar›n yasal koruyucusudur.

Yerel yönetimler, yaya haklar›n› gözetmek, suç

duyurular›n› de¤erlendirmekle sorumludurlar.

*Yaya Haklar› Derne¤i Tüzü¤ü’nden al›nm›flt›r.

YAYA YOLLARI 

DÜZENLEMELER‹
Yaya yollar› ve di¤er kamusal alanlar toplumun

her kesiminin yararlanabildi¤i mekanlard›r.

1- Yayalar›n güvenli¤i ve hareket özgürlü¤ü

sa¤lanmal›d›r. Bu amaçla ulafl›mda yüksek kot

farkl›l›klar›n›n basamak yerine rampalarla afl›l-

d›¤›, tekerlekli iskemle kullananlar›n geçifl ve

dönüflünü engelleyecek bariyerlerin kullan›l-

mad›¤› düzenlemelere gidilmelidir.

2- Yaya ve tafl›t ulafl›m›n›n kesiflti¤i noktalarda

önlemler al›nmal› ve yaya ulafl›m›na öncelik ta-

n›nmal›d›r.

3- Kavflak ve dönüflleri, düzey ve kullan›m fak-

l›laflmalar›n› söz konusu oldu¤unda (bu alanla-

Dünyadan Uygulamalar
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ra yaklafl›rken) yüzey kaplama malzemesinde

yap›lan renk ve doku de¤ifliklikleri ile özellikle

görme engelliler uyar›lmal›d›r.

4- Yer kaplama malzemesi seçiminde sa¤lam-

l›¤a, yüzeyin düzgünlü¤üne, kaymayan ve par-

lamayan malzemeye öncelik verilmelidir.

5- Yaya yollar›nda suyun birikmesine engel ola-

cak drenaja önem verilmelidir. Su dolmalar›n›

engellemek için drenaj ›zgaralar› yap›lmal›d›r.

6- Görme engelliler için, bulundu¤u yerin nite-

li¤ini belirtmek üzere bahçe yollar›nda malze-

me farkl›l›klar› yap›labilir.

7- Sosyal kontrol sa¤lamal›d›r. Iss›z mekanlar

yerine insan iliflkilerinin canl› oldu¤u noktalar

güvenli¤i pekifltirir. Gece karanl›¤a karfl› da

önlem al›nmal›d›r.

8- Yollarda ba¤lant› eksikli¤i, sapal›k, yap›sal

ya da baflka baz› elemanlar (direkler, levhalar,

…) afl›r› dik geçitler yayalar›n hareket kabiliye-

tini engeller. Bu yüzden yaya yollar›n› özendi-

rici önlemler almak gereklidir.

BAKIM-SERV‹S 

MALZEME SEÇ‹M‹
1- Yayalara ait alanlar›n çevresinde konumlanan

konut-ticaret gibi ifllevlerin yükleme-boflaltma,

kat› at›klar›n al›nmas› gibi servislerinin yap›laca-

¤› saatler düzenlenmeli ve bu servisler yayalar›

en az rahats›z edecek biçimde yap›lmal›d›r.

2- Malzemeler dayan›kl›, yaralanmalara neden

olmayacak, gerekti¤inde sökülüp yenilenebile-

cek türde seçilmelidir.

KULLANIM HAKKI 

KULLANILAB‹L‹R OLMA
Yayalar›n yafl ve bedensel yeterlilik koflullar›

göz önüne al›narak güvenlik sa¤layacak; erifli-

mi mümkün k›lan kullan›m olanaklar› haz›rlan-

mal›d›r.

1- Tekerlekli sandalyeler için uygun e¤imde

(%8) rampalar, korkulukla ve dönüfl alanlar›

(en az 150 cm çap›nda) tasarlanmal›d›r.

‹zmir’deki Durum
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2- ‹kaz ve yönlendirme iflaretleri basit, görüle-

bilir olmal›d›r. Yüksekli¤i, konumu, kolay okun-
mas›, renk ölçü grafik düzeni önem tafl›makta-
d›r. ‹flaretler mümkünse ›fl›kland›r›l›p, kabart-
ma yaz› (Braille) ile yaz›lmal›d›r. Bu iflaretlerin
yerden yüksekli¤inin dokunulabilir olmas› ya-
rarl›d›r, bu yükseklik en fazla 100 cm olmal›d›r.

3- ‹flaret ve levhalar yaya mekan›ndan 60 cm

çekilmeli ve 255 cm yüksekli¤e konumland›r›l-
mal›d›r. Yönlendirici iflaretler, yönelimle ilgili

karmafla olabilecek her yerde kullan›lmal›d›r.

4- Genel telefonlar›n bir bölümünün yüksekli-

¤i, tekerlekli iskemlede oturanlar›n eriflebilece-
¤i biçimde belirlenmelidir, en fazla 120 cm
yüksekli¤inde olmal›d›r.

5- Yaklafl›m ve kullan›mda bariyerlerden kaç›-

n›lmal›d›r.

6- Özel duyarl›l›k gerektiren gruplar›n korun-

mas› önemlidir; yaya trafi¤inin yan›nda küçük
çocuklar, yafll›lar ve fiziksel özürlülere yönelik
alanlar düflünülmelidir.

7- Tafl›t ve yaya trafi¤inde oldu¤u gibi gürül-

tülü ve sessiz kullan›mlar› da ay›rmak buna gö-

re mekansal düzenlemeler yapmak gerekir.

8- Kamuya ait mekan›n gasp›na engel olacak

denetimler düzenli olarak yap›lmal›d›r.

9- Kavflaklara yaklaflan görme özürlüler yer dö-

flemesi de¤ifliklikleri ve hatta ses ile uyar›lmal›d›r.

10- Oyun alanlar›nda tekerlekli sandalyedeki

çocuklar için sert dolafl›m alan› sa¤lanmal›, ay-

r›ca onlar için oyun elemanlar› sa¤lanmal›d›r.

11- Yaya yollar›nda kald›r›m geniflli¤inde temiz

bir koridor oluflturulmal›d›r.

12- Yaya mekanlar›nda zeminde yarat›lacak

renk ve doku farkl›l›¤› ile kent mobilyalar› ve

rampalar görme engelliler için kullan›l›r hale

getirilmelidir. Yaya mekanlar›nda kullan›lan

yüzey kaplamalar› kaygan olmamal›d›r.

13- Karfl›dan karfl›ya geçifl noktalar›nda karfl›-

l›kl› %17 rampalar sa¤lanmal›, rampa noktala-

r›nda görme engelliler için döfleme farkl›l›¤›

sa¤lanmal›d›r. Yaya adas›n›n minimum geniflli-

¤i 120 cm olmal›d›r, bu alanda y›rt›k olufltura-

cak karfl›dan karfl›ya geçifl tekerlekli sandalye-

li insan için konforlu hale getirilmelidir.

‹zmir’deki Durum
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RAHATLIK ve KONFOR
Klimatik Faktörler-Bitkilendirme

1- Yollar›n a¤açland›r›lmas›, kent içinde yeflil ku-

flaklar›n oluflmas› anlam›nda önemlidir. Kullan›lan
yeflil elemanlar›n kökleri alt yap›ya zarar verme-
yecek nitelikte olmal›d›r. Kökleri derin olmal›d›r.

2- Kötü hava koflullar›nda korunmak amac› ile

yeflil ögeler, saçaklar arkadlar, rüzgâr k›r›c›lar ve
çeflitli kent mobilyalar›ndan yararlan›lmal›d›r.

3- Yaya geçitlerinde, yol ve sokak kullan›mla-

r›nda yeflil doku, geçifli ve görüfl alan›n› k›s›tla-
mamal›d›r. Yaya mekan›na sarkan dallar en az
255 cm yüksekli¤inde olmal›d›r.

4- Dikenli bitkiler, tohum ve meyve dökümüy-

le yerde kaygan bir yüzey oluflturmaya müsa-
it a¤açlar yaya yollar› yak›nlar›nda konumlan-
d›r›lmamal›d›r. Bitki dikiminde seçilecek uzak-
l›klar buna göre ayarlanmal› ve bitkilerin dü-
zenli bak›m› yap›lmal›d›r.

SOKAK MOB‹LYALARI
1- Kent kimli¤ine ve kentin imaj›na katk›da bu-

lunacak fonksiyonel/estetik sokak mobilyalar›-

n›n, farkl› kullan›c› türlerine hizmet edebilecek

biçimde önlemlerin de göz önünde bulundu-

rulmas›yla kentli kullan›m›na sunulmal›d›r.

2- Çeflmeler, havuzlar, çöp sepetleri, yang›n

musluklar›, büfeler, genel tuvaletler, telefon ku-

lübeleri vs. çocuklar›, yafll›lar› ve bedensel en-

gellileri d›fllamayan nitelikte olmal›d›r. Telefon

kulübeleri 120 cm. yüksekli¤inde olmal›d›r. Te-

kerlekli sandalye kullan›c›lar› için oturma bankla-

r›n›n yan›nda en az 75 cm. boflluk b›rak›lmal›d›r.

3- Özellikle sat›fl standartlar›, büfeler ve sokak

mobilyalar›n›n yaya geçiflini engellemeyecek

biçimde konumland›r›lmas› önemlidir.

4- Yaya yolu tafl›t yolunu ay›rmada yeflil bant-

lardan ya da s›n›rland›r›c› ö¤elerden yararlan›l-

mal›d›r.

Dünyadan Uygulamalar
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5- Sokak mobilyalar›nda yaralanmalara neden

olmayacak malzeme seçimi önemlidir. Çöp ku-
tular› yerden 90 cm. yükseklikte ve tek elle
kullan›labilecek flekilde, kapakl› olmal›d›r.

6- Sokakta kullan›lan malzemelerin sürekli ba-

k›m› sa¤lanmal› ve az bak›m gerektiren do¤al
malzemeler tercih edilmelidir. Hasar gördü¤ü
takdirde kolayca de¤ifltirilebilir detaylar›n uy-
gulanmas› gerekir.

RAMPALAR KORKULUKLAR
MERD‹VENLER
1- Kot farkl›l›klar›n› rampa ile almak, toplumu

oluflturan her kesimi önemseyen, eriflimi ko-
laylaflt›ran önemli bir önlemdir.

2- Rampalar›n e¤imi %8’i aflmamal›d›r.

3- Rampa bafllang›ç ve bitifllerinde aç›k ve düz

bir alan (sahanl›k) b›rak›lmal›d›r.

4- 1 metreden genifl rampalar›n her iki yan›n-

da, iki ayr› yükseklikte uzanan sürekli korku-
luklar bulunmal›d›r. Böylece düflük seviyede
bulunan korkuluk tekerlekli iskemle kullanan
kentliler ve çocuklar taraf›ndan kullan›labilir.
T›rabzanlar rampa bafllang›ç ve bitifl noktala-
r›nda 45 cm daha uzat›lmal›d›r. Bu uzatmalar
sakatlanmalar› önlemek amac›yla yuvarlaklafl-
t›r›lmal›d›r. Rampa genifllikleri tek yönde en az
120 cm, çift yönde en az 180 cm olmal›d›r.
Rampa yüzeyleri kaymay› önleyicici nitelikte
olmal›d›r. Uygun ayd›nlatma kullan›larak ram-
pa ve merdiven üzerinde gölge sebebiyle olu-
flacak tehlikeler en aza indirgenmelidir. Rampa
ve merdiven yan›nda kullan›lacak bitkilendir-
mede yüzeyi kaygan hale getirmeyecek, mey-
ve dökmeyen bitki seçilmelidir.

5- Korkuluklar›n yere ve duvara montaj› emni-

yetle yük tafl›yabilecek biçimde yap›lmal›d›r.
Duvara ankastre korkuluklarda, duvarla korku-
luk aras›nda en az 7.5 cm mesafe olmal›d›r.

Dünyadan Uygulamalar
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6- Merdiven basamaklar› tak›lmaya neden ol-

mayacak düzlükte, kaygan olmayan malzeme

ile kaplanmal›d›r.

7- Kald›r›m bordürleri rampaland›r›lmal›d›r. En

fazla e¤im %17 olmal›d›r.

8- Kent alanlar›ndaki merdivenlerde en az 15/18

basamaktan sonra sahanl›k yap›lmas› gereklidir.

Merdiven yükseklikleri 17 cm yi geçmemelidir.

OTOPARKLAR ARAÇ 

TRAF‹⁄‹
1- Özellikle yayalaflt›rma uygulamalar›nda özel

araç trafi¤inin azalt›larak toplu tafl›ma özendi-

rici önlemler al›nmal›d›r.

2- Yayalar›n toplu tafl›m noktalar›na eriflimini

kolaylaflt›racak ba¤lant›lar kurulmal›d›r.

3- Bu alanlarda yer alan konut, ticari kullan›mlar›n›n

ziyaretçi ve servis ulafl›mlar› için çözüm üretilmelidir.

4- Yeterli oranda otopark yap›lmal› ve oto-

park otoparklar›n bina giriflleri ile ba¤lant›lar›-

n›n kolay ve güvenli olmas› sa¤lanmal›d›r.

5- Özellikle büyük otopark alanlar›n›n gece

ayd›nlat›lmas›na önem verilmelidir.

6- Otopark düzenlemelerinde belirli alanlar

bedensel engellilere tahsis edilmelidir. Oto-

park alan›n›n yüzeyinin sert zemin olmas› te-

kerlekli sandalye kullan›c›lar›n›n hareket kabili-

yetini art›racakt›r. Özürlüler için ayr›lm›fl oto-

park alanlar›n›n iflaretler ile onlara ait oldu¤u

belirtilmeli, ayr›ca zemin boyanarak onlara ait

oldu¤u vurgulanmal›d›r.

Yayalar›n park etmifl araçlar›n ars›nda de¤il,

trafikle kesiflmenin olmad›¤› alanlarda ulafl›m›-

na olanak tan›nmal›d›r. Park için ayr›lm›fl alan›n

yan›nda engelliler için en az 120 cm geniflli¤in-

de eriflim koridoru b›rak›lmas› ve bu koridorun

kald›r›mla iliflkilendirilmesi gereklidir.

‹zmir’deki Durum
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YAYA ALANLARININ 

PLANLA 

BÜTÜNLEfiMEMES‹NDEN

KAYNAKLANAN SORUNLAR
• Özel araç trafi¤i ile alana eriflimde ciddi bir

otopark bunal›m›,

• Park etmenin yayalaflt›rma yap›lmayan yan

yollara kaymas› ile bu yollar›n araç trafi¤ini

kriz ölçüsünde güçlefltirecek biçimde park et-

me amaçl› kullan›m›,

• Yaya yollar›n›n süreklili¤inin kesintiye u¤ra-

mas› ve ana yollarla kesiflme noktalar›nda göz-

lenen sorunlar,

• Yaya yolu olarak trafi¤e kapat›lan alanda

servis problemleri,

• Kesiflme noktalar›nda hareketi engelleyici

elemanlar (havuz, çiçeklik, vb.)

• Oturma olanaklar›n›n çeflitlili¤inin s›n›rl› olmas›,

• Plastik ö¤elerin az say›da olmas› ve sembo-
lik anlamlar›ndaki belirsizlik,

• Bina ve dükkan girifllerini yans›tmayan döfle-
me kaplamas›, yeflil alan tasar›m›,

• Peyzaj ö¤elerinin s›n›rl› ölçü ve nitelikte olmas›,

• Oynayan tafl döflemeler,

ALANLARIN KULLANIM 
B‹Ç‹M‹NDEN ya da
KULLANICILARDAN 
KAYNAKLANAN SORUNLAR
• Çöp atma sorunu

• Yaya yollar›na servis saatleri d›fl›nda araç eriflimi

• Bloke edilen geçifller

• Özel alan olarak alg›lanan alanlar

• Bisiklet ve mobiletlerin yayalarla birlikte ha-
reketindeki kesiflmeler.

‹zmir’deki Durum
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BEKLEME ve ‹ND‹RME 
B‹ND‹RME ALANLARI
• Otobüs duraklar›nda otobüslerin yanaflmas›
ve trafi¤i engellememesi için 3.60–4.20 m ge-
niflli¤inde bir cep ayr›lmal›d›r.

• Dura¤›n önünde ve arkas›nda gelip geçen
yayalar için yeterli mekan ayr›lmal›d›r.

• Gece güvenli¤i ve konforu için ayd›nlatma
sa¤lanmal›, bildiriflim elemanlar› konumland›-
r›lmal›d›r.

• Araç ve yaya trafi¤inin ayn› yükseklikte oldu-
¤u alanlarda her iki alan› birbirinden ay›rmak
için bölücü elemanlar kullan›lmal›d›r.

• Özellikle s›cak iklimli bölgelerde bekleme
mekanlar›nda gölgelendirilme konforu bir bi-
çimde sa¤lanmal›d›r.

• Taksi duraklar› yaya eriflimini engellemeye-
cek flekilde düzenlenmelidir.   

‹zmir’den Uygulamalar


