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DOĞAL ÇEVRE KORUMADA YEREL KATILIMIN SAĞLANMASI 

AMACIYLA DELFĠ METODUNUN ĠRDELENMESĠ: RĠVA ÖRNEĞĠ 

ÖZET 

Su, hava, toprak gibi bileĢenleri ile bir bütün oluĢtururan doğal çevre; hızlı nüfus 

artıĢı, düzensiz kentleĢme, sanayileĢme ve turizm faaliyetleri gibi etkenlerle tehdit 

edilmekte ve doğal çevrenin önemli bileĢenlerinden olan su kaynakları çevre 

kirliğinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Ülkemizde de son 50 yılda hızlı 

kentleĢme ve sanayileĢme neticesinde akarsuların su kalitesinin bozulduğu ve 

kullanılabilir tatlı su kaynaklarının etkinliğinin giderek azaldığı gözlenmektedir. 

Çevre ve kalkınma sorunlarının küresel ölçekte en geniĢ kapsamda ele alındığı, 1992 

yılında Dublin‟de yapılan Su ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı‟nda su 

kaynaklarının etkin yönetimi için, bütüncül bir yaklaĢımın gerekliliği ifade edilmiĢ 

ve koruma sürecinde yerel katılımın önemine vurgu yapılmıĢtır. Etkili havza koruma 

sürecinde anahtar olarak önem kazanan yerel katılım, ortaklıklar kurulmasını; farklı 

insan grupları ve organizasyonların ilgili konularda birlikte çalıĢmasını 

gerektirmektedir. Riva‟da yerel katılımın sağlanması amaçlanan bu çalıĢmada Delfi 

Metodu‟nun uygulanabilirliliği irdelenmektedir. 

Ülkemizde özellikle 1990‟lı yıllardan itibaren BüyükĢehirlerde özellikle Ģehrin 

çeperlerinde yer alan ve doğal özellikleri nedeni ile hassasiyet gösteren alanlarda 

geliĢme baskısı olduğu görülmektedir. Özellikle su havzaları gibi hayati önemi 

bulunan alanlardaki geliĢmeler, yerel yönetimlerin bu alanların korunması için 

planlama çalıĢmaları yapmasına neden olmuĢtur. Ġstanbul‟da 1990‟lardan sonra 

hassas alanların bulunduğu kuzey bölgesine doğru yayılan kentsel geliĢme, doğal 

yapısı kısmen korunmuĢ bir bölgesi olan Riva‟yı da etkilemektedir. Üçüncü Boğaz 

Köprüsünün Sarıyer – Beykoz arasında planlanacağına yönelik öngörüler bölgeyi 

cazip hale getirmiĢ araziler aĢırı değer kazanmıĢ ve yerleĢim talebine neden 

olmuĢtur. Riva bölgesi, akarsu havzası olarak ele alındığında büyük bir bölümü 

orman arazisi olan ve korunması gerekli bir bölge olarak tanımlanabilir. Doğal ve 

yerel özelliklerinin korunması, ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirliliğin sağlanması 

Riva‟nın ve Ġstanbul‟un geleceği için önem arzettiği bilinmektedir. Bölgenin 

korunma sürecinde yerel halk katılımının sağlanmasının koruma stratejileri ve 

politikalarının uygulanması açısından gerekli olduğu varsayımı ile bu araĢtırma 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın metodu olarak çok farklı görüĢlerin bir araya 

getirilmesi ve bu görüĢler arasında uzlaĢma sağlanmasını sağladığı öngörülen Delfi 

Metodu seçilmiĢ ve zaman ve mekan yönünden uygulama kolaylığı sağlayacağı 

düĢüncesi ile anketlerin anketlerin elektronik ortamda uygulanması hedeflenmiĢtir. 

Bu kapsamda internet yoluyla iki aĢamalı anket uygulanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın ön aĢamalarında Riva‟nın doğal değerleri ve fiziksel özellikleri analiz 

edilerek yerleĢim için kısıtları bulunduğu ortaya konulmuĢ ve bu sonuçlar, anketlere 

yansıtılmıĢtır. Böylece iki aĢamalı ankette yerel katılımın gereği olan bilgi verme ve 

alma amaçlı özelliği sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. 
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Örneklem oluĢturulurken Riva ile ilgili gruplar (paydaĢlar) belirlenmiĢtir. PaydaĢlar; 

yerel halk, yatırımcı grubu ve uzman grubu Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢmada 

yerel halk grubu, farklı çıkar gruplarının temsil edilebilmesi açısından mesleklerine 

(tarım, hayvancılık, balıkçılıkla uğraĢan gibi iĢ durumlarına) göre gruplara ayrılarak 

oluĢturulmuĢtur. Anket çalıĢması için belirlenen gruplardan seçilen temsilciler 

örneklemi oluĢturmaktadır. Grup temsilcilerinin belirlenmesi için muhtarlıklarla 

görüĢmeler yapılmıĢtır. Sonuç olarak her köy için belirlenen gruplardan temsilciler 

seçilerek toplam onbeĢ kiĢi belirlenmiĢtir. Uygulama aĢamasında e-ankete katılmayı 

kabul edenlerin oranı %66,6‟dır. Uzman grubu; Riva ile ilgili kamu kurumlarında 

çalıĢan uzmanlardan ve havza ile ilgili (özellikle Riva dere havzası) çalıĢması 

bulunan akademisyenlerden oluĢturulmuĢtur. Uygulama aĢamasında önceden 

belirlenen yirmi beĢ uzmandan on beĢi e-ankete katılmayı kabul etmiĢtir. Yatırımcı 

grubu; Riva‟da arazisi bulunan ve yatırım yapmayı düĢünen firmalar ve gayrimenkul 

temsilcilerinden oluĢturulmuĢtur. Uygulama aĢamasında önceden belirlenen dokuz 

yatırımcı firma temsilcisinden beĢi e-ankete katılmayı kabul etmiĢtir.  

Birinci aĢama anket sonunda yerel halkın ve yatırımcıların makro ve mikro çevreyi 

ne Ģekilde algıladıkları ölçülmüĢtür. Ekonomik sorunlar nedeni ile Riva‟nın sahip 

olduğu doğal kaynaklar nedeniyle korunması gerektiğine inanan yöre halkı, bölgede 

iĢ olanaklarının yaratılması ve bölgenin korunması konusunda karar vermekte 

zorlanmakta ve çeliĢkili bir durum ortaya çıkmaktadır. Birinci aĢama anket sonunda 

ankete katılan paydaĢların verdiği cevaplar karĢılaĢtırılarak farklı görüĢler ortaya 

konulmuĢ, uzlaĢma sağlanamayan konular, ikinci aĢama ankette tekrar gündeme 

getirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çerçevesinde öngörülen kararlar 

paydaĢlar tarafından değerlendirilmiĢtir. Yerel ekonominin geliĢtirilmesine yönelik 

öneriler arasında turizmin geliĢtirilmesi uzman ve yatırımcılar tarafından destek 

görürken tarım, hayvancılık ve ormancılık halk tarafından desteklenmiĢtir. Farklı 

önerilerin desteklenmesi köylere göre de değiĢiklik göstermektedir. Örneğin 

halihazırda turizmin geliĢmediği, kendi içine kapalı köylerde turizme karĢı negatif bir 

reaksiyon gösterildiği görülmektedir. Bu sonuç her iki aĢamada da ortaya 

çıkmaktadır. 

PaydaĢların katılıma olumlu baktıkları ve yararına inandıkları anlaĢılmaktadır. Yerel 

halkın ve yatırımcıların katılıma kuramsal olarak olumlu baktığı ancak kendilerinin 

bireysel olarak katılıma istekli olmadıkları görülmektedir. PaydaĢlar arasında aktif 

katılıma en olumlu bakan grup uzman grubudur. Yerel katılımın gerçekleĢmesi 

konusunda elektronik katılım yerine toplantılar yoluyla katılımın sağlanması ifadesi 

ağırlık kazanmaktadır. 

Ağır ekonomik sorunlar ve düĢük eğitim düzeyi gibi sebepler Delfi Metodunun 

gereği olan ve paydaĢlar arasında uzlaĢma ve görüĢ birliği sağlanması konusunda 

engeller oluĢturmuĢ ve ikinci aĢamada beklenen düzey sağlanamamıĢtır. Bu nedenle 

bu yaklaĢımın özellikle yerel halkın katılımında daha geliĢtirilerek uygulanması 

gereken bir metod olduğu söylenebilir. Yerel halkın daha etkili katılımı için halka 

daha çok bilgi verilmesi gerektiği görülmektedir. Bu nedenle yerel halkın Delfi 

Metodu kullanılarak katılımını sağlarken sürecin her aĢamasının toplantılarla 

desteklenmesi ile yerel halkın doğal çevre koruma gibi konularda eğitiminin 

sağlanması amaçlanmalıdır. Toplantılarla desteklenen ile halkın katılımının yüzyüze 

sağlanmasının daha olumlu sonuçlar vereceği düĢünülmektedir.  
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INVESTIGATING THE RELEVANCE OF DELPHI METHOD FOR LOCAL 

PARTICIPATION IN NATURAL ENVIRONMENT PROTECTION: RĠVA 

CASE 

SUMMARY 

The natural environment forming a wholeness together with the components such as 

water, air, soil is threatened by the factors such as rapid increase of population, 

disordered urbanization, industrialization and tourism activities and the water springs 

which is one of the significant components of the natural environment are adversely 

affected by the environmental pollution. It is observed that even in our country the 

water quality of the streams is spoiled and the effectiveness of the usable fresh water 

sources is increasingly diminished as a consequence of rapid urbanization and 

industrialization in the last 50 years. In the Water and sustainable Development 

Conference convened in Dublin 1992 where the environmental and development 

issues were globally dealt with to the widest extent, it was expressed that a monolith 

approach is required to effectively manage the water sources and it was emphasized 

how significant the local participation is in the process of protection. The local 

participation gaining important as a key for the effective basin protection process 

require to go into partnerships, and that the several human groups and organizations 

cooperate for the relevant subjects. In this study purposing to provide local 

participation in Riva it is examined if the Delfi Method is applicable. 

In our country, particularly in the Metropolitan Municipalities commencing from 

1990‟s, it is observed that there is a development pressure in the areas which are 

located in the perimeters of the city and are sensitive due to their natural 

characteristics. Particularly the developments occurring in the areas such as water 

basins which are of vital significance have caused the municipalities to perform 

planning studies for protection of that areas. The urban development spreading over 

towards the northern region where the sensitive areas are located after 1990 has 

affected Riva which is the region of Ġstanbul and the natural structure of which has 

partly been protected. Due to the news referring to that the third bosphorus bridge is 

to be planned between Sarıyer and Beykoz, this region has been much more 

attractive, the lands have excessively increased in value and a demand for settlement 

has occurred. When it is dealt with as a stream basis Riva region can be defined as an 

area the large part of which is forestry land and which is needed to protect. It is 

known that for the future of Riva and Ġstanbul it is of vital importance to protect the 

natural and local characteristics and provide the economical sustainability. This study 

is performed under assumption of that it is required for application of the protection 

strategies and policies to ensure that the local community participate in the protection 

process of the region. As the method of this research, the Delfi method which is said 

to bring diverse views together and provide compromise amongst them has been 

selected and it is targeted to apply the surveys electronically considering that it will 

facilitate application in terms of time and space. In this scope a two phase survey has 

been applied via internet.  
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In the initial phases of the study, the natural values and physical features of Riva 

have been analyzed and it is revealed that there are some restriction for settlement 

and these results have been reflected to the surveys. Thus, with the two-phased 

survey, it is tried to meet the condition of giving and receiving information which is 

a requirement for the local participation. 

When creating the sample, the groups (stakeholders) regarding Riva have been 

determined. The stakeholders have been formed to comprise the local community, 

investment group and experts group. In the study, the local community group has 

been classified according to the professions (agriculture, animal breeding, fishing) 

and gender to ensure the different interest groups can be represented. The 

representatives selected amongst the groups that are determined for the survey study 

constitute the sample. Consequently, total 15 people was assigned by selecting 

representatives amongst the groups which are determined for each village. In the 

phase of application, the rate of those who accepted to attend the survey is 66,6 %. 

The expert group has been formed by the experts who are employed in the public 

agencies relevant to Riva and the academicians who have studied on the basin (on 

Riva Stream basin particularly). In the phase of application, fifteen experts out of 

previous determined twentyfive experts accepted to participate in survey. The 

investor group has comprised the companies which own property in Riva and intend 

to make investment and the real estate representatives. In the phase of application, 

nine representatives out of previous determined investor company representatives 

accepted to participate in survey. At the end of the first phase survey, it is measured 

how the local community and investors sensed the macro and micro environment. 

The local community who believe in that Riva must be protected due to its natural 

beauties and economical problems has difficulty to decide on creation of 

employment sites and protection of the region and thus resulting in a contradictory 

status. In the end of the first phase survey the answers given by the stakeholders who 

participated in the survey were compared to each other and different views were 

propounded and the subjects on which no agreement can be made were addressed in 

the second phase survey. 

In the study, the decisions proposed in the scope of the Environmental Arrangement 

Plan with a scale of 1/100000 have been evaluated by the stakeholders. Of the 

proposals purposing to develop the local economy the development of tourism was 

supported by the experts and investors while the agriculture, animal breeding and 

forestry was supported by the people. Supporting the different proposals varies 

according to the villages. For example, it is seen that a negative reaction is shown 

against tourism in the villages where tourism is not developed yet and and has 

become introverted. This result occurs in both phases. It is understood that the 

stakeholders lean towards the participation and belive in its benefits. It is also 

understood that the local community and the investors lean to the participation 

theoretically however they personally are undesirous for the participation. The group 

amongst the stakeholders which is mostly desirous for the active participation is the 

expert group. The view for providing participation by means of meetings instead of 

electronic way in realization of local participation gains importance. 

The reasons such as major economical problems and low education level have lead to 

impede providing compromise and consensus among the stakeholders as required by 

Delfi Method and in the second phase the expected level could not be achieved. For 

this reason, it is possible to say that this approach is not a suitable method 

particularly for participation of the local community. It is considered that holding 
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meetings through which the local community can be made more familiar and they 

can be trained in protection of the natural environment and providing participation on 

a hundred percent basis would lead to much more positive results.  
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1.  GĠRĠġ 

“Çevre”, bir organizmayı etkileyen ve organizmanın etkilediği tüm dıĢ koĢullar ya da 

faktörlerin bulunduğu ortamı ifade eder ve bu etkenler arasındaki iliĢkilerin çeĢitliliği 

nedeniyle dinamik ve karmaĢık bir yapıdır. Bu yapı; doğal, yapısal ve toplumsal 

çevreden oluĢmaktadır. Doğal çevre; insanın etkilemediği ve oluĢumuna katkıda 

bulunmadığı, biotik ve abiotik varlık ve süreçlerin meydana getirdiği, kendi kendine 

yeten bir “sistem” olarak tanımlanmaktadır (Moran, 1986; KıĢlalıoğlu ve Berkes, 

1994; KocataĢ, 1994; Vadenianeau, 2001; Baylan ve Karadeniz, 2006). Doğal 

çevrenin korunması ve geliĢtirilmesi; doğal kaynakların muhafazası, zarar 

görmesinin önlenmesi, bakımı, onarımı ve iyileĢtirilmesi sürecidir (Lucas, 1992; 

Farina, 2000; Baylan ve Karadeniz, 2006). Ekosistem yönetimi ise doğal ve yapısal 

çevre özelliklerini birbirleriyle iliĢkilendiren, kavramsal ve pratik bir araç olarak 

kullanılmaktadır (Farina, 2000). Günümüzde hızla artan çevre sorunları, nüfus ve 

insan faaliyetlerinin artan çeĢitlilik ve yoğunlukları, yaĢam standart ve biçimlerinin 

değiĢmesi, su kaynaklarına yönelik talebin artması, ekosistem sağlığı ve doğal 

çevrenin temel yaĢam kaynaklarından olan “su” varlığını tehdit eder duruma 

gelmiĢtir (Biswas, 1997; Loucks, 2000; Baylan ve Karadeniz, 2006). Dünya 

üzerindeki üç insandan biri, su kaynaklarının yoğun baskı altında olduğu bölgelerde 

yaĢamaktadır. Dünya nüfusunun %20‟si temiz içme suyuna ulaĢamamaktadır ve 

%50‟si ise yeterli kalitede su kaynaklarından yoksundur (Biswas, 1997; Baylan ve 

Karadeniz, 2006). Akarsular, doğal çevredeki üç temel ekosistemden biri olan, sucul 

ekosistemlerdendir (Kolluru, 1994). Dünya‟daki suyun sadece %2.4‟ü tatlı sudur ve 

bu suyun yaklaĢık %0.01‟i akarsularda bulunmaktadır (Kira ve Sazanami, 1991). 

Mineral ve organik madde taĢımaları, balıkçılık ve tarımsal üretim için temel teĢkil 

etmeleri, ulaĢım, hidroelektrik enerji, içme ve kullanma suyu sağlamaları bakımından 

toplumlar için çok önemli su kaynağı olan akarsuların, son 20 yılda hızlı kentleĢme 

ve sanayileĢme neticesinde su kalitesi bozulmuĢ ve teknik ve ekonomik yönden 

kullanılabilir tatlı su kaynakları giderek azalmaya baĢlamıĢtır. Tatlı su sistemlerinin 
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ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımının planlanması için en 

uygun birim “havza” ölçeğidir (Teclaff, 1996; Heathcote, 1998; BaĢaran, 2006). 

Akarsu havzaları, barındırdıkları açık alanlar, ormanlık ve yeĢil alanlar ile kendine 

has ekosistem yapısı olan, korunması gerekli alanlardır. Bu alanların kullanımına 

iliĢkin özel planlama yapılması ve doğal ekosistem ve kent ekosistemi arasında var 

olan doğal dengenin korunması ve geliĢtirilmesi gereklidir. Bu çerçevede havzada, 

insan ve doğa arasındaki uyum, bilimsel bilgiye dayalı karar üretimi, akılcı kullanım 

ve yerel katılım, temel prensiplerdir (Anonymous, 2003; Baylan ve Karadeniz, 

2006). Yerel katılım, etkili havza koruma sürecinde anahtardır. Süreçte yerel katılım; 

ortaklıklar kurulması; farklı insan gruplarının ve organizasyonların ortak ilgilerde, 

sorunlarda ve konularda birlikte çalıĢmasını gerektirmektedir (Johnson ve diğ., 

2001). 

Çevre ve kalkınma sorunlarının küresel ölçekte en geniĢ kapsamda ilk ele alınması, 

1992 yılında Rio de Janerio‟da toplanan BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve Kalkınma 

Konferansı‟nda gerçeklemiĢ ve bu konferans sonunda Gündem 21 adlı uzun vadeli 

eylem planı yayımlanmıĢtır (Harmancıoglu, 2004). Yerel Gündem 21, yerel halkın 

yönetime katılımına iliĢkin olarak uluslar arası düzeyde atılan ilk adımdır. Avrupa 

Birliği‟nin (AB) ise su kaynaklarının kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak 

gerçekleĢtirilen giriĢimi, 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Su Çerçeve 

Direktifi‟dir. SÇD‟nin en önemli özelliklerinden biri “nehir havzası yönetimi” 

kavramını ve uygulama yöntemlerini tanımlamıĢ olmasıdır. Nehir havzası yönetim 

planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncelleĢtirilmesine bütün ilgili 

tarafların aktif biçimde dahil olmasını teĢvik edeceklerdir” ifadesi ile yerel katılımı 

vurgulamaktadır (Harmancıoglu, 2004). 

Yerel katılımın su kaynaklarının korunmasındaki önemi pek çok uluslararası 

deklarasyonda duyurulmuĢtur. Bunlardan en önemlisi ise Dublin Deklerasyonudur 

(1992). Bu deklerasyonda “Su yönetimi, kullanıcıların, plancıların ve her düzeyde 

politika üretenlerin dahil edildiği katılımcı bir yaklaĢıma dayanmalıdır.” cümlesi ile 

yerel katılımın önemine vurgu yapılmıĢtır (The Dublin Statement, 1992). Bunun 

yanında pek çok uluslar arası antlaĢma ve düzenlemede yerel katılımın gereğinden 

bahsetmektedir. Örneğin Aarhus SözleĢmesi, bilgiye eriĢim, karar verme ve çevre 

sorunları konusunda yargıya baĢvuruda yerel katılımı kapsamaktadır.  
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Ülkemizde ise yerel katılım, yeni bir kavramdır. Yerel katılıma yönelik kararlar 

yasalarda yer almaya baĢlamıĢtır. Buna karĢın mevcut yasal durumda yerel katılım, 

bilgi verme ve bilgi alma düzeyinde gerçekleĢmektedir. Yerel katılımın sağlanmasına 

yönelik en önemli yasa olan Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bilgi verme 

düzeyinde yerel katılım gerçekleĢtirilmektedir. Bunun yanında yerel katılıma yönelik 

bilgi verme bilgi alma ve halk toplantıları gibi düzenlemeler yasalarda yer almaya 

baĢlamıĢtır. Örneğin Belediye kanununda yeralan her belediyede Kent Konseyleri 

kurulmasının teĢvik edilmesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda da 

halk toplantıları düzenlenmesi yerel katılımın geliĢtirilmesine yönelik olumlu bir 

geliĢmedir.  

Ülkemizde doğal çevrenin korunması sürecinde planlama ve yönetim açısından da 

yetki karmaĢası söz konusudur. Örneğin su kaynaklarının korunması, ilgili 

Bakanlıklar ve yerel teĢkilatlarını, DPT, DSĠ ve yerel yönetimleri ilgilendiren bir 

konudur. Koruma alanlarının sınırlarının oluĢturulması ve koruma sürecindeki yetki 

karmaĢası bu alanların koruma amaçlı olarak planlanması ve yönetimi konusunda 

olumsuz bir durum oluĢturmaktadır.   

1.1 ÇalıĢmanın Amacı ve Kapsamı 

Ülkemizde özellikle 1990‟lı yıllardan itibaren özellikle BüyükĢehirlerin çeperlerinde 

yer alan ve doğal özellikleri nedeni ile hassasiyet gösteren alanlarda geliĢme baskısı 

olduğu görülmektedir. Bu alanlarda altyapısı ve sosyal donatıları olmayan, yasa dıĢı 

yerleĢim alanları ortaya çıkmıĢtır. Özellikle su havzaları gibi hayati önemi bulunan 

alanlardaki geliĢmeler yerel yönetimlerin bu alanların korunması için planlama 

çalıĢmaları yapmasına neden olmuĢtur. Ġstanbul‟da da 1990‟lardan sonra hassas 

alanların bulunduğu kuzey bölgesine doğru yayılan kentsel geliĢme doğal yapısı 

kısmen korunmuĢ bir bölgesi olan Riva‟yı da etkilemektedir. Riva, akarsu havzası 

olarak kabul edildiğinde büyük bir bölümü orman arazisi olan ve korunması gerekli 

bir bölge olarak tanımlanabilir. Üçüncü Boğaz Köprüsünün Sarıyer – Beykoz 

arasında planlanacağına yönelik öngörüler bölgeyi cazip hale getirmektedir. Bu 

durum yerleĢim baskısı oluĢturmaktadır. Bu durumun kontrol altına alınması ve 

doğal ve yerel özelliklerinin korunması ve ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirliliğin 

sağlanması Riva‟nın ve Ġstanbul‟un geleceği için önem arzetmektedir. Riva deresi 

havzasına yönelik 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5.000 Ġmar Planı gibi 



 
4 

planlama çalıĢmalarında katılımlı bir süreç öngörülmemiĢtir. Yöre halkının bölgeye 

iliĢkin kararlarda yer almaması planlardan habersiz olmaları bölgede yaĢayanları 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bölgenin korunmasında halkın, yatırımcıların ve 

uzmanların da sürecin bir parçası olması ve görüĢlerde ortaklaĢtırmanın sağlanması 

planların uygulanabilirliğini olumlu yönde etkileyeceği varsayılmaktadır. ÇalıĢmanın 

birinci aĢamasında 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının Riva deresi havzasına 

yönelik kararların, Riva‟nın ve katılım konusunun değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Ġkinci aĢamada ise birinci aĢamada paydaĢlar arasında ortaya çıkan görüĢ 

farklılıklarının ortaklaĢtırılması amaçlanmıĢtır.  

1.2 ÇalıĢmanın Yöntemi 

Doğal kaynakların korunması sürecinde paydaĢların katılımının yanı sıra paydaĢlar 

arasında uzlaĢmanın, iĢbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması, uygun katılım 

yönteminin kullanılması ile mümkündür. ÇalıĢmada bu amaçla Delfi Metodu 

kullanılmıĢtır.  

Delfi Metodu, çeĢitli grupların bilgi ve yeteneğinin birleĢtirilmesi ve bunların 

politika ve plan üretimi sürecinde fikir birliği geliĢtirilmesinde kullanılan bir katılım 

metodudur (Pill, 1971; Delbecq ve diğ., 1975; Linstone ve Turoff, 2002). Metod, 

özellikle problemlerin ve ihtiyaçların tanımlanmasında, hedeflerin ve önceliklerin 

belirlenmesinde ve alternatiflerin tanımlanmasında ve değerlendirilmesinde 

kullanılmaktadır (McNeal, 2003).  

Metod, 1950 li yıllarda ortaya çıkmıĢ ve ilk olarak stratejik önemi ile 1964 yılında 

kullanılarak geleneksel anket çalıĢması ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Metod, daha sonra 

kompleks problemlerin çözümünde kullanılmıĢtır.  

Delfi Metodu; iĢ ve sanayi ile ilgili çalıĢmalar yanında yönetim, tıp, çevre, sosyal 

bilimler ve havza koruma alanlarındaki çalıĢmalarda kullanılmaktadır (Linstone ve 

Turoff, 2002). Metodun kullanıldığı baĢlıca konular; geleceğe yönelik tahminler, 

planlama, sorunların ve önceliklerin belirlenmesi ve stratejilerin geliĢtirilmesi olarak 

sayılabilir (Okoli ve Pawlowski, 2004). 

Doğal çevre koruma ile ilgili olarak Delfi Metodunun kullanılması, kompleks doğal 

çevre sorunlarının çözülmesinde ve özellikle uzman görüĢlerinin alınmasında 

katkılar sağlamaktadır. Metod, koruma çalıĢmalarında çok farklı görüĢlerin bir araya 
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getirilmesi ve bu görüĢler arasında uzlaĢma sağlanması, gruplar ve kiĢiler arasında 

fikir birliği, uzlaĢma sağlama amaçlı olarak kullanılmasının yanısıra farklı görüĢlerin 

elde edilmesi için de kullanılmaktadır. 

Katılımda Delfi Metodunun kullanılması, Charette Metodu, Nominal Grup Metodu 

gibi diğer katılım metotlarına göre avantajlara sahiptir. Delfi Metodu, katılımcıların 

görüĢlerine baĢvurulmasında hızlı ve etkili bir araç olarak görülmektedir. Metodun 

uygulanmasıyla katılımcıların görüĢleri, konferans, toplantı ve benzeri düzenlemeden 

ve yayın hazırlamadan çok daha kısa zamanda ve katılım için daha az çaba 

harcayarak elde edilmektedir. Diğer katılım metodlarının uygulanmasında çok sayıda 

katılımcının bir araya getirilmesinde zaman ve mekan yönünden kısıtlamalar 

olmaktadır. Bu Ģekilde katılım toplantılarının nerede ve ne zaman olacağı kimlerin 

katılabileceği konularında sorunlar çıkmaktadır. Delfi Metodunun uygulanmasıyla, 

zaman ve mekan nedeniyle bir araya gelmesi çok zor kiĢilerin bir araya gelmiĢ gibi 

görüĢleri alınabilmekte ve aralarındaki görüĢ ayrılıklarını ortaya koyabilmektedir. 

Toplantılarda konuĢmaya çekinenler, yazılı olarak kendilerini ifade etme imkanına 

sahip olmaktadır. GörüĢlerini herkesin önünde ifade etmek istemeyenler, kimliklerini 

gizleyerek rahatlıkla görüĢlerini açıklayabilmektedir. Sözel olarak kendini rahat bir 

Ģekilde ifade edemeyenler, yazılı olarak kendilerini daha iyi ifade etme imkânı 

bulabilmektedir. Delfi Metodu diğer katılım metodlarından farklı olduğu diğer bir 

konu ise bu metotun katılımcıları bilgilendirme özelliği de bulunmasıdır. Katılım 

sürecinin her aĢamasında katılımcılara gelinen nokta ile ilgili bilgi verilmesi, diğer 

grupların görüĢlerinin aktarılması, ve konu ile ilgili bilgi verilebilmesidir. Bu metotla 

bir yandan katılımcılara bilgi verilirken diğer yandan katılımları da sağlanmıĢ 

olmaktadır. Aynı zamanda katılımcı gruplara bilgi verme özelliği ile yerel halkı 

eğitmeye yönelik bir yaklaĢıma imkan vermektedir. 

Metodun birkaç aĢamalı olarak uygulanması uzlaĢma yönünde çaba sarfedilmesine 

neden olmaktadır. Gruplara uygulanan yinelemeli anketler, her biri bir öncekinin 

sonuçlarının değerlendirilmesinden üretildiği için her aĢamada katılımcılara bir 

önceki anketin sonuçları ile ilgili bilgiler verilerek görüĢ ayrılıkları gösterilmektedir. 

Böylece gruplar arasındaki görüĢ ayrılıklarının giderilerek görüĢ birliği oluĢturulması 

amaçlanmaktadır (Linstone ve Turoff, 2002). 

Delfi Metodunun karmaĢık yapısı, uygulamada bir dezavantaj olarak kabul 

edilmektedir. Sürecin birkaç aĢamalı olması ile her aĢamasının gerçekleĢtirilmesi ve 
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değerlendirilmesi maliyetli olmakta ve uzun zaman alabilmektedir. Bu da metodun 

uygulanmasından olumlu sonuçların alınmasını geciktirmektedir. Delfi Metodunun 

baĢarılı olması için deneyimli uygulayıcı ve dikkatli anket tasarımı gerekmektedir. 

Sonuç olarak; grup fikir birliğine ulaĢmalı ve kurumları adına karar üretme gücü 

olmalıdır (Fagence, 1977). ÇalıĢmada Delfi Metodunun uygulanmasındaki 

olumsuzlukları gidermek için anketlerin elektronik ortamda gerçekleĢtirilmesi 

amaçlanmıĢtır.  

ĠletiĢim teknolojisindeki geliĢmeler yanında bilgisayar teknolojisinin de hızlı olarak 

geliĢmesi bilginin paylaĢılmasına, geliĢmesine, iĢlenmesine ve saklanmasına olanak 

tanımaktadır. Ġnternet, bilgisayar ve iletiĢim teknolojilerinin desteklemesiyle sınırsız 

bilgiye eriĢimde yer ve zamandan bağımsız olması baĢta ticaret ve eğitim sektörleri 

olmak üzere pek çok alanda kısa bir süre içinde vazgeçilmez bir araç olmasını 

sağlamıĢtır (Tokman, 2000). Ġnternetin bilgi alıĢveriĢinde kullanımının 

yaygınlaĢması, anketlerin de elektronik ortamda internet sayfaları kullanılarak 

yapılması olanağını sağlamıĢtır. Elektronik katılım; (e-katılım) olarak adlandırılan ve 

bilgi ve iletiĢim teknolojilerini kullanan yerel katılımın yeni Ģekli, halk ve yerel 

insiyatiflerin katılımını kolaylaĢtıran güce sahiptir (Carver, 2003). Geleneksel katılım 

metodları çoğunlukla katılımcı sayısını azaltmaktadır. E-katılım ile toplumun daha 

büyük kesimleri, öncelik verilen potansiyel geliĢmenin belirlenmesinde veya 

kararlara katılma olanağına sahiptir. Online planlama sürecinde amaç, potansiyel 

katılımcı sayısını arttırmak aynı zamanda katılım sürecini daha demokratik hale 

getirmektedir (Huxol, 2004). Ġnternet ortamında elektronik anket uygulamasının 

sağladığı avantajlar nedeniyle çalıĢmada Delfi Metodunun uygulama aracı olarak e-

anket seçilmiĢtir. Delfi Metodunun elektronik anket kullanılarak uygulanması ile 

katılım sürecinin hızlandırılması ve ilgili paydaĢların katılımlarının daha kolay ve 

pratik Ģekilde gerçekleĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Katılım, yerel halk grubuna, uzman 

grubuna ve yatırımcı grubuna yinelemeli e-anket uygulanması ile 2 aĢamalı olarak 

gerçekleĢtirilmesi amaçlanmıĢtır (ġekil 1.1). 

ÇalıĢma alanı, Riva deresi temel alınarak ve topoğrafik özellikler dikkate alınarak 

oluĢturulmuĢtur. Havza sınırları içinde 16 köy yer almaktadır. ÇalıĢmada paydaĢlar; 

yerel halk grubu, uzmanlar grubu ve yatırımcılar grubu olarak belirlenmiĢtir. Yerel 

halk meslek gruplarına göre belirlenerek, her köyden 15 katılımcı ile 

sınırlandırılmıĢtır.  

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-9526918-0955213?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Michael%20Fagence
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ġekil 1.1 : Tezin akıĢ Ģeması. 

 Ekosistem Kavramı  

 Ekosistem olarak Akarsu Havzaları 

o Havza Planlaması ve Yönetimi 

o Havza Planlaması ve Yönetimine 

Katılım 

 

DOĞAL ÇEVRENĠN 

KORUNMASI VE EKOSĠSTEM 

KAVRAMI 

DOĞAL ÇEVRENĠN 

KORUNMASINDA YEREL 

KATILIM  

RĠVA‟DA DOĞAL ÇEVRENĠN 

KORUNMASINDA YEREL 

KATILIM 

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Problemin Tanımı 

ÇalıĢmanın Amacı 

 Katılım Kavramı  

 Bilgi Teknolojilerinin GeliĢimi ve Katılım 

 Doğal Çevrenin Korunmasında Katılım 

o Katılım Metotları 

o Delfi Metodunun Kullanımı 

 Türkiye‟de Yerel Katılım 

o Yerel Katılımın Yasal Boyutu  

o Yerel Gündem 21 / Kent Konseyleri 

 

 

 

 

 Ekosistem Kavramı  

 Akarsu Havzaları 

o Havza Planlaması Ve 

Yönetimi 

o Havza Planlaması ve 

Yönetimi Katılım 

 

 

 ÇalıĢma Alanının Özellikleri 

o Analizler 

o Sentez  

o Yöre Ġle Ġlgili Planlar ve Öngörüler 

 AraĢtırmanın Yöntemi 

o Delfi Metodu 

o Katılımcı Grupların OluĢturulması 

 Birinci AĢama Anket Sonuçları 

o Yerel Halk Grubu Anket Sonuçları  

o Uzman Grubu Anket Sonuçları 

o Yatırımcı Grubu Anket Sonuçları 

 Ġkinci AĢama Anket Sonuçları 

o Yerel Halk Grubu Anket Sonuçları 

o Uzman Grubu Anket Sonuçları 

o Yatırımcı Grubu Anket Sonuçları 

 Sonuçların KarĢılaĢtırılması 

 

 

 

 

 Ekosistem Kavramı  

 Akarsu Havzaları 

o Havza Planlaması Ve 

Yönetimi 

o Havza Planlaması ve 

Yönetimi Katılım 

 

 



 
8 

Uzman ve yatırımcı grubu, Riva ile ilgili uzmanlar ve yatırımcılardan 

oluĢturulmuĢtur. Katılım sürecinin üç farklı grubu kapsaması, katılımın elektronik 

ortamda olması ile ön hazırlıkların (internet sayfasının hazırlanması, grupların 

oluĢturulması gibi) zaman alması ve sürenin ve imkanların kısıtlı olması nedeniyle 

katılım, 2 aĢama ile sınırlandırılmıĢtır.    

ÇalıĢmada aĢağıda belirtilen varsayımlar öne sürülmektedir.  

 Doğal çevrenin korunmasında yerel halkın, bölgeye yatırım yapmayı planlayan 

yatırımcıların ve uzmanlarının koruma sürecinde katılımlarının sağlanması 

koruma amaçlı planların uygulanmasını olumlu yönde etkilemektedir. 

 Katılım, yerel halk tarafından yeterince bilinmemektedir. Buna karĢın, katılım 

imkanı sağlandığında yerel halkın katılım isteği ve potansiyeli ortaya 

çıkarılabilir, bu süreç yerel halkın katılım konusunda bilinç düzeyini arttıracağı 

düĢünülmektedir. 

 Katılım sürecinin baĢarılı sonuçlar verebilmesi ilgili paydaĢların katılımının yanı 

sıra paydaĢlar arasında uzlaĢmanın, iĢbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması ve 

uygun katılım metodunun kullanılması ile mümkün olmaktadır.  

 Yerel katılımda bilgi teknolojilerinin kullanılması zamanın iyi kullanılması ve 

maliyetin azaltılması açısından olumlu sonuçlar verecektir.  
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2.  DOĞAL ÇEVRENĠN KORUNMASI VE EKOSĠSTEM KAVRAMI  

2.1 Ekosistem Kavramı ve Önemi 

Ekosistem, canlı ve cansız bileĢenlerinin enerji ve madde alıĢveriĢi yaptığı doğanın 

seçilen herhangi bir birimini tanımlamakta kullanılan bir terimdir (Odum, 1971). 

Christensen (1996), ekosistemleri, sınırları belirli amaçlara göre belirlenmiĢ, 

biyosferin doğal veya yapay alt bölümleri olarak tanımlamaktadır. Bu tanımda yer 

alan alt bölümler, belirlenen bir alanda etkileĢim halinde olan toplumlar ve cansız 

bileĢenleri ifade etmektedir. Ekosistemlerde canlı ve cansız ögeler, enerji akıĢı, 

kimyasal döngüler ve populasyon denetimleri gibi üç temel iĢlevle birbirine 

bağlanmaktadır (Odum, 1989). Bu sistem içinde bulunan ve belirli iĢlevleri olan her 

ögenin, kendi içinde ve diğer ögelerle karĢılıklı uyum içinde olduğu 

varsayılmaktadır. Bu uyumun çeĢitli Ģekillerde bozulması, tüm sistemlerin 

bozulmasına yol açabilmektedir. Arazi, su ve ekosistem yönetimi ve devamlılığı için 

en uygun planlama üniteleri olan havzalar ekosistemin bir parçası olarak kabul 

edilmektedir (Kauffman, 2002). 

Korumayı ve sürdürülebilir kullanımı, eĢitlikçi bir yaklaĢımla destekleyen, kara ve 

sulardaki canlı ve cansız kaynakların bütüncül yönetimini sağlamaya yönelik bir 

strateji olan ekosistem yaklaĢımı (ecosystem approach) organizmalar ve çevreleri 

(yaĢam ortamları) arasındaki gerekli süreçleri, iĢlevleri ve etkileĢimleri denetleyen 

biyolojik isleyiĢ düzeylerine odaklanan, uygun bilimsel yöntemlerin uygulanmasına 

dayanır. Ayrıca, bu yaklaĢım, insanı, kültürel zenginliği ve sosyal çevresi ile birlikte 

ekosistemlerin ayrılmaz bir bileĢeni olarak kabul etmektedir (Christensen ve 

Bartuska, 1996). 

Ekosistem yaklaĢımı, doğal kaynak yönetimi konularının holistik (bütüncül) 

yaklaĢımla incelenmesini gerektirmektedir. Büyük bir ekosistemin veya drenaj 

havzasının küçük bir bölümü için planlama çalıĢmasında yerel toplumun da yer 

aldığı sistemin incelenmesini ve bu nedenle koruma sürecinde ekosistem yaklaĢımı, 
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korunacak alanın biyolojik ve toplumsal özelliklerinin ve etkileĢimlerinin 

incelenmesini gerektirmektedir (Christensen ve Bartuska, 1996).  

2.2 Ekosistem Planlaması ve Yönetimi 

Ekosistem planlaması, doğal hayatı, fonksiyonları birbirine bağlayan ve doğal hayata 

çok az önem veren geleneksel planlama uygulamalarının neden olduğu problemleri 

düzeltmek için yapılan bir planlama (Tomalty ve diğ., 1994) ve doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı, biyolojik çeĢitliliğin korunması ve doğa koruma alanlarında 

önceliklerin belirlenmesine yönelik bir yaklaĢımdır. Ekosistem planlaması, kentsel 

ve kırsal alanlar için bir bütün olarak sürdürülebilirlik ve planlama arasında bağlantı 

oluĢturmayı amaçlamaktadır (Grumbine, 1994). 

Son yüzyılda, insan faaliyetleri sonucu çevre sorunları hızla artmıĢ ve tehlikeli 

boyutlara ulaĢmıĢtır. Nüfus artıĢı, sanayileĢme ve kentleĢme doğal kaynakların 

tükenmesine ve çevre kirliliğine neden olmuĢtur. Bu nedenle planlamada ekosistem 

yaklaĢımı giderek önem kazanmaktadır (Vogt ve diğ., 1997). 

Toprak, su, yaĢayan kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanılmasını teĢvik 

eden bir strateji olan ekosistem yaklaĢımı; yerel halkı, kültürel farklılıkları ile 

sistemin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmekte ve ilgili tarafları cesaretlendirerek, 

katılımlarına imkan sağlamaktadır (Smith ve Maltby, 2003).  

Bu yaklaĢım iki önemli faktöre sahiptir. Bunların birincisi kompleks planlama 

problemleri ile ilgili yeni ve kapsamlı bir yapı oluĢturmasıdır. Bu yaklaĢımda canlı 

organizmalar ve cansız çevrenin birbirleriyle olan iliĢkileri kompleks bir matris 

kapsamında değerlendirilmektedir. Ġkincisi ise mümkün olduğunca çok değiĢkenin 

topluma tanıtılması, uyarlanabilir (adaptive) ve dönüĢebilir (transformative) 

değiĢkenlerin, planlama sürecine dahil edilmesi, planların, değiĢimlere cevap 

verebilmesinin sağlanabilmesidir (Grumbine, 1994). 

Ekosistem yaklaĢımı, yeni planlama birimlerinin oluĢturulmasını teĢvik ederek, karar 

verici kurumlar arasında iĢbirliğini geliĢtiren metotlarla yetki karmaĢasını önlemekte 

ve birbiriyle uyumsuzluk gösteren fonksiyonların entegrasyonu, mevcut sorunların 

iyileĢtirilmesine katkı sağlamaktadır. Eğer ekosistem planlaması ilkeleri, yerel 

yönetimler tarafından karar verme süreçlerinde dikkate alınırsa, kentsel ekoloji ve 
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kentsel sürdürülebilirlilik anlayıĢına uyum ve karar vericilerin planlama ve çevresel 

sorun anlayıĢlarının geliĢtirilmesi için olanak sağlayacaktır (Faludi, 1987). 

Ekosistem yaklaĢımı, doğal kaynaklara ve toplum ve ekolojik sistemler arasındaki 

etkileĢime odaklanarak bütüncül olarak ele alır. Bu yaklaĢım, sosyal, biyolojik ve 

ekonomik olarak kabul edilebilir eĢik sınırlarında, toplumun ihtiyaçlarını ve 

isteklerini karĢılamak için gerekli faydaların ve değerlerin üretilirken ekosistemin 

sağlığını ve verimliliğini arttırma veya devamı için tasarlanmıĢ olan kaynak yönetim 

sistemidir (AFPA, 1999) ve bütüncül bir yönetim anlayıĢını gerektirmektedir 

(Grumbine, 1994). Bu yaklaĢımın temelini oluĢturan varsayım; çevresel bozulma 

problemiyle karĢı karĢıya kalındığında kollektif olarak çalıĢmayı, sınırları aĢan, çok 

taraflı ve çok disiplinli bir yaklaĢımı da beraberinde getirmektedir (Ostrom, 1998). 

Ekosistem odaklı yönetimde toplum ve toplumsal değerler de doğal sistemin bir 

parçası olarak görülerek karar verme sürecine doğrudan dahil edilmek ve arazi 

sahipleri arasındaki iĢbirliği ve görüĢmenin gerekli olduğu durumlarda, yönetimde 

hiyerarĢik modellerin geliĢmesine yardımcı olmaktadır. Ekosistem odaklı yönetim; 

uzun dönemde ekosistemin üretkenliğinin ve esnekliğinin sürdürülmesini ve ekolojik 

açıdan sürdürülebilirliliği sağlamayı amaçlamaktadır (Cortner ve Moote, 1999). Bu 

yönetimin bütünleyici bileĢeni olarak kabul edilen yerel katılım, sadece 

sürdürülebilirlilik için değil, aynı zamanda sürdürülebilir yönetim hedeflerine 

ulaĢılmasında insan faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğinin bir göstergesidir 

(Christensen ve Bartuska,1996).  

Doğal kaynakların korunmasında uygulanan yerel katılım süreci ile yerel halka 

aidiyet hissinin kazandırılması, ekosistem yönetiminin bütüncül yapısının 

anlaĢılmasını ve ona göre davranılmasını sağlamakta yardımcı olmaktadır. Aidiyet 

hissi, etkili ekosistem uygulamaları için mekansal ve zamansal açıdan uyum 

sağlamayı kolaylaĢtırmaktadır. Güçlü ve sürekli aidiyet hissinin geliĢtirilmesi, doğal 

hayata uyumlu ortak bir vizyona ulaĢmayı sağlayacak nitelikte planların yapılmasına 

olanak sağlamaktadır (McGinnis ve diğ., 1999) 

2.3 Ekosistem Olarak Akarsu Havzaları 

Yerüstü su kaynaklarından biri olan akarsular; çaylar, dereler, ırmaklar ve nehirler 

gibi hareketli su sistemlerini kapsamaktadır. Akarsular, dünyadaki yüzeysel tatlı 
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suların %2‟sini barındırmakta ve su döngüsünde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

nedenle havza alanlarının korunması; sel, erozyon ve kuraklığın önlenmesi için 

gerekli olmaktadır (Shiklamanov, 1993).  

Akarsu havzası, bir akarsu ve onun kollarının drenaj alanlarının oluĢturduğu alan 

olarak tanımlanmakta, bu alan içindeki tüm unsurlar birbirine bağlı bir sistem 

oluĢturmakta ve aynı zamanda hidrolojik döngünün de bir parçası olmaktadır. Akarsu 

havzaları, idari ya da politik bölünmelerden ziyade doğal ve hidrolojik sınırlara 

dayanır ve tatlı su sistemlerinin ve ekosistemlerin korunması ve havzaların 

sürdürülebilir kullanımının planlanması için havza olarak ele alınması 

gerekmektedir. Havza, doğal sınırları içinde, iklim, jeoloji, topoğrafya, topraklar, 

flora ve faunanın havza suları ile etkileĢim içinde olduğu, bu faktörlerden herhangi 

birinde doğal olarak ya da insan etkisiyle meydana gelecek bir değiĢikliğin, diğer 

faktörleri ve havzanın tümünü etkilediği bir birim oluĢturmaktadır. Akarsu havzası, 

fiziksel bir birim olarak, iklim ve bitki bölgeleri gibi diğer doğal bölgelerle de 

bütünlük göstermektedir. Bu özellikleri ile havza, doğal sınırları içinde bir ekosistem 

oluĢturmaktadır (Teclaff, 1996). Havza ekosistemi; havza alanı üzerindeki orman, su, 

akarsu, bitki örtüsü, göl, mikroorganizma, fauna, toprak ve iklim, jeomorfoloji gibi 

faktörlerin birlikte oluĢturduğu doğal bir sistemdir (Çepel, 1992). 

 

ġekil 2.1 : Akarsu Havzası (EPA 2002). 

2.3.1 Akarsu havzalarını tehdit eden faktörler 

Akarsular; kırsal geliĢmenin artan çevresel baskısı altında önemli doğal koridorlardır. 

Akarsu koridorlarında yeralan orman alanları, doğal habitatın korunması için 

gereklidir (Ryan, 1998).  

http://www.epa.gov/
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Yıllar boyunca arazilerin kontrolsüz ve plansız kullanımı, noktasal ve noktasal 

olmayan kaynaklanan kirlilik problemlerine ve çevresel bozulmaya ve havza 

alanlarında su kalitesinin bozulmasına neden olmuĢtur. Kentsel geliĢme amacıyla 

akarsu kıyısı vejetasyonunun yok edilmesi, sulak alanların derinleĢtirilmesi ve 

doldurulması, kontrolsüz tarım ve balıkçılık, yoğun rekreasyonel kullanım, bu 

durumu derinden etkileyen faaliyetlerin bazılarıdır (Sridhar, 1999).  

1980 sonrası artan nüfus ve yoğunluk için elveriĢli arsa arzının azalması ile kentsel 

büyüme birçok geliĢmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ekolojik 

bakımdan hassas bölgelere kaymıĢtır (Türkoğlu ve Güngör, 1996 ). 

Kirletici kaynakların baĢında kaçak yapılaĢmanın oluĢturduğu evsel kirleticiler 

gelmektedir. Nüfusun artması ve barınma ihtiyacından doğan betonlaĢma sonucu, 

toprak yüzeyleri azalmakta ve vejetasyon örtüsü zarar görmektedir. Toprak 

yüzeylerinin kapanması, yağmur sularının toprağa ulaĢamadan buharlaĢmasına ve 

toprağın yeterince su depolayamamasına ya da yüzeyde kirlenerek su kaynaklarına 

karıĢmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu, gerek yüzey ve yüzey altı, gerekse 

taban akıĢı yoluyla, dere ve göllere ulaĢan su miktarında önemli azalmalar meydana 

gelmektedir. Zamanla, yağıĢ çeken orman alanları da tahrip edildiğinden, havzaya 

düĢen yağıĢ miktarında azalma ortaya çıkmaktadır. 

Çevre kirliliğinin önemli unsurlarından biri olan sanayi kuruluĢlarının hızlı ve 

plansız olarak geliĢme göstermesi doğal kaynakların korunmasında tehdit unsuru 

olmaktadır. Havza içinde yer alan ve havza ekolojisini olumsuz yönde etkileyen 

sanayi kuruluĢları atıklarını, çoğunlukla hiçbir önlem almaksızın göl, dere ve denize 

boĢaltmaktadır (Çakılcıoğlu, 2000; DöĢer, 1990). 

Ayrıca tarımsal etkinliklerden kaynaklanan kirlilik de önemli boyutlardadır. Tarım 

alanlarında gübre kullanımı sonucunda özellikle azot, toprağın içinde taĢınarak 

yeraltı sularına karıĢmaktadır. Ayrıca tarım alanlarındaki fazla azot ve fosfor 

bileĢikleri yağmur suları ile taĢınarak yüzey sularına karıĢmakta ve ötrofikasyona 

neden olmaktadır (Karpuzcu, 1996). 

2.3.2 Havza planlaması ve yönetimi 

Havza koruma planlamasının süreci, zamana bağlı olmaksızın, her bir aktivitenin 

sonrakine kılavuzluk ettiği aktiviteler serisiden oluĢmaktadır.  
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Planlama süreci, problemin ve tanımlanmasıyla baĢlayarak gerekli verilerin 

toplanmasıyla devam eder. Süreç, verilerin sentezi, alternatiflerin oluĢturulması ve 

kararların verilmesi ile son bulan döngüsel bir süreç olup geri beslenmesi söz 

konusudur. Havza planlama stratejilerinin ana hedefi; doğal kaynakların korunması, 

çevrenin kendini yenileyebileceği bir duruma getirilmesi ile hassas ve tehdide açık 

doğal kaynakların sürdürülebilir Ģekilde yönetimidir (Yüceil ve Gönenç., 2006; 

ESCAP-UN, 1997; EPA, 2002). 

Havza koruma planları, sadece arazi kullanımlarını gösteren bir plan değildir aynı 

zamanda, alanın çevresel duyarlılıklarını, mühendislik ve tasarım boyutlarını, 

bölgenin geliĢmeye olan gereksinimiyle karĢılıklı bir dengeye oturtan iyi düĢünülmüĢ 

bir sentezdir (Somer, 1992). 

Planlama süreci, pek çok alternatifin geliĢtirilmesi yaklaĢımı olarak düĢünülmelidir. 

Süreç, planlama, uygulama, değerlendirme ve geliĢme olmak üzere dört aĢamalıdır; 

Bütün aĢamalar, birbirleriyle bağlantılı olup döngüsel olarak ifade edilmektedir 

(ġekil 2.2.). 

 

ġekil 2.2 : Planlama süreci (Ohio EPA, 1997). 

Son yıllarda akarsu, göl ve deniz havzalarının planlaması ve yönetimi 

yaklaĢımlarının büyük önem kazanması ile havzalar, bir planlama ve yönetim birimi 

olarak benimsenmeye baĢlanmıĢtır (Somer, 1992).  

Havza yönetimi, toprak ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmeksizin havza 

üzerindeki toprak ve diğer doğal kaynakların kullanımını yönlendirme ve organize 

etme süreci olarak tanımlanmaktadır (Brooks ve diğ.,1996). 

Havza yönetimi yaklaĢımı, tarihsel süreç içinde; tek amaçlı, iki amaçlı, çok amaçlı, 

geniĢ kapsamlı, bütünleĢik ve "holistik" olmak üzere altı döneme ayrılmaktadır. 
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BaĢlangıçta yalnızca hidroelektrik üretimi ya da taĢkın kontrolu gibi tek bir amaca 

yönelik olarak yapılan çalıĢmalar, daha sonra iki geliĢme hedefini bütünleĢtiren, 

örneğin taĢkın kontrolünü ve hidroelektrik üretimini birlikte sağlamak üzere baraj 

yapılmasını öneren çalıĢmalarla iki amaçlı hale gelmiĢtir. Zamanla çok sayıda 

hedefin birlikte sağlandığı, çok amaçlı çalıĢmalar gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢ, 

toprak ve su kaynaklarının optimum geliĢimlerinin ve etkileĢimlerinin bir sistem 

analizi temelinde değerlendirildiği, geniĢ kapsamlı ve bütünleĢik yaklaĢımlar 

benimsenmiĢtir. BütünleĢik yaklaĢım, geniĢ kapsamlı havza yaklaĢımı ile benzer 

yapıda olup daha fazla insan refahını vurgulamaktadır. Holistik (bütüncül) yaklaĢım 

ise, bir bütünün bileĢenlerine odaklanmak yerine, bütünün karmaĢık yapısını 

anlamaya yönelik bir yaklaĢımdır (Brooks ve diğ., 1996).  

Havza planlaması ve yönetiminde gelinen noktada, bütünleĢik, geniĢ kapsamlı, 

kavrayıcı (tanımlayıcı değil), bir stratejik planlama yaklaĢımı, dinamik, etkileĢimli, 

kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri, halkın katılımını öngören bir yönetiĢim 

yaklaĢımı benimsenmektedir. Bu çerçevede havza planlaması ve yönetiminde temel 

stratejileri ve bu stratejilerle ulaĢılmak istenen temel hedefleri belirlemek doğru 

olacaktır (Brooks ve diğ., 1996). 

Havza yönetiminin hedefleri ise, havzaların korunmasını sağlamak, çevresel 

bozulmadan kaçınmak, ekolojik açıdan sürdürülebilirliliği sağlamak, toprak ve su 

yönetimini bütünleĢtirmek, doğal kaynaklar, tarım, altyapı ve sosyal hizmetlerin 

bütünleĢik ve optimal geliĢimini sağlamak, geniĢ kapsamlı planlama ve yönetimi 

sağlamak, bir bölge planlama ve yönetim stratejisi olarak bölgesel geliĢme için doğal 

kaynakları dikkate almak, kırsal geliĢmeyi ilerletmek, ülkelerarası iĢbirliğini 

oluĢturmak ve çevresel boyutu planlama ve yönetimin diğer boyutlarıyla 

bütünleĢtirmek olarak tanımlanmaktadır.  

Bununla birlikte, havza yönetimi yaklaĢımı, veri eksikliği, gözlem yetersizliği, 

fonların sınırlılığı, yetiĢmiĢ personel yetersizliği, kurumsal güçlükler gibi sorunlarla 

karĢı karĢıya bulunmaktadır. Bu sorunlar, yaklaĢımların esnek ve uyarlanabilir 

olması ve sürece halkın katılımını, öte yandan çevresel yönetimin ve sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanması için havza ölçeğinde sosyal ve çevresel etki 

değerlendirmesini gerektirmektedir.  
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Bu çerçevede tek bir proje ya da sektörel odaklanma yerine, politikalar, programlar 

ve projeleri içerecek biçimde, çevresel ve sosyal etki değerlendirmesinin bir türü 

olarak "Stratejik Çevre Değerlendirmesi" yaklaĢımı, bütüncül (holistic) akarsu 

havzası geliĢim planlaması ve yönetimi için bir araç olarak önerilmektedir (Barrow, 

1998).  

1992 yılında Dublin‟de yapılan Su ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı‟nda, su 

kaynaklarının etkili yönetimi için, sosyal ve ekonomik geliĢmeyi, doğal 

ekosistemlerin korunmasına ve aynı zamanda havza bütününde toprak ve su 

kullanımlarına bağlayan “holistik” bir yaklaĢımın gerekliliği ifade edilmiĢ ve 

ekosistemin korunması için su kaynaklarının planlanması ve yönetiminde en uygun 

coğrafi birimin yüzey ve yer altı sularını içeren akarsu havzaları olduğu ilan 

edilmiĢtir (Barrow, 1998). 1992 yılında Rio de Janerio‟da düzenlenen Kalkınma ve 

Çevre Konferansı‟nda ise, su kaynaklarının bütüncül yönetiminde, su, “ekosistemin 

bütünleyici bir parçası, bir doğal kaynak ve ekonomik bir mal olarak miktarı ve 

kalitesinin kullanımı tarafından belirlendiği” Ģeklinde tanımlanmıĢ ve bütünleĢik 

kaynak yönetiminin havza veya alt havza düzeyinde yüzey suları ile yer altı sularının 

birbirleriyle olan bağlantısı çerçevesinde göz önüne alınması gerektiği 

vurgulanmıĢtır. GeniĢ kapsamlı, çok amaçlı ve bütüncül bir yaklaĢımla, ekolojik ve 

ekonomik sürdürülebilirliliği sağlama hedefi ile sosyal, ekonomik ve çevresel 

koĢulların planlanması ve yönetiminde en uygun coğrafi birim olarak havzalar önem 

kazanmaktadır. Fiziksel bir birim olarak havzalar, iklim ve bitki bölgeleri gibi diğer 

doğal bölgelerle bütünlük göstermekte, doğal sınırları içinde bir ekosistem 

oluĢturmaktadır. Bu ekosistemlere bütüncül bir yaklaĢım, havza ölçeğinde 

planlamayı ve havza yönetimi zorunlu kılmaktadır. 

Bütüncül havza yönetimi, doğal kaynakların yönetiminde çalıĢma birimi olarak 

havzayı ele alan ve havzayı tüm özellikleri ile inceleyen bir çalıĢma biçimidir.  

Bütüncül havza yönetimi; havza sınırları içinde yer üstü ve yer altı sularını; su ve 

toprak kaynaklarını bir arada ele alan; havzanın yukarısı ve aĢağısı arasındaki 

iliĢkileri; suyu farklı yerlerde farklı amaçlarla kullananlar ve yönetenler arasındaki 

iliĢkileri ve suya gereksinim duyan ekosistemlerin suyla olan iliĢkileri gibi temel 

iliĢkilerin belirlenmesini ve bu iliĢkiler arasındaki iĢbirliğini sağlayacak yasal ve 

kurumsal mekanizmaların oluĢturulmasını kapsamaktadır. Bütüncül havza yönetimi, 

planlama birimi olarak havzaları kullanmaktadır (Ewing ve diğ., 2000).  
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Havza koruma planlaması ve yönetimine bütüncül yaklaĢımın bileĢenlerinden biri de 

yerel halkın katılımıdır. Katılımın, yalnızca sayısal olarak ya da serbest iĢgücü olarak 

değil, yerel çevrenin yönetiminde, halkın yönetim konularını anlaması, daha etkili ve 

yapıcı katkıda bulunmasının sağlanması yönünden değerlendirilmesi büyük önem 

taĢımaktadır (Smith ve Maltby, 2003). 

2.3.3 Havza planlaması ve yönetiminde yerel katılım 

Planlama sürecine ve yönetimine yerel halkın katılımının gerekliliği, önceki 

planlama deneyimlerden anlaĢılmaktadır. Havza koruma planlamasında ve 

yönetiminde bireylerin planlamanın baĢından itibaren sürece dahil olmasını 

gerektiren yerel katılımın sağlanması, baĢarılı havza planlarının geliĢtirilmesinde ve 

uygulanmasında en etkili yoldur. Sürecin sonunda oluĢan plan, sürece katılan halkın 

ortak fikirlerini yansıtan, halkın desteklediği ve fikir birliğine vardığı kararları içeren 

plandır. Bu nedenle planın uygulanması ve uygulamanın denetlenmesi, çok daha 

kolay olmaktadır. Halk, gönüllü olarak veya denetleme görevi verilmiĢ olarak planın 

uygulanmasını ve kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol edebilmektedir 

(Johnson ve diğ., 2001).  

Havza kaynakları, farklı kullanıcılara farklı biçimlerde fayda sağlamakta bu 

kullanıcılar, farklı biçimlerde kaynak kullanım kararlarından etkilenmektedir. 

Dolayısı ile katılımcı havza planlaması ve yönetimi, paydaĢların nasıl 

tanımlanacağının ve önceliklerin nasıl saptanacağının, alternatiflerin nasıl 

değerlendirileceğinin ve sonuçların nasıl izleneceğinin belirlenmesi ve planlanması 

gereken bir süreci kapsamaktadır (Johnson ve diğ., 2001). 

Bu süreç, disiplinler ve sektörler arası çok kurumlu bir mekanizma olarak 

tanımlanabilir. Katılımcı havza planlaması ve yönetimi, katılımcılara fırsatlar 

sunarak müĢterek biçimde çıkarlarını savunması, önceliklerini sıralaması, fırsatları 

değerlendirmesi, sonuçları izlemesi ve uygulaması için ortam sağlamaktadır. Havza 

koruma için daha fazla kaynak ayrılması, sivil toplum kuruluĢlarının havza 

programlarının uygulamasında daha etkin katılımını sağlamıĢtır (Yoganandı ve 

Gebremedhin, 2006). Bu yaklaĢım; halkın, sürdürülebilir yönetim kriterleri 

oluĢturulması, öncelikli kısıtlamaların tanımlanması, olası çözümlerin 

değerlendirilmesi, teknoloji ve politikaları tavsiye etme, etkileri izleme ve 

değerlendirme için birlikte çalıĢmasını içermektedir.  
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Kullanıcı katılımı; halkın, havza yönetimine teknoloji, kurumsal, inovasyon ve 

araĢtırma metodu kullanılarak gündeme dahil edilmesi, kullanıcının önceliklerinin 

belirlenmesi ve sonuçların izlenmesine dahil edilmesi, araĢtırma sürecine aktif 

katılımı anlamına gelmektedir (Johnson ve diğ., 2001). Bu yaklaĢımla halkın 

katılımının sağlanması; finansal kaynakların daha etkin kullanımını da sağlamakta, 

halkın paylaĢma ve iĢbirliği duygusunu geliĢtirmekte, potansiyel negatif, sosyal ve 

ekonomik etkileri minimize etmekte ve doğal kaynak korumada daha yaratıcı ve 

kabul edilebilir çözümler geliĢtirilmesini sağlamaktadır (Chess, 2000). 

Sonuç olarak akarsu havzaları, çok farklı doğal kaynakları içeren bir ekosistemler 

(orman, çayır ve mera ve su ekosistemleri gibi) topluluğudur. Bu kaynakların 

bilinçsiz kullanımları; ekosistemlerin bazı unsurlarının tahrip edilmesiyle, doğal 

kaynaklarla ilgili erozyon, sel, taĢkın, çığ, enerji yetersizliği, canlı çeĢitliliğinin 

yitirilmesi, kaçak yapılaĢma, su ve gıda kıtlığı ile su ve toprak kirliliği gibi baĢlıca 

sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunların çözümü için, akarsu havzalarında, dinamik, 

etkileĢimli, kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımının 

öngörüldüğü bir yönetiĢim yaklaĢımı ile bütüncül, geniĢ kapsamlı ve katılımcı 

planlama anlayıĢı ile benimsenmelidir. Bu yaklaĢımla hazırlanan planların, havza 

yönetimi birimlerinin eĢgüdümünde, ilgili disiplinler tarafından uygulanması 

gerekmektedir. 
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3.  DOĞAL ÇEVRENĠN KORUNMASINDA YEREL KATILIM  

3.1 Katılımın Tanımı ve Katılım AĢamaları 

II. Dünya savaĢından sonra yerel katılım, uluslararası alanda önem kazanmaya 

baĢlamıĢtır. Ġnsan Hakları Bildirisi‟nde (BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu‟nun 10 

Aralık 1948 tarihli Kararıyla ilan edilmiĢtir) yerel katılımla ilgili maddeler yer 

almıĢtır. Bildiride bilgiye eriĢim ve yönetime katılımın temel insan haklarından biri 

olduğu vurgulanmıĢtır (Madde 19- Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. 

Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, 

bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar. Ve 

Madde 21.1. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin 

yönetimine katılma hakkına sahiptir). 

Yerel katılımla ilgili çalıĢmalar 1960‟lı yılların sonlarında baĢlamıĢtır. Katılım 

kavramı, bilimsel yayınlarda ifade edilmeye baĢlanmıĢtır. Katılım kavramı ile ilgili 

en önemli yayın, Arnstein tarafından yazılan A Ladder of Citizen Participation adlı 

yayınıdır ve 1969 yılında yayımlanmıĢtır. Katılım ve demokratik teori adlı kitabında 

Pateman, teorisyen olarak katılımın üstünlüğü konusunda Rousseau‟ya atıfta 

bulunarak, politika kuramında katılımın önemini açıklamaktadır (Pateman, 1970).  

Yerel katılımın tanımı 

Arnstein, katılımı günümüzde politik ve ekonomik süreçlerin dıĢında bırakılan halkın 

gelecekte bu süreçlere dahil olmasına olanak sağlayan gücün yeniden dağıtılması 

olarak tanımlamaktadır (Korten, 1980). Pateman (1970) katılımı, iĢ hayatında 

katılımcı demokrasinin geliĢimi kapsamında demokratik toplumsallaĢma sürecinin 

makinesi olarak irdeler. Azami derecede katılım derecesini “tam katılım” olarak tarif 

eder; bunu da demokrasi ile eĢit görür. Beierle ve Cayford (2002) tarafından yapılan 

tanımda katılım, “mekanizmayla, bilinçli olarak halkın yönetime dahil olması veya 

yönetimde karar vermede kendilerini temsil etmesi” olarak ifade edilmektedir. Renn 

ve diğerleri (1995) katılımı, yönetim, halk, ilgi grupları ve karar veya problemle ilgili 

iĢ çevreleri arasında kolay iletiĢimi sağlamak amacıyla düzenlenen bilgi alıĢveriĢi 
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forumları olarak tanımlamaktadırlar. Tanımların genelde sahip olduğu ortak nokta; 

gücün, kontrolün, faydanın, bilginin ve karar vermede katılım yoluyla kazanılmıĢ 

deneyimin yeniden dağıtılması, paylaĢılması, birbirini etkilemesi fikridir.  

Arnstein‟a göre (1969) halkın bilgilendirilmesi ve görüĢlerinin elde edilmesi, 

katılıma doğru mantıklı bir adımdır. Ancak katılım, diğer biçimleriyle 

birleĢtirilmeden sadece danıĢma aĢamasında kalırsa, gerçekleĢmez, çünkü kararlarda 

halkın görüĢlerinin ve fikirlerinin dikkate alınacağı konusunda bir güvence 

verilmemektedir. Katılım, gücün yeniden dağıtılması ile ilgilidir ve günümüzde 

ekonomik ve politik süreçlerin dıĢında bırakılan halka sahip olmadığı gücün yeniden 

dağıtılmasına imkan sağlamaktadır. Hangi bilginin ne Ģekilde paylaĢıldığı, hedefler 

ve politikaların nasıl belirlendiği, programların nasıl iĢlediği ve yararların nasıl 

belirlendiği konularında halkın katıldığı bir stratejiler kümesidir.  

Yerel katılım konusu, halk yararına çalıĢmakla sorumlu kamu görevlileri ve 

uzmanların yetersiz kalması, profesyonel uzmanların olmaması ve gerekli 

hassasiyetin gösterilmemesi gibi nedenlerle ortaya çıkmıĢtır (Sancar, 1994). Halkın 

tepkisine karĢın yerel katılım fikrinin geliĢmesi planlamaya karĢı bir hareket değildir, 

aksine halk için planlama mantığını, halkla birlikte planlama düĢüncesine değiĢtirme 

isteğidir. Bu istek, yerinde bir düĢünce olarak görülür, zira karar verme sürecinde bu 

kararlardan en çok etkilenecek olan yerel halk göz ardı edilmektedir (Hodge, 1991).  

Yönetilenlerin kendi yönetimlerine katılması, teoride demokrasinin temel taĢıdır ve 

herkes tarafından kabul edilen bir düĢüncedir. Yerel katılım, giderek daha yaygın 

hale gelirken ve kavram giderek daha çok benimsenirken pratikte henüz tam olarak 

uygulama olanağı bulamamaktadır. Yerel katılım, bazan ihmal edilir, istenmeyerek 

uygulanır veya yanlıĢ uygulanır. BaĢlangıçta katılımın nasıl algılandığını tartıĢmak 

önemlidir (Arnstein, 1969). 

 Yerel katılımın aĢamaları 

Arnstein (1969), planlama sürecinde gücün farklı derecelerini sekiz basamaklı 

katılım merdiveni ile açıklamaktadır. Yerel katılımın seviyelerini, her basamağının 

halkın gücünün çeĢitli büyüklüklerini önem derecesine göre sıralamaktadır. 

Arnstein‟ın (1969) sekiz basamaklı merdiveni, katılım aĢamalarını üç ana sınıfa 

ayırmaktadır. En alt sınıf, katılım olanağının olmadığı durumları, en üst sınıf ise 
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halkın katılım gücünün en yüksek seviyede (yönetime ortak olması, kontrol ve veto 

etme gibi) olduğu durumu temsil etmektedir.  

Arnstein‟ın 1. ve 2. basamakları katılımın olmadığı durumdur. Bu aĢamada katılım 

en düĢük seviyededir ve asıl amaç iktidarı paylaĢmak değil sorunları olan halka 

yardım etmektir. Sadece tek taraflı bir monolog süreci vardır ve katılımın varlığından 

söz edilemez.  

3. ve 4. basamaklarda, sorun yaĢayan halkın duyulmasına olanak tanınır. Ancak halk, 

bilginin ancak izin verildiği kadarına ulaĢabilir. Duyduklarına karĢılık tepki verse de, 

söylediklerinin dikkate alınacağının bir garantisi olmadığından katılım sağlıksızdır.  

5. basamakta ise katılım, halka danıĢma Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Artık halka 

danıĢma, göstermelik değildir buna karĢın halk, görüĢlerinin dikkate alınacağına 

emin değildir.  

6. basamak, halkın katılım gücünü kazanmaya baĢladığı aĢamadır. Bu aĢamadan 

sonra artık halk, talep ettiği ve sahip olması gereken bilgiyi elde etme hakkına 

sahiptir. Yerel halk bilgi verme ve bilgi alma ile birlikte görüĢünü açıklama hakkını 

kazanmıĢtır. Bu aĢamada yerel halkın siyasal etkinliği artmıĢ ve yönetimle ortaklık 

kurma Ģeklinde katılıma hakkı kazanmıĢtır. Bu ortaklıkla, yönetim gücünü elinde 

bulunduranlarla pazarlık etme olanağına sahiptir.  

En üst düzey katılımı tanımlayan 7 ve 8. basamaklarda, yönetim içerisinde temsil 

edilmeyen kesim, karar alma sürecinde çoğunluk içerisinde temsil hakkına sahip 

olmuĢtur veya yönetime katılma gücünü elde etmiĢlerdir. 6, 7 ve 8. basamaklar, 

gerçek katılımın sağlandığı ve sonunda katılımın en üst düzeye ulaĢtığı 

basamaklardır. 

Arnstein‟a göre, bu sekiz basamaklı katılım merdiveni, basitleĢtirilmiĢ bir analiz 

olmakla birlikte gözden kaçan tüm katılım biçimlerini de içine alıp tanımlar ve 

derecelendirir. Ayrıca halkın katılım sürecini derecelendirdiği kadar, iktidar 

güçlerinin de sorumluluk derecelerini tanımlar ve katılımın sağlanması konusunda 

bir yol gösterici araçtır.  

Katılımı bu Ģekilde kademelendirerek modellemek, temsil edilmeyenlerle temsil 

edilenler veya iktidarı elinde bulunduran güçler arasındaki iĢ bölümüne de yardımcı 

olacaktır. Böyle bir modelleme üzerinden gidildiğinde farklı grupların ihtiyaç ve 

talepleri siyasetin belirleyicisi olacaktır. (Arnstein, 1969) 
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Burke (1979), halkın planlamada beĢ farklı düzeyde rol oynadığını iĢaret etmiĢtir. 

Bunlar; gözden geçirme, yorum yapma, danıĢma, öğüt verme, karar vermeyi 

paylaĢma ve karar vermeyi kontrol etme Ģeklindedir.  

Yerel katılımla ilgili üçüncü bir yaklaĢım, Weidemann ve Femers (1993) tarafından 

önerilmektedir. Weidemann ve Femer‟e göre halkın katılımı, karar verme sürecinde 

katılma hakkı olması gibi bilgiye eriĢim seviyesiyle artmaktadır. Weidemann ve 

Femer, yerel katılımın farklı seviyelerini, en düĢük düzeyde halkın öğrenme hakkı 

olmasından en üst düzeyde son karara halkın katılması Ģeklinde göstermektedir. 

Weidemann ve Femers‟e (1993) göre; yönetimin halka verdiği haklar arttıkça katılım 

merdiveninin üst basamaklarına doğru yükselir yani yerel katılım da artar. Katılım 

merdiveninde daha üst seviyelere sadece alt seviyelerin gerekleri tam olarak 

sağlandığında ulaĢılır. Bu Ģu anlama gelir; eğer halk karar verme hakkına sahipse 

(Merdivende en üst basamak) halkın zaten bilme hakkı, karĢı çıkma hakkı (itiraz 

etme hakkı), riskleri değerlendirme, önerilen çözümleri değerlendirme hakkı var 

demektir. Günümüzde çoğu olayda yerel katılım, itiraz etme hakkıyla sınırlanır. 

Halbuki günümüz bilgi ve iletiĢim teknolojileri, toplumsal katılım merdiveninde üst 

basamaklara çıkmak için fırsatlar sağlamaktadır (Çizelge 3.1.). 

Çizelge 3.1 : Katılım aĢamaları (Hansen ve Prosperi, 2005). 

3.2 Bilgi Teknolojilerinin GeliĢimi ve Katılım 

Bilgi teknolojileri, dinamik sosyal süreçlerden ortaya çıkmıĢtır ve toplumlar yeni 

teknolojilerden etkilenmektedirler. Örneğin web tabanlı etkileĢimli karar destek 

Arnstein (1969) Burke (1979) Weidemann ve Femers (1993) 
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sistemleri, yeni teknoloji ürünlerindendir ve internet üzerinden mekansal karar destek 

sistemleri, yerel halkın bilgilendirilmesi ile halka destek sağlama potansiyeline 

sahiptir. Web tabanlı karar destek sistemleriyle halk, internet çağının bilgi sistemiyle 

bütünleĢmekte ve bu bütünleĢme, geliĢme sürecinde halkın kolektif katılımına olanak 

sağlamaktadır. Bu durum halkın, alınan plan kararlarına güvenmesi, sahiplenmesi ve 

bilinçlenmesi duygularının geliĢtirilmesine yardım etmektedir (Shiffer, 1995). 

3.2.1 Yerel katılım, coğrafi bilgi sistemleri ve internet 

Teknolojik geliĢmeler, bilgi yönetiminin temel yapısını değiĢtirmektedir. Bu 

geliĢmelerin bir örneği olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), coğrafik referanslı bilgi 

yönetim teknolojileridir. CBS, arazi kullanım planlaması, ulaĢım planlaması, doğal 

kaynak değerlendirme ve havza yönetim planlaması gibi çeĢitli uygulamalarda 

kapsamlı bir Ģekilde kullanılmaktadır (Shiffer, 1995).  

CBS, gittikçe artan bir Ģekilde yerel katılımı da içine alarak geliĢme projelerinde ve 

araĢtırmalarında kullanılmaktadır. Yerel katılım yaklaĢımı, iletiĢimin ve 

haberleĢmenin geliĢmiĢ olanaklarıyla, yerel halkın problemin tanımlanması ve 

problemin çözülmesi sürecine katılımı için yaratılan olanaklarla CBS‟nin analitik 

araçları içine girmektedir. Yerel katılımlı CBS, çok disiplinli bir yaklaĢıma sahiptir. 

Bu metot çerçevesinde CBS teknolojisini ve katılım değerlendirme süreçlerini 

birleĢtirmekte ve verinin toplanması ve yayılması sağlanmaktadır (Gavin, 1999). 

Planlama ve yönetim sürecinde teknolojinin ve mekânsal verinin uygun formlarının 

kullanılması yerel katılımın uygulanmasını kolaylaĢtırmaktadır. Bu yaklaĢım için 

seçilen teknolojiler; problemin çözüm sürecini, önceliklerini ve bütün katılımcılar 

tarafından belirlenen problemlerin belgelenmesini sağlamak üzere tasarlanmıĢtır ve 

pek çok kaynaktan ve halktan elde edilen bilgiler, karar verme sürecinde veri 

teknolojilerinin uzman yöneticilerinin yönetiminde birleĢtirilmektedir. 

Halkın görüĢlerini ifade etme fırsatı sağladığı için planlama sürecinin önemli bir 

bölümünü oluĢturan halkın katılımının sağlanabilmesi için, bir sistem olması 

gereklidir. GeniĢ çaplı bir katılım için yönetimler; halkın, planlama bilgisine ve 

hizmetlere eriĢiminin sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

Bu düzenlemeler, bilgi ve teknolojinin etkin kullanımını içermektedir (Burke, 1979). 

Günümüzde internette basit harita gösteriminden, kamu yararı için karar destek 



 

 
24 

sistemi olarak kullanılan karmaĢık ortamlara çeĢitli biçimlerde CBS uygulamaları 

mevcuttur (Tang, 2005). 

Ġnteraktif haritalar, ses, yazı, video ve halk veya kentle iliĢkili diğer veri formlarının 

internet üzerinden analitik araçlarla bütünleĢmesi, halkın bilgiye eriĢimine ve 

bilgilenmesine olanak sağlamaktadır. Bu bütünleĢme ile yerel konulara veya kentle 

ilgili halkın görüĢlerine ulaĢma kolaylıkla sağlanabilmektedir. Ġnternet üzerinden, 

CBS, multimedya, sanal gerçeklik ve görselleĢtirme gibi diğer teknolojilerle birlikte 

kullanıldığında sanal karar verme ortamı yaratılabilmekte ve bu ortamla, karmaĢık 

bilgiyi halkın teknolojide uzmanlaĢmasına gerek olmadan daha kolay anlaĢılır hale 

getirilebilmesi mümkün olabilmektedir. Sanal karar verme ortamı, etkili yerel katılım 

sağlanarak ve halka yetki verilmesini destekleyerek günümüz toplumunu 

etkilemektedir (Howard, 1998). 

Havza için Örnek yerel katılımlı CBS uygulaması: Colorado–Big Thompson havza 

forumu; 1996 yılında Front Range Belediyesi, su sağlayıcılar ve su idaresi tarafından 

su kalitesindeki bozulmanın belgelenmesi için internet ortamında CBS araçları 

kullanılarak oluĢturulmuĢtur. Yeni oluĢturulan grup, öncelikle bilimsel bilginin, 

iletiĢim ağının ve havzaya yönelik yerel farkındalığın geliĢtirilmesine yönelik eğitim 

programlarının geliĢtirilmesi çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Forum, havza koruma 

çalıĢmalarının arkasında sürükleyici güç olarak değerlendirilmektedir. Doğal çevre 

koruma çalıĢmalarında farklı görüĢlerin bir araya getirilmesine yönelik baĢarılı bir 

modeldir. Büyük ve önemli havza alanlarında bilimsel çalıĢmaya ve iĢ birliğine önem 

verilmesiyle grup, tartıĢmalı konuların etkili bir Ģekilde çözülmesi ve su kalitesinin 

iyileĢtirilmesi amacına ulaĢmaktadır.  

Forum, kapsamlı su kalitesi izleme ağı oluĢturulmasını sağlamıĢtır. Su kalitesinin 

izlenmesine yönelik hedeflere ulaĢılması ile havzanın durumunu ortaya koyan veriler 

elde edilmiĢtir. Forum, kirliliğin azaltılmasına yönelik hedeflerin ve önceliklerin 

belirlenmesi için verinin izlenmesinde kullanılmaktadır. Havza forumu, aynı 

zamanda yerel halkı ve ziyaretçileri kiosklarla bilgilendirmektedir. Su festivali ile 

havzanın önemi ve nasıl korunacağı konusunda yerel halk bilgilendirilmektedir. 

Forum internet sayfası, yıllık toplantılar, haber bültenleri ve festivaller ve nehirle 

ilgili kapsamlı eğitim verilmesini sağlamaktadır (The Big Thompson Watershed 

Forum‟s, 2009).  

http://btwatershed.org/Default.htm
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3.2.2 Elektronik katılım  

Ġnternet, CBS ile birlikte mekansal referanslı karar verme sürecinde katılım 

sağlanmasında bir kanal oluĢturmaktadır. Ġnternetin, katılıma olumlu bakan halkın 

üzerine önemli etkisi bulunmaktadır (Yiğitcanlar ve diğ., 2003). Elektronik katılım 

(e-katılım) olarak adlandırılan ve bilgi ve iletiĢim teknolojilerini kullanan yerel 

katılımın yeni Ģekli, yerel halk için çeĢitli seviyelerde katılımı olanaklı hale getiren 

güce sahiptir (Carver, 2003). 

Geleneksel katılımda olduğu gibi elektronik katılım için de katılım düzeylerini 

gösteren bir merdiven oluĢturulmuĢtur. Bu merdiveninin en alt basamağını online 

planlama hizmet sağlayıcısı temsil etmektedir. Arnstein‟ın (1969) öne sürdüğü 

katılım basamaklarında olduğu gibi e-katılımın da birinci basamağı katılımın 

olmadığı elektronik bilgi verme aĢamasıdır. Bilgi akıĢı, sunucudan alıcıya doğru tek 

yönlüdür. E-bilgi verme ile bilgi daha ulaĢılabilir ve daha anlaĢılabilir Ģekilde 

kullanıcısına sunulmaktadır.  

E-katılım merdiveninde 2. basamak elektronik danıĢma aĢamasıdır. Bu seviyede 

katılım, sınırlı olarak iki yönlü (bilgi alıĢveriĢi ile) gerçekleĢmektedir. Katılımın 

amacı, bilgi verilen katılımcılardan geri beslemeyi sağlamak ve alternatifler elde 

etmektir.  

3. basamakta katılımcı, süreç boyunca online olarak sürece katılabilmektedir. 

Elektronik forumlara ve e-anketlere katılanlar, sorunlarının anlaĢıldığı ve 

değerlendirileceği konusunda emindir.  

4. basamakta katılımcı ile yönetim arasında sanal ortamda daha geliĢmiĢ iki yönlü 

iletiĢim bulunmaktadır. Katılımcı, elektronik araçlarla (internet, cep telefonu gibi) 

alternatiflerin ve çözümlerin geliĢtirilmesine aktif olarak katılabilmektedir. 

5. basamakta katılımcı, karar vermeye ve kararların uygulanmasına katılma hakkına 

sahiptir. Online olarak ortak karar verme Ģeklinde katılım gerçekleĢmektedir. 

Katılımın elektronik ortamda gerçekleĢmesi katılımı kolaylaĢtırmakta ve katılım 

olanaklarını arttırmaktadır (Macintosh, 2004). 

E-katılım merdiveninin daha üst basamaklarında bilgi, düĢünce ve geri beslemelerin 

paylaĢılmasıyla iletiĢim, interaktif ve iki yönlüdür. Ġki yönlü iletiĢim seviyesi 

sağlandığında e-katılım, karar verme konularında ortak fikre varma sürecini 

desteklemektedir (Çizelge 3.2). 



 

 
26 

Çizelge 3.2 : Elektronik Katılımın Basamakları (Yiğitcanlar ve diğ. 2003). 
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Online hizmet dağıtımı  
Ġnternet sayfalarıyla online bilgi 

edinme ve görselleĢtirme 

Geleneksel katılım metotları, çoğunlukla maddi sınırlamalar nedeniyle katılımcı 

sayısını azaltmaktadır. E-katılım ile yerel halkın daha büyük kesimleri, öncelik 

verilen potansiyel geliĢmenin belirlenmesinde veya kararlara katılma olanağı 

sağlama potansiyeline sahiptir. Online planlama sürecinde amaç, potansiyel katılımcı 

sayısını arttırmak aynı zamanda katılım sürecini daha demokratik hale getirmektedir 

(Huxol, 2004). Online sistemlerin yaratılmasıyla, yerel halk, sanal ortamda istediği 

zaman ve mekanda planlama ve politik konularda, düĢüncelerini ifade etme 

olanağına sahip olmaktadır.    

Dünyada pek çok yerel yönetim, çok ciddi bütçelerle online teknolojiler kullanarak, 

katılımcı planlamanın uygulama yollarını araĢtırmaya baĢlamıĢtır. Örneğin 

Kanada‟nın Guelph Ģehrinde geniĢ halk kitlelerinin fikirlerinden yararlanmak için 

elektronik katılım sağlanarak kapsamlı planlama stratejileri belirlenmiĢtir. Bu 

katılımın sağlanmasıyla normalde bu tür tartıĢmalara katılımcı olmayacak kesimin 

tartıĢmaya dahil edilmesi sağlanmıĢtır (Wiseman, 2003).  

Ormancılık, Ģehir planlama, havza yönetimi gibi çeĢitli alanlarda katılımın 

sağlanması için kullanılan internet ortamı yeni olanaklar sunmaktadır. En basit 

formuyla yerel halka bilgi yayılması ve yerel halktan bilgi elde edilmesinde iletiĢim 

aracı olarak kullanılmaktadır.  

Ġnternet üzerinden elektronik anket uygulaması ile aĢağıda belirtilen avantajlar 

sağlanmaktadır (Evans ve diğ., 1999). 

 Çok daha fazla sayıda kiĢinin görüĢü, çok daha kısa zamanda 

alınabilmektedir. 
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 Ġnternet, katılım toplantılarına katılamayacak olan özürlüler, yaĢlılar gibi 

grupların katılımını kolaylaĢtırmaktadır. 

 Geleneksel katılım toplantıları, sınırlı sayıda insanın katılımını 

sağlayabilirken, internet, daha geniĢ kapsamlı katılımı, yani çok daha fazla 

insanın katılımına olanak tanımaktadır.  

 Geleneksel katılım toplantılarında sınırlı sayıda konuĢmacıya söz hakkı 

tanınırken, internette isteyen herkes görüĢünü bildirebilmektedir. Toplantıda 

konuĢmaya çekinen potansiyel katılımcı, internette görüĢünü rahatlıkla 

duyurabilmektedir. 

 Ġnternette verinin iĢlemesi kolay olmaktadır. Halktan gelen veriler, sürece 

katılmaktadır. Bilgiler, elektronik formatta saklanır ve grup kararı 

oluĢturulurken verilerin anlık geliĢimleri halka gösterilebilmektedir.  

 Elektronik ankete eriĢimde zaman ve mekân sınırlaması yoktur. Elektronik 

anket uygulanırken sorular, Ģekil ve haritalarla desteklenerek, daha anlaĢılır, 

daha açıklayıcı bir Ģekilde sunulabilmekte ve sorular kullanıcı tarafından 

kolaylıkla yanıtlanabilmektedir. 

 Anket sorularında değiĢiklikler ve güncellemeler kolay bir Ģekilde 

yapılabilmektedir (Evans ve diğ., 1999). 

3.3 Doğal Çevrenin Korunmasında Yerel Katılım  

Yerel katılım, çevresel politika konularında yalnızca uyulması gereken bir aĢama 

değil, aynı zamanda demokratik sürecin de bir parçası olmakta ve etkili havza 

planlaması ve yönetiminin anahtar elemanı olarak görülmektedir. Yerel katılım, 

doğal çevrenin korunmasında ortaklıklar kurulmasını; farklı insan gruplarının ve 

organizasyonların ortak ilgilerde, sorunlarda ve konularda birlikte çalıĢmasını 

gerektirmektedir (Johnson ve diğ. 2001). 

Havza yönetimi konusunda deneyimler sonucunda uzmanlar, çeĢitli aktörler arasında 

iĢbirliği yapılmasını vurgulamaktadır. Örneğin EPA‟nın havza yönetimi konusundaki 

taslak dokümanının ilk ilkesi, yönetim kararlarından en çok etkilenecek halkın sürece 

baĢından sonuna katılması ve anahtar kararları yönlendirmesi gerektiğidir (EPA, 

2002). Benzer biçimde ulusal araĢtırma konseyi raporunda havza yönetiminde 
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bilimsel ve tartıĢma sürecinin birleĢtirilmesi gerektiği ifade edilmektedir (NRC, 

2001). 

Koruma sürecinde halkın bilgiye eriĢiminin, karar vermeye katılımın ve hakkını 

savunmak için sürece dahil olmasının iki tarafa da karĢılıklı faydaları bulunmaktadır. 

Yerel katılımın ana amacı, karar verme sürecini geliĢtirmektir. Kararlar, bilgi, 

deneyim ve bilimsel bilgilere dayalı olarak görüĢlerin paylaĢılmasıyla ve 

tartıĢılmasıyla geliĢtirilmektedir.  

Çevre korumada yerel katılımın faydaları aĢağıda özetlenmektedir: 

Yerel farkındalığı geliĢtirmesi: Yerel katılım, çevre sorunları ve havzanın durumu 

konusunda yerel halkın bilgilendirilmesini sağlayarak yerel farkındalığı 

geliĢtirmektedir. 

Planların kapsamının ve kalitesinin geliĢtirilmesi: Yerel katılım sürecinde farklı 

katılımcıların bilgileri, tecrübeleri ve giriĢimlerinin sürece dahil olması ile alınan 

kararların ve planların kapsamının ve kalitesinin geliĢtirilmesi sağlanmaktadır. 

Alınan kararların benimsenmesi: Süreç, yerel katılım sonucunda alınan kararları, 

yerel halkın daha kolay benimsemesi, sahiplenmesi ve desteklemesi ile 

sonuçlanmaktadır. 

Karar verme sürecinin daha Ģeffaf ve yaratıcı olması: Yerel katılımla karar verme 

sürecinin halka açık olması ve farklı görüĢlerin katılımı ile daha yaratıcı kararlar 

alınması sağlanmaktadır. 

Alınan kararların daha kolay uygulanması: Yerel katılımla alınan kararlara 

yönelik yanlıĢ anlaĢılmaların azalması, daha az itiraz veya iptal davası açılması, 

kararların uygulanmasında engellerin azalması ile kararların daha etkili 

uygulanmasıdır. 

Sosyal öğrenme ve deneyimi sağlaması: Farklı aktörlerin katıldığı süreç, yapıcı 

diyaloglarla sonuçlanırsa katılım aktörleri arasında bilgi paylaĢımı sağlanmaktadır.  

Yerel katılım, koruma konusunda farkındalığı geliĢtirmektedir Bu anlayıĢ, halkın 

katılım kapasitesini geliĢtirmekte, karar verme sürecine desteğini ve ilgisini 

sağlamaktadır. Yerel katılım, halkın veri giriĢi, izleme, denetleme ve uygulamanın 

yanında norm ve standartların geliĢtirilmesinde, sınırlı yönetim kaynaklarını 

destekleyerek kararların kalitesini ve içeriğini de geliĢtirmektedir (Sharma 2003).  
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Havza yönetimi ve koruma sürecinin baĢarılı olması için katılımcı olması 

gerekmektedir. Merkezden planlamıĢ havza projeleri ile havzanın iyileĢtirilmesine 

yönelik uzmanların belirlediği teknik önlemler, halka empoze edilen projelerin ve 

önlemlerin hedefine ulaĢmasına engel olmaktadır. Havza yönetimine katılım 

sağlanması ile, havzanın korunması daha baĢarılı ve sürdürülebilir olabilmektedir 

(Johnson ve diğ., 2001). 

Çevre korumada yerel katılımın önemi, tüm dünyada yapılan çalıĢmalarla da uluslar 

arası düzeyde vurgulanmaktadır. Örneğin Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi, su 

yönetiminde halkın katılımının önemini vurgulamaktadır (Halk Katılımı ve 

DanıĢmanlığı Madde 14). 1992 yılında düzenlenen Uluslararası Su ve Çevre 

Konferansı‟ndaki Dublin Beyanı‟nda da yerel katılımdan bahsedilmiĢtir. Beyanın 

ikinci prensibi, “Su yönetim, kullanıcıların, plancıların ve her düzeyde politika 

üretenlerin dahil edildiği katılımcı bir yaklaşıma dayanmalıdır.” ile yerel katılımın 

önemine vurgu yapılmıĢtır.   

Amerika‟da doğal kaynaklar yönetimi idaresindeki havza çalıĢmalarında katılım, 

havza koruma çalıĢmalarının baĢarılı olmasında fayda sağlayacak beĢ özellikten biri 

(liderlik, kaynaklar, uygun odaklanma ve karar verme ve uygulamada güvenilir ve 

etkili süreç) olarak gösterilmektedir (Chess, 2000). 

3.3.1 Doğal çevrenin korunmasında yerel katılım süreci 

Doğal çevrenin korunmasında yerel katılım süreci, yerel halkın sadece 

bilgilendirildiği süreç olan pasif katılımdan, yerel halkın sürecin farklı bölümlerine 

ve karar vermeye katıldığı aktif katılıma doğru değiĢmektedir. ÇalıĢmanın sonuçları, 

daha yoğun katılımla, daha çok fikrin ve görüĢün tartıĢılması ile yoğun sürecin 

sonucunda daha pozitif sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır (Beierle ve Cayford, 

2002; Connick ve Innes, 2003).  

Katılım uygulamalarının genel amacı, bilginin halka verilmesi veya halktan alınması 

ile ilgilidir. Karar vericiler, halkın bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla halka 

bilgi sağlama düĢüncesindedirler. Böylece amaçlanan, halkın problemleri 

anlamasına, alternatifleri, olanakları ve çözümleri sunmasına yardım etmektir. Bunun 

yanında karar vericiler, halktan bilgi toplama ve bilgilerin geri beslemesini yapma 

isteğinde olmalıdır (Campbell, 1978).  
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Genel olarak halkın katılımının planlamanın ilk aĢamalarında teĢvik edilmesi, plana, 

halkın ilgisini, bilgisini ve sorunlarını yansıtmak için en etkili yoldur. Bunun yanında 

süreç esnasında devam eden katılım, halkın görüĢlerinin yansıtılması için daha çok 

olanak sağlamaktadır.  

Katılımın amacının belirlenmesi 

Katılım olanakları ve halkın katılımına karar verildikten sonra ikinci adım, nasıl bir 

katılım programının uygulanacağıdır. Katılım programı oluĢturulurken katılımın 

amacı, sürecin hangi aĢamasında katılımın gerçekleĢeceği, sağlanması istenen 

bilgiler ve en uygun katılım metodunun belirlenmesi gerekmektedir. BaĢlamadan 

önce katılım uygulamalarının amaçlarının belirlenmesi önemlidir. Uygulamanın 

etkinliğini değerlendirmek için bir baĢlangıç noktasına ilaveten bu sürecin 

sonucundaki beklentilerin oluĢturulması da önemlidir. Katılımın uygulama 

nedenlerini ise, halkın tercihleri ve değerleri hakkında bilgi alma ihtiyacı veya 

kararlarda halkın etkisini güçlendirme isteği oluĢturmaktadır (Brody, 2001). 

Katılımın niteliği ve teknikler, süreçten sürece farklılık gösterebilmektedir. Bazı 

süreçlerde yerel katılımın amacı, basit olarak halka bilgi vermektir. Halktan karĢılık 

beklenmez, hatta istenmez, yerel yönetim bilgilere sahiptir, kararları alır ve sadece 

kararları, halka duyurmaya çalıĢır. BaĢka bir durumda planlama süreci geliĢmiĢtir, 

karar aĢamasına ulaĢılır ve yerel yönetim, halktan gelen girdinin bu kararın 

alınmasında faydalı olacağına inanır. Bu durumda yerel katılımın amacı, bilgi 

almaktır. Süreç; telefon, elektronik posta ve yüzyüze görüĢmelerle iĢlemektedir.  

Sürecin üçüncü tipi, karar verici ve halk arasında iki yönlü iletiĢimdir. Her iki tarafta 

soru sorabilir ve cevap verebilir, bu etkileĢimli sürecin uzamasını, görüĢme ile 

çatıĢmaların çözümlenmesini kolaylaĢtırır. Genel olarak etkileĢim, planlama 

sürecinde bilgi alıĢveriĢinin yapıldığı bölümde gerçekleĢir. Hangi yaklaĢım seçilirse 

seçilsin, yerel katılımın amacı kullanılan metotla sınırlıdır.  

Konunun  amacına göre birkaç önemli faktör söz konusudur. Bunlar; katılan insan 

sayısı, katılan insan profili, katılım metodu ve hedefe ulaĢtıracak yol (Heathcote, 

1998).  

Katılımda yer alacak grupların oluĢturulması 

Katılımda yer alacak gruplar; yerel yönetim, halk ve uzmanlar olarak ayrılmıĢtır. 

Yerel yönetim grubu, politikacılarla ilgilidir. Temsili demokraside yerel yönetimin 
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rolü, herkesi kapsayan kararlar almasıdır. Yerel yöneticilerden beklenen, karar verme 

sürecinde yerel halka ait çeĢitli görüĢleri ve seçenekleri göz önüne almasıdır (Darke, 

2000). 

Uzmanlar grubunu plancılar ve teknik danıĢmanlar oluĢturmaktadır. Yerel halk grubu 

ise çeĢitli halk gruplarını, çıkar gruplarını, iĢ çevrelerini, komĢuluk gruplarını ve 

organize olmuĢ insan gruplarını içine almaktadır. Her grup, (yerel yönetim, uzmanlar 

ve yerel halk) katılım sürecinde önemli role sahiptir. Etkili katılım için bu üç grubun 

birlikte çalıĢması, etkileĢimle sosyal iĢbirliği içinde uzlaĢma oluĢturması gereklidir. 

Bu etkileĢim, kendi aralarında iki yönlü iletiĢimle gösterilmektedir (Hodge, 1991). 

Yerel yönetim grubu: Yerel katılımın uygulanması için yerel yönetimin katılım 

konusuna bakıĢı önemlidir. Yerel katılım programının oluĢturulması ile yerel halkın 

katılımında ilk adımı atılmaktadır. Katılım programına baĢlamadan önce yerel 

yönetim, katılımın sağlanması için ne tür kaynaklara ihtiyacı olduğuna karar 

vermektedir. Yerel halkın katılım konusunda bilgilendirilmesi ile yerel katılımın 

artması, katılım sonuçlarının da daha geniĢ kapsamda olması, yerel yönetime avantaj 

sağlamaktadır (Brody, 2001). 

Uzmanlar grubu: Uzmanlar, katılım sürecinde çok önemli rol oynamaktadır. Konu 

ile ilgili uzmanların belirlenerek, sürece dahil edilmesi ile uzmanların katılımı 

gerçekleĢmektedir. KarmaĢık ve kapsamlı sorunların çözümünde uzmanların katılımı 

gerekli olmaktadır. Sorunların kapsamı ve niteliği, sürece katılacak uzmanların ve 

danıĢmanların seçimini etkilemektedir. Sorun, karmaĢık ve çok yönlü olduğunda 

ilgili uzmanların katılımının boyutu da çok daha fazla olacaktır.  

Yerel halk grubu: Yerel halkın katılımında öncelikle kimin katılacağının 

belirlenmesi gereklidir. Amaçlanan, organizasyonun hedeflerinin uygulanmasını 

etkileyen veya etkilenen bireyin veya grupların belirlenerek, sürece dahil edilmesidir. 

Yerel halkın katılımın ne boyutta olacağı, katılıma konu olan sorunun kapsamı ile 

ilgilidir. Yerel halkın geniĢ kesimini ilgilendiren sorunlar, geniĢ kapsamlı bir katılımı 

gerektirmektedir. GeniĢ kapsamlı katılım çalıĢmalarında katılımın amacına ulaĢması, 

halkın bilgilendirilmesi, katılımcı gruplar arasında anlaĢmazlıkların çözülmesi ve 

uzlaĢma sağlanması için sürecin geniĢ zamana yayılması gerekmektedir. Yoğun 

katılımın sağlandığı süreçler, problemlerin çözülmesinde daha etkili olmaktadır.  
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Yerel halkın katılımında katılımcıların seçiminde yaklaĢımlar aĢağıda 

özetlenmektedir: 

 Kararlardan veya programdan en çok etkilenecek olanlar; Sanoff (2000) a 

göre alınacak kararlardan veya programdan en çok etkilenecek olanlar, 

kararlara en çok katılması gerekenlerdir.  

 Önemli bilgi birikimi ve deneyimi ile karar ve programı etkileyebilecek 

olanlar; Katılan halkın konu ile ilgili yerel bilgisi olması önemlidir. Yerel 

katılım, sorunları çözmede yardımcı olacak bilgiye sahip katılımcılardan 

oluĢmalıdır (Thomas, 1995). 

 Karar veya programın uygulanmasını etkileyecek güce sahip olanlar; 

organizasyonun hedeflerine ulaĢmasında yardım etme veya engel olma 

gücüne sahip olanlar olarak tanımlamaktadır (Mitchell ve diğ., 1997). 

3.3.2 Doğal çevrenin korunmasında katılım metotları 

Uygun katılım metodunun seçilmesinde anahtar, geniĢ ve anlamlı katılımın 

sağlanmasıdır. Metot, sürecin hangi aĢamasında katılımın gerçekleĢeceğine, kullanım 

amacına ve katılımcılara göre seçilmektedir.  

Metodun seçiminde dikkate alınması gereken önemli nokta, katılımın toplumun 

hangi kesimine yönelik olacağıdır. Ġdeal olanı, süreç boyunca kullanılan katılım 

metotlarının toplumdaki herkese eĢit katılım olanağı vermesidir. Bununla birlikte 

gerçekte toplumun bazı kesimleri, katılım sürecinde kolayca yer alırken, ön yargı 

veya cinsiyet, yaĢ, ırk, din ayrımı gibi nedenlerle bazı kesimlerin katılımı yeterince 

gerçekleĢmemektedir (Darke 2000).  

Süreç boyunca çeĢitli metotların birlikte kullanımı ile katılım olanakları 

geniĢletilmektedir. Katılım basamakları ile çeĢitli metotlar, farklı seviyelerde karara 

katılma gücünü yerel halka vermektedir. Kararlarda yerel halka sağlanan gücün 

derecesi ile bağlantılı olarak katılım Ģekilleri, katılımın amaçlarına göre sınıflanarak 

Çizelge 3.3. de gösterilmektedir. Katılım sürecinde yüzyüze görüĢme, telefonla ve 

mektup yoluyla anket gibi farklı görüĢme Ģekilleri kullanılabilmektedir. Ġdeal olanı 

ise konuya uygun olan katılım Ģekillerinin seçilmesi ve karar verme sürecine 

entegrasyonudur (Çizelge 3.3). 
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Çizelge 3.3 : Katılım Metodları (Campbell 1978). 

Bilgilendirme DanıĢma ĠĢbirliği 

Halk toplantısı 

Yüzyüze görüĢme 

Telefon ve mektupla bilgi verme 

BroĢür dağıtma 

Ġnternet sayfaları 

Medya yolu ile bilgi verme 

Odak grupları 

ÇalıĢtaylar 

ÇalıĢma kolu 

DanıĢma komitesi 

Anketler 

 

ÇalıĢma komitesi 

Kurullar 

Konsensus oluĢturma 

Katılımcı karar verme 

Halk jürileri 

Oylama  Bilgi verme  

Katılımda önemli rol oynayan bilgilendirme, sürecin bütün aĢamalarında gereklidir. 

Süreç boyunca sağlanan bilgi, halkın geniĢ kesimiyle irtibata geçilerek halkın 

konuları anlaması, ilgilenmesi ve katılması amacını taĢımaktadır (Halseth ve Booth, 

2003). Katılım uygulamalarının baĢarılı olabilmesi için yerel halkın katılım 

olanaklarının farkında olması gerekmektedir. Sağlanan olanaklar, halka tanıtılır ve 

uygun gruplar, bilgi sağlamanın önemli bir parçasıdır. Katılım olanaklarının 

duyurulması medya yolu ile yapılmaktadır. Bu duyuruların ilgi çekici ve halka hitap 

eden Ģekilde olması gerekmektedir. Halkın bütün kesimlerinin haberinin olması 

sağlanmalıdır. Sürecin bütün aĢamalarında halka bilgi sağlanması ve halkın istediği 

zamanda bilgiye eriĢebilmesi gerekmektedir. Sağlanan bilgi, halka önemli sorunlar 

hakkında veri sağlarken aynı zamanda süreçte yer alması ve aktif katılımı için teĢvik 

etmektedir. Bilginin halka duyurulma biçimleri de bilgilendirmenin etkinliğini 

arttırmaktadır. Bilgiyi yayma araçları arasında geleneksel olarak basılı medya 

araçları ile broĢür dergi ve gazete gibi veya görsel medya araçları televizyon radyo 

ve internet yer almaktadır (Halseth ve Booth, 2003). Ancak bazı toplumlarda CBS 

gibi bilgi teknolojileri de kullanılarak bilgiler sunulabilmektedir (Kingston ve diğ., 

1999). 

Halka yararlı olabilecek bilgi türleri, sürece iliĢkin bilgi, haritalar, doküman özetleri, 

planlar ve broĢürler gibi sıralanabilir. Sağlanan bilginin türü, katılımın amacından 

etkilenmektedir. Verilen bilginin halk tarafından kolayca ulaĢılabilir ve anlaĢılabilir 

olması önemlidir. AĢağıda bilgi verme metodları özetlenmektedir:  

Basılı materyaller kullanılması: gazeteler, broĢürler, plan süreci ile bilgi verilmesi, 

öneri planlar, gelecek halk toplantılarının ilan edilmesi, bilgilerin posta ile 

gönderilmesi, kütüphane gibi kamusal mekânlarda duyurulmasıdır. 
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Bilgilendirme panelleri: doğal ve tarihi çevre koruma konularında halka bilgi vermek 

üzere toplantılar düzenlenmesidir. 

Bilgi verme noktaları (Kiosklar) : Harita, fotoğraf ve plan alternatiflerinin, kent 

merkezinin önemli noktalarına yerleĢtirilen elektronik bilgi panolarından 

duyurulmasıdır. Bu bilgi verme noktaları, ziyaretçisine boĢ zamanında veya halk 

toplantıları dıĢında bilgi sağlamaktadır. 

Ġnternet sayfasından bilgi verme: Ġnternet sayfaları, planlama sürecindeki 

geliĢmelerin periyodik olarak yerel halka duyurulmasında kullanılmaktadır. Bilgi; 

takvim, duyurular, hedefler, amaçlar, öncelikler ve haritaları kapsamaktadır.  

Medya araçlarının kullanılması: Televizyon, radyo, gazete, reklam panoları, 

broĢürler gibi medya araçları yoluyla projeler ve programlar hakkında halka bilgi 

verilmesidir (Halseth ve Booth, 2003).  

Bilgi verme kapsamı içinde yerel halkın yaĢadığı bölgedeki korunması gerekli 

kaynaklar konusunda detaylı olarak bilgilendirilmesidir. Bu kapsamda yerel halka 

yaĢadığı havzanın özellikleri, örneğin havzanın sınırları, arazi kullanımı, hassas 

bölgeleri, yanlıĢ arazi kullanımları ve doğurabileceği zararlı sonuçları, kirlilik 

durumu, kirlilik nedenleri, havza ile ilgili planlar ve alınan kararlar ile ilgili bilgiler 

verilmesidir. Yerel halkın kendi havzalarının korunması konusunda daha duyarlı hale 

gelmesi ve halka havza koruma konusunda sorumluluk duygusunun kazandırılması 

amaçlanmaktadır. Havza ile ilgili yerel örgütlerin ve faaliyetlerin geliĢmesi teĢvik 

edilmektedir. Havza organizasyonları, bilgi verme teknikleri ile doğal kaynakları 

sahiplenme duygusunun geliĢmesini sağlarken havza sorunları ile ilgili yerel 

farkındalık düzeyini geliĢtirmektedir.  

Bilgi alma  

Yönetimin yerel halktan ayrıntılı bilgi elde etmesidir. Örneğin nüfus verisini 

yenilemek veya belediye kayıtlarını yenilemek için veri toplamak gereklidir. Bu 

nedenle detaylı ve kapsamlı veri tabanının oluĢturulması için mümkün olduğunca 

çok insanla iletiĢim kurulmalıdır. Bilgilendirme gibi bilgi alma teknikleri de tek 

yönlüdür ve görüĢme ve diyaloga izin vermemektedir (Heathcote, 1998). AĢağıda 

bilgi alma metodları özetlenmektedir: 

Bilgi bankaları: kullanıcı ile ilgili tüm bilgilerin toplanmasıdır. 
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Bina ve çevre değerlendirme arĢivleri: fiziksel çevrenin değerlendirilmesi 

çalıĢmalarını kapsamaktadır. 

Tema kartları: anket yerine kart kullanılarak uygulanan bilgi alma tekniğidir. Anket 

gibi hazırlanan kartlar üzerinde problemin tanımı ve çözüm yollarının nasıl 

olabileceği konusunda bilgi sorulmasıdır. 

Alan araĢtırmaları: amaç, gözlemi yapılan sürecin araĢtırılmasıdır. Hazır bilgilerden 

yararlanma ve soru sorma tekniklerini de kapsamaktadır. 

Yüzyüze görüĢmeler: yerel halkla ilgili daha detaylı bilgi sağlanmasıdır. 

Halk toplantıları: halkın düĢüncelerini açıkladığı veya tanıklık yaptığı, seçilmiĢ halk 

temsilcilerinin düzenli olarak yaptıkları toplantıdır. 

Anket uygulanarak bilgi alma: insanların reaksiyonları konusunda bilgi verir. 

Sorularla kullanıcı davranıĢ ve fikirleri hakkında bilgi sağlanmasıdır. Halkın 

düĢüncelerini belirleme ve değerlendirme araçlarından olup aktif katılımı 

sağlamamaktadır. Sonuçlar kantitatif olarak değerlendirilir. Anket tipleri; posta 

yoluyla yapılan anketler, telefon anketleri ve yüzyüze görüĢme yoluyla yapılan 

anketlerdir. DavranıĢ anketleri, halkın eğitimi ve bilgilendirilme programlarında da 

kullanılmaktadır. Halkın algı düzeyleri ve isteklerinin saptanması, havza planlarının 

veya havzayı içine alan planların kalitesini arttırarak uygulanabilir olmasını 

sağlamaktadır.   

Ġnternet yoluyla bilgi alma: internet sayfalarından ilgili sayfalara eriĢim sağlanması, 

elektronik posta gönderilmesi veya internet üzerinde elektronik anket 

uygulanmasıyla gerçekleĢmektedir (Heathcote, 1998). 

Ġki yönlü iletiĢim  

Ġki yönlü iletiĢimi sağlamak için çeĢitli yerel katılım metotları kullanılmaktadır. Ġki 

yönlü iletiĢim, planlama sürecinde durumun aĢamalı değiĢimi ile tartıĢmalı konulara 

tatmin edici çözümler bulunmasını sağlamaktadır.  

Bu metotlar, farkındalık oluĢturma araçlarıdır. Katılımcıların görüĢlerini ve 

tecrübelerini paylaĢmaları, önemli sorunları anlamalarını sağlamaktadır. Su yönetimi 

problemleri konusunda yerel halkın bilinçlendirilmesi ve mevcut durumun 

iyileĢtirilmesi için iki yönlü iletiĢime olanak sağlayan halk toplantıları ve tartıĢma 

metotları kullanılmaktadır. Bu metotlar, yerel halkın farkındalığının 
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geliĢtirilmesinde, yerel halkın çevre koruma konusunda bilinçlendirilmesinde ve 

yerel görüĢ ve önerilerin toplanmasında kullanılan metotlardır. Sorunların farkında 

olunması ve kiĢisel faaliyetlerde göz önünde tutulması, hedeflere yönelik çalıĢma 

isteğini arttırmaktadır. Bu bakımdan medyanın rolü önemlidir. Bununla birlikte yerel 

halka, havza koruma ve önemi ile ilgili bilgi ve eğitim verilmesi gerekmektedir.  

Havza ile ilgili olarak farkındalığı geliĢtirmek için iletiĢimin olması gerekmektedir. 

Katılım metodlarına medyanın ilgisi, çevresel karar vermede yerel katılımın 

öneminin anlaĢılmasına katkıda bulunmaktadır. Katılım metotlarının hedeflediği 

Ģekilde yerel halkın dikkatinin, söz konusu sorunlara çekilmesini sağlamaktadır 

(Needham deLoe, 1990).  

Ġki yönlü iletiĢim metotları, havza yönetiminde daha ileri aĢamalarda yerel halkın 

katılımına yönelik olarak katkıda bulunmaktadır. Çevre sorunları konusunda yerel 

halkın bilinçlenmesini sağlamaktadır.  

Forumlarla, katılımcılar kendi düĢüncelerini ifade etmektedir. Bu katılım metotları, 

havza yönetim problemlerini tartıĢma ve aynı zamanda havza yönetimi alanında 

çalıĢma imkanı sağlamaktadır (Çizelge 3.4). 

Çizelge 3.4 : Katılımla fikir oluĢturma stratejileri (Needham deLoe, 1990). 

 

Grup TartıĢma Metotları 

Grup tartıĢma süreci, farklı tartıĢma metotlarının uygulandığı toplantılar Ģeklindedir. 

Bu metodun resmi toplantı biçimi, çekingen davrananların ve sürece 

güvenmeyenlerin katılımını engellemektedir. Süreç, toplantıda tartıĢma ortamı 

yaratmayı hedeflemeli ve problemin tanımlanması ve çözümler önerilmesinde 

katılımcılara daha yaratıcı olma olanağı vermelidir (Heathcote, 1998).  

 

GRUP 

OLMAYAN 

SÜREÇLER 

GRUP 

SÜREÇLER 
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Beyin Fırtınası  

Takım çalıĢması, yaratıcı problem çözmede faydalıdır. En iyi fikir üretme 

metotlarından biri de beyin fırtınasıdır. Beyin fırtınasında kısa zaman aralığında çok 

sayıda yaratıcı fikri üretilmesi amaçlanmaktadır. Klasik beyin fırtınası, üç ila dokuz 

kiĢilik küçük grupların kullanıldığı sözel problem çözme metodudur.  

Bununla birlikte 12 den fazla üyeye sahip gruplarda beyin fırtınasının yazılı olarak 

yapılması gibi beyin fırtınası metotları da vardır. Bu metotlar, aynı yerde ve aynı 

zamanda bir araya gelemeyecek insanlar gurubu için kullanılmaktadır (Heathcote, 

1998).  

Beyin Fırtınası Metotları;   

Galeri; grup üyelerinin düĢüncelerini panolara yazması, 

Pin kart; grup üyelerinin düĢüncelerini kartlara yazması ve kartların grup üyeleri 

arasında dolaĢtırılması,    

Nominal grup tekniği; problemlerin tanımlanması, çözülmesi ve program planlaması 

için grup toplantılarının organize edilmesidir. Küçük grup toplantılarında tartıĢılan 

problemlerin çözülmesinde kullanılmaktadır. Teknik, istekleri dengelemekte ve 

katılımı arttırmaktadır. Süreçte problem sunulur ve katılımcı, sessizce kendi fikrini 

beĢ dakika içinde yazar, fikirler toplanır, tartıĢılır, oylanır ve tercihlere göre sıralanır. 

Bu teknik; fikir üretme ve fikir değerlendirme aĢamalarını tek oturumda 

birleĢtirmiĢtir (Sanoff, 2000). 

Beyin fırtınasının havza koruma çalıĢmalarında uygulanması; Bull Creek ve Bull‟s 

Brook havza koruma çalıĢmasında beyin fırtınası metotları kullanılmıĢtır. Bu amaçla 

halk temsilcilerinin biraraya getirilmesi ve havza hakkında bilgi verilmesi amacıyla 

toplantılar düzenlenmiĢtir. Toplantı sonunda havza planının anlaĢılması, havzanın 

genel özelliklerinin tanıtılması ve havza planı ile ilgili halkın fikirlerinin belirlenmesi 

hedeflenmiĢtir. Toplantıda katılımcılara havza planlaması ile ilgili planlamada yer 

alacak konuların, sorunların ve fırsatların listesi yapılması istenerek beyin fırtınası 

süreci uygulanmıĢtır. Beyin fırtınasının sonunda bütün fikirler kaydedilerek ve 

değerlendirilerek tartıĢılmıĢtır.  

Delfi Metodu 

Delfi metodu; çok çeĢitli alanlarda iĢ ve sanayi ile ilgili çalıĢmalar yanında yönetim, 

tıp, çevre, sosyal bilimler ve havza koruma alanlarındaki çalıĢmalarda da 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-9526918-0955213?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Henry%20Sanoff
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kullanılmaktadır (Linstone ve Turoff, 2002). Geleceğe yönelik tahminler, planlama, 

sorunların ve önceliklerin belirlenmesi ve stratejilerin geliĢtirilmesi metodun 

kullanıldığı baĢlıca konular arasında sayılabilir. Bu metot, test etme ve 

değerlendirme gibi çalıĢmalardan daha çok teori üretme için kullanılmaktadır (Okoli 

ve Pawlowski, 2004). Teknikte basit yaklaĢım, tekrarlamalı anketlerden oluĢmaktadır 

Her anket, bir öncekinin sonuçları üzerine yapılan ve özetlenen anketlerden 

oluĢmaktadır.  

Delfi metodunun diğer bir türünde katılımcıların anahtar konular hakkında 

tahminleri, öngörüleri ve tercihlerinin belirlenmesinde elektronik posta, posta veya 

katılımcı grup toplantısı yoluyla anketler uygulanmaktadır. Anket cevapları, özetlenir 

ve gözden geçirmeleri için her katılımcıya gönderilir. Katılımcıların anket sonuçları 

değerlendirilir ve çatıĢma çıkan konular belirlenerek katılımcılara tekrar gönderilir. 

Anketin son aĢamasında katılımcılara tercihleri ve tahminleri sorulur. Fikir birliğine 

ulaĢılmasıyla süreç sona erer (Fagence, 1977).  

Delfi Metodunun havza koruma çalıĢmalarında uygulanması örnekleri; Hedefi, havza 

iyileĢtirme çalıĢmalarının bilimsel olarak izlenmesi olan Feather River 

Demonstration Watershed projesinde temsilcilerden oluĢan 2 komite ile havza için 

önceliklerin belirlenmesinde Delfi Metodu kullanılmıĢtır. Süreçte kriterler 

sıralanarak katılımcılara 1-5 arasında değer vererek önceliklerini sıralamaları 

istenmiĢtir. Sürecin birinci aĢamasının sonunda sonuçlar değerlendirilerek ikinci liste 

oluĢturulmuĢ ve tekrar öncelikler sıralanmıĢtır. Tekrarlamalı süreç, (elektronik posta 

kullanılarak sürdürülen) fikir birliği oluĢana kadar devam etmektedir. Sonuç kriterler, 

havza için mevcut verilere uygulanmaktadır. Projede son adım, veri toplama 

koĢulunu içeren etkinlik izleme Ģemasının hazırlanmasıdır (Harris ve diğ., 2000). 

Döngüsel Süreç 

Halk toplantılarının ve çalıĢtayların aksine, sosyal konular ile ilgili toplumsal 

diyalog, toplantı salonlarında düzenlenen döngüsel sürecin kullanılmasıyla 

sağlanmaktadır. Süreç, birlikte toplumsal konuları konuĢmak üzere anlaĢan 5 ile 15 

kiĢiden oluĢan gruplardan oluĢmaktadır. Grubun bütün üyeleri, deneyimlerini 

özümseyebilmesi için her bir üye katılım için eĢit fırsata sahiptir. Halk, düĢüncelerini 

paylaĢmaya ve birbiriyle bilgi alıĢveriĢi yapması için davet edilir. Süreçte yeni 

fikirler aranır, çünkü anlaĢma, tartıĢmanın amacı değildir (Sanoff, 2000). 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-9526918-0955213?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Michael%20Fagence
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-9526918-0955213?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Henry%20Sanoff
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Döngüsel Sürecin havza koruma çalıĢmalarında uygulanması örnekleri; Illinois River 

havzası Fox nehri ile ilgili havza iyileĢtirme çalıĢmasında uzmanlarla toprak 

sahiplerini biraraya getirilerek döngüsel süreç uygulanmıĢtır. Illinois River havzası 

(Fox nehrine odaklanan) projesi, arazi sahipleri ile temasa geçilmesi ve onlara 

yatırım ve planlarla ilgili bilgi verilmesi ve teknik yardım sağlanmasını 

kapsamaktadır.  

ÇalıĢmanın ilk adımı, arazi sahiplerinin nehrin su kalitesini iyileĢtirmeye yönelik 

havza koruma çalıĢmalarına katılımını sağlamak için havza koruma planlarının arazi 

sahiplerinin isteklerini göz önüne alarak hazırlanmasıdır. Proje, arazi sahiplerini, 

havza planlamasının çevresel, ekonomik ve sosyal faydaları konusunda eğitme 

amacındadır. Proje kapsamında oluĢturulan program, havza iyileĢtirme 

çalıĢmalarında uzmanları ve arazi sahiplerini bir araya getirerek döngüsel süreçte 

sorunlar ve çözümlerinin tartıĢılmasını amaçlamaktadır. 

Oyun Süreci 

ÇatıĢmaların çözülmesi ile ilgili konuların öğrenilmesinde en etkili metodlardan 

biridir. Oyun sürecinde katılımcılar, planlama durumunda farklı grupların rollerine 

uyum sağlamaktadır. Bu roller, onların gerçek hayattaki durumlarından farklıdır. 

Oyun süreci ile halk, karar verme sürecinin düĢündüğünden daha karmaĢık olduğunu 

farkına varırken, büro temsilcileri de halkın isteklerinin nedenlerini anlamaktadır 

(Priscoli, 1988). 

Charrette Metodu 

Charette Metodu, toplumun özel alanları için ayrıntılı plan geliĢtirmek için ilgili 

toplumu ve yetkilileri bir araya getirerek yoğun iĢbirliğinin gerçekleĢtiği çalıĢma 

sürecidir.  

Metodun, hedeflerin belirlenmesinde baĢarılı bir teknik olduğu, iĢbirlikçi bir 

yaklaĢım, inter disipliner problem çözme yaklaĢımı olduğunu kanıtlanmıĢtır. Açık 

biçimde tanımlanmıĢ problemlerde spesifik hedefe yönlendirilmiĢ amaçlara ulaĢmak 

için uygulandığında baĢarılı bir katılım stratejisidir (Sanoff, 2000). 

Charette Metodunun havza koruma çalıĢmalarında uygulama örnekleri; Hallett‟s 

Quarry Watershed Projesinde grup temsilcileri arasında iĢbirliğinin sağlanmasında 

Charrette Metodu kullanılmıĢtır. ġehir meclisinden ve halk temsilcileri ile toplam 35 

kiĢinin katıldığı çalıĢtay düzenlenerek geliĢmenin havzaya etkileri tartıĢılmıĢtır.  

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-9526918-0955213?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Henry%20Sanoff
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3.4 Doğal Çevrenin Korunmasında Delfi Metodu 

Delfi Metodu, çeĢitli grupların bilgi ve yeteneğinin birleĢtirilmesi ve bunların 

politika ve plan üretimi sürecinde fikir birliği geliĢtirilmesinde kullanılmaktadır. 

Metod, katılımcı gruplar arasında fikir birliğini geliĢtirmek için çeĢitli Ģekillerde 

uygulanmaktadır. Özellikle problemlerin ve ihtiyaçların tanımlanmasında, hedeflerin 

ve önceliklerin belirlenmesinde ve alternatiflerin tanımlanmasında ve değerlendiril-

mesinde kullanılmaktadır. Bu özelliklere sahip olması için katılımcıların tartıĢılan 

konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir (McNeal 2003). Metotta 

basit yaklaĢım, katılımcıların belirlenmesi ile baĢlamaktadır. Katılım süreci ise 

tekrarlamalı anketlerden oluĢmaktadır. Her anket, bir öncekinin sonuçlarına göre 

hazırlanan ve bir önceki anketin sonuçları ile ilgili bilgilerin verdiği anketlerdir. 

Süreç, anket sonucunda uyuĢmazlıklar ve çatıĢma çıkan konular belirlenerek 

hazırlanan yeni anketin uygulanmasıyla devam etmektedir. Katılımcılar arasında 

uzlaĢmanın sağlanması sonucunda istenilen bilginin sağlanması ve sonuçların 

özetlenmesi ile katılım süreci sonuçlanmaktadır (ġekil 3.1.) (Url-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.1 : Delfi Metodunun uygulama aĢamaları (Url-1). 

Delfi Metodunun avantajları; Delfi Metodu katılımcıların görüĢlerine 

baĢvurulmasında hızlı ve etkili bir araç olarak görülmektedir. Metodun 

uygulanmasıyla katılımcıların görüĢleri, konferans, toplantı ve benzeri düzenlemeden 
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ve yayın hazırlamadan çok daha kısa zamanda ve katılım için daha az çaba 

harcayarak elde edilmektedir. Diğer katılım metodlarının uygulanmasında çok sayıda 

katılımcının bir araya getirilmesinde zaman ve mekan yönünden kısıtlamalar 

olmaktadır. Bu Ģekilde katılım toplantılarının nerede ve ne zaman olacağı kimlerin 

katılabileceği konularında sorunlar çıkması dezavantaj oluĢturmaktadır. Delfi 

Metodu, zaman ve mekan nedeniyle bir araya gelmesi çok zor kiĢilerin bir araya 

gelmiĢ gibi görüĢlerine ulaĢabilmekte ve aralarındaki görüĢ ayrılıklarını ortaya 

koyabilmektedir. Metodun uygulanması ile katılımcıların hepsinin görüĢlerine 

ulaĢılabilmekte herkes söz hakkına sahip olabilmektedir. Toplantılarda konuĢmaya 

çekinenler, yazılı olarak kendilerini ifade etme imkanına sahip olmaktadır. 

GörüĢlerini herkesin önünde ifade etmek istemeyenler, kimliklerini gizleyerek 

rahatlıkla görüĢlerini açıklayabilmektedir. Sözel olarak kendini rahat bir Ģekilde ifade 

edemeyenler, yazılı olarak daha rahat katılabilmektedir. Katılımcıların yazılı olarak 

katılması ise kendilerine daha çok düĢünme ve kendini daha iyi ifade etme imkânı 

sağlamaktadır.   

Delfi Metodu diğer katılım metodlarından farklı olduğu bir diğer konu ise bu 

metotun katılımcıları bilgilendirme özelliği de bulunmasıdır. Katılım sürecinin her 

aĢamasında katılımcılara gelinen nokta ile ilgili bilgi verilmesi, diğer grupların 

görüĢlerinin aktarılması, ve konu ile ilgili bilgi verilebilmesidir. Bu metotla 

biryandan katılımcılara bilgi verilirken diğer yandan katılımları da sağlanmıĢ 

olmaktadır. Katılımcı gruplara bilgi verme özelliği ile yerel halka yönelik olarak 

onları eğitme yönelik olanağını sağlamaktadır. 

Delfi Metodu, diğer metodlardan farklı olarak farklı gruplar arasında uzlaĢma 

sağlama amacındadır. Metodun birkaç aĢamalı olarak uygulanması ile bu amaca 

ulaĢılabilmektedir. Gruplara uygulanan yinelemeli anketler, her biri bir öncekinin 

sonuçlarının değerlendirilmesinden üretilmesi ile her aĢamada katılımcılara bir 

önceki anketin sonuçları ile ilgili bilgiler verilerek görüĢ ayrılıkları gösterilmektedir. 

Böylece gruplar arasındaki görüĢ ayrılıkları giderilerek görüĢ birliği 

oluĢturulmaktadır (Linstone ve Turoff, 2002). 

Delfi Metodunun karmaĢık yapısı, uygulamada bir dezavantaj olarak kabul 

edilmektedir. Sürecin birkaç aĢamalı olması ile her aĢamasının gerçekleĢtirilmesi ve 

değerlendirilmesi maliyetli olmakta ve çok uzun zaman alabilmektedir. Bu da 

metodun uygulanmasından olumlu sonuçlarının alınmasını geciktirmektedir. Delfi 
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Metodunun baĢarılı olması için deneyimli uygulayıcı ve dikkatli anket tasarımı 

gerekmektedir ve bunlar maliyeti arttırmaktadır. Sonuç olarak; grup fikir birliğine 

ulaĢmalı ve kurumları adına karar üretme gücü olmalıdır yoksa sürecin basit biçimde 

kâğıt üzerinde kalması kaçınılmaz olabilmektedir (Fagence, 1977).  

Delfi Metodunun havza koruma çalıĢmalarında uygulama örnekleri  

Amerika BirleĢik Devletlerinde Georgia, Alabama ve Florida eyaletlerinin sınırları 

içinde kalan nehir havzasının kompleks su kaynakları ile ilgili sorunlarının Delfi 

Metodu kullanılarak çözülmesi konu edilmektedir.  

ÇalıĢma alanı ; Ġki büyük nehir; Apalachicola – Chattahoochee – Flint (ACF) ve 

Alabama – Coosa – Tallapoosa (ACT) kuzey Georgia dağlarından doğmaktadır. 

ACF, güneye Georgia‟ya doğru Georgia ve Alabama eyalet sınırı boyunca akarak, 

Florida‟ya ulaĢmakta ve Meksika körfezi burnundan denize dökülmektedir. ACT ise 

güney batı yönünde Alabama‟dan Mobileye doğru akarak, güneyde körfeze 

dökülmektedir.  

Amaç ve Problem: Alabama ve Georgia eyaletleri arasında bu su kaynaklarının 

yönetimi konusunda çıkan sorunu çözmek amacıyla eyaletler arasında iĢbirliğine 

gidilmiĢtir. Bu iĢbirliği kapsamında ortak proje ile iki nehir havzasında doğal 

kaynaklara yönelik taleplerin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Proje, nehir ve göl 

balıkçılığı, rekreasyon, hidro elektrik güç üretimi, su sağlama, sel kontrolü ve değerli 

türlere etkisinin araĢtırılması gibi konuları kapsamıĢtır. Projede ACF ve ACT 

havzalarının doğal kaynak sorunlarının çözülmesi için ilgili uzmanların katılımının 

sağlanması amaçlanmıĢtır. Bu amaçla ACF – ACT nehir havzalarının sorunları ile 

ilgili olarak, farklı disiplinlerden uzmanlar (balıkçılık, kırsal yaĢam, mühendislik, 

hidroloji, rekreasyon ve gemicilik) belirlenmiĢtir.  

ÇalıĢmanın metodu (Delfi Metodu): Uzmanların katılımının sağlanmasında metod 

olarak Delfi Metodu seçilmiĢtir. Katılım sürecinde ilk aĢamada bilgi verme amaçlı 

olarak 1994 yılında Aurburn, Alabama ve Georgia‟da uzmanlarla toplantılar 

düzenlenmiĢtir (Leitman ve diğ. 1993). Delfi Metodunun uygulandığı katılımın 

birinci aĢamasında her havza için hazırlanmıĢ anketler; sürece katılan uzmanlara 

uygulanmıĢtır. Birinci aĢama anketler, her havza için belirlenen ve sayısı 2-8 

arasında değiĢen toplam 26 katılımcıya postayla gönderilmiĢtir. Davet edilen 26 

uzmandan 23‟ü (% 88‟i) anketin ilk aĢamasına cevap vermiĢtir. Ġlk ankette 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-9526918-0955213?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Michael%20Fagence
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uzmanlara kritik türlerin listesi ve bu türlerin hassas olduğu dönemler sorulmuĢtur. 

Uzmanlardan havza için kritik dönemler ve kritik su seviyeleri gibi konularda bilgi 

alınmıĢtır. Birinci anketin sonuçları, grafik olarak rapor formunda özetlenmiĢ ve 

ikinci aĢama anketle bütünleĢtirilmiĢtir. Anketin ikinci aĢaması, birinci anketin 

istatistik sonuçlarını açıklamakta ve uzmanlardan birinci ankete verilen cevaplar 

ıĢığında aynı soruları yeniden cevaplamaları istenmiĢtir. Ġkinci aĢamanın amacı, 

katılımcılara, grubun ortalama cevaplarından önemli sapmaları açıklamaları için 

imkan verilerek uyumun sağlanıp sağlanmadığını belirlemektir. Ġkinci aĢamada 22 

uzmana 83 adet anket formu gönderilmiĢ, bunlardan 80 adedi (%96) geri dönmüĢtür. 

ÇalıĢmanın sonuçları: Ġkinci aĢamanın sonunda önemli sorularda fikir birliğine 

varılmasına karĢın üçüncü aĢama anket, bütün katılımcılara gönderilerek kalan 

anlaĢmazlıklara odaklanılması amaçlanmıĢtır. Anketin üçüncü aĢamasında da 

katılımcıların %85‟i çalıĢmayı tamamlamıĢtır. Katılımın üçüncü aĢamasının sonunda 

uzman görüĢlerinin uyumlu hale gelmesi ve havzanın kritik durumu ve geleceği ile 

ilgili konularda fikir birliği oluĢturulması amaçlanmıĢtır. Projede sürenin kısa olması 

nedeniyle bilgi verme amaçlı bir toplantı ve onu izleyen ve her bir anketin bir 

öncekine göre kurgulandığı üç aĢamalı anket uygulaması, havza yönetimi için önemli 

bilgilerin toplanması için yeterli olmuĢtur. Uzmanlar, havza ile ilgili önemli 

sorunlara iliĢkin önerilerinde değiĢiklik yaparak uzlaĢma imkânlarını arttırmıĢlardır. 

Delfi Metodu ile tekrarlamalı anket uygulamasının en önemli sonucu, kısa bir süre 

zarfında uzmanların görüĢlerinin toplanması ve elenmesidir. Üç eyaletli havza 

sisteminin uygun biçimde iĢlemesi için projenin modellemesine olanak verilmiĢtir. 

Bununla birlikte bu çalıĢma, Delfi Metodunun eksik yönlerini ortaya koyması 

bakımından önemlidir. Bazı havzalarda uzmanların az sayıda olmasının zorluğunun 

yanında, anket sorularının yarısından fazlasında tam fikir birliğine ulaĢılamamıĢtır. 

Bu durumda kritik konularda farklı fikirlerin nasıl uzlaĢacağı sorunu çıkmıĢtır. Bu 

projeden alınan dersler aĢağıda özetlenmektedir:  

Alınacak kararlara iliĢkin kurallar, anketlerden elde edilen bilgiler analiz edilmeden 

önce düzenlenmelidir.  

AraĢtırmanın odak sorusu, spesifik ve iyi tanımlanmıĢ olmalıdır. 

AraĢtırma ve süreç iyi tanımlandığında Delfi Metodu, karmaĢık doğal kaynak karar 

verme sürecine çok değerli katkılar yapabilmektedir. Ancak bu metodun yine de 

doğal kaynaklar konusunda karar vermede sınırlı uygulanabilirliliğe sahip olduğu 
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kabul edilmelidir. Doğal kaynaklara yönelik talep artarken bilim adamları, 

yöneticiler ve halk arasında doğal kaynak ve yerel halk arasındaki iliĢkiyi anlamaya 

yönelik ilgi de büyümektedir. Bu araĢtırma göstermiĢtir ki; Delfi Metodu, sorunların 

çözümünde kompleks doğal kaynak kararları konusunda önemli katkıda bulunabilir 

(Taylor ve Ryder, 2003). 

3.5 Türkiye’de Yerel Katılım 

Ülkemizde halkın katılımı yeni bir olgudur. Katılımın geliĢiminde, dünyada “Yerel 

Gündem 21” eylem planının kabul edilmesinin çok önemli etkisi olmuĢtur. 

Ülkemizdeki Yerel Gündem 21 uygulamaları, 1997 yılı sonunda, “Türkiye‟de Yerel 

Gündem 21‟lerin TeĢviki ve GeliĢtirilmesi” Projesi ile baĢlamıĢtır. Yerel Gündem 21 

süreci ile baĢlayan yerel katılım, 5393 sayılı Belediye Kanunun Kent konseylerinin 

kurulmasına iliĢkin kararları ile birlikte yasal bir statüye kavuĢmuĢ ve Türkiye 

ölçeğinde belediyelerde kent konseylerinin kurulmasıyla uygulama imkanı 

bulmuĢtur. Ülkemizde yerel katılım, yasalar ve yönetmeliklerde yer almaya 

baĢlamıĢtır. Örneğin 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile yerel katılım, en alt 

seviyede bilgi alma ve bilgi verme düzeyinde ile gerçekleĢmektedir. Bunun yanında 

Çevre Kanunu ile Ġl Özel Ġdare Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununda da yerel katılıma yönelik halka bilgi verme ve halk toplantıları yapma 

Ģeklinde düzenlemeler yer almaya baĢlamıĢtır. 

3.5.1 Yerel gündem 21 

1992 yılında Rio‟da düzenlenen BirleĢmiĢ Milletler “Yeryüzü Zirvesi”nde 

sürdürülebilir kalkınma, tüm insanlığın 21 inci yüzyıldaki ortak hedefi olarak 

benimsenmiĢtir. Bu doğrultuda 21 inci yüzyılda çevre ve kalkınma sorunlarıyla baĢa 

çıkılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaĢılmasına yönelik ilkeleri ve 

eylem planlarını ortaya koyan “Gündem 21” baĢlıklı eylem planı, zirvenin en önemli 

sonucu olarak, BirleĢmiĢ Milletler üyesi ülkelerce kabul edilmiĢtir. BirleĢmiĢ 

Milletler belgelerinde yer alan Ģekliyle “ulusal hükümetler, yerel yönetimler, sivil 

toplum kuruluĢları ve uluslararası topluluk arasındaki iĢbirliğinin geliĢtirilmesine ve 

halkın etkin katılımının sağlanmasına dayalı” birlikte yönetim–yönetiĢim 

(governance) kavramları, Gündem 21‟in temelini oluĢturmaktadır (Kent konseyleri, 

2009).  
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Yerel gündem 21 süreci, halkın örgütlü ve örgütsüz tüm kesimlerinin katılımını 

teĢvik edici politikaların ve mekanizmaların geliĢtirilmesi için büyük önem 

taĢımaktadır. Bu kavram ile birlikte, alıĢık olduğumuz hiyerarĢik yönetim anlayıĢının 

yerini, “çok aktörlü yönetim” olarak tanımlanan yeni bir yönetim anlayıĢı 

almaktadır (Kent konseyleri, 2009).  

Yerel gündem 21 süreci, Küresel Eylem Planı‟nın, yerel düzeyde hayata geçirilmesi 

sürecidir. Yerel toplulukların sosyal ve ekonomik geliĢmeye adil olarak katılmalarını 

içermektedir. Eğitim, bilgilendirme ve yerel topluluğun duyarlılığının artırılmasını 

içermektedir (Kent konseyleri, 2009).  

Türkiye‟deki Yerel gündem 21 uygulamaları, 1997 yılı sonunda, “Türkiye‟de Yerel 

Gündem 21‟lerin TeĢviki ve GeliĢtirilmesi” Projesi ile baĢlamıĢtır. Türkiye`de Yerel 

Gündem 21`lerin TeĢviki ve GeliĢtirilmesi Projesi, Gündem 21‟in 28. Bölümü`nde 

yerel yönetimlerin, kendi beldelerine yönelik Yerel gündem 21‟lerin hazırlanması 

ve uygulanması yönünde teĢvik edilmesinden hareketle, Uluslararası Yerel 

Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge TeĢkilatı (IULA-EMME) 

tarafından geliĢtirilmiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye 

Daimi Temsilciliği ve UNDP Capacity 21 Programı‟nın çatısı altında ve desteğiyle 

gerçekleĢtirilen proje, Eylül 1997 içerisinde UNDP, IULA-EMME ve T.C. Hükümeti 

tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiĢtir (Emrealp, 2005). 

 Yerel gündem 21 uygulamaları 

Proje, Gündem 21‟in dayanağı olan “küresel ortaklık” yaklaĢımı çerçevesinde, 

katılımcılığa ve ortaklıklara dayalı “yönetim” (governance) anlayıĢını ön planda 

tutmaktadır. Bu kapsamda, yerel yönetimin “kolaylaĢtırıcı” ve “yapabilir kılıcı” rolü 

ile desteklenen, belde halkının gücüne dayalı, yerel ilgi grupları ile iĢbirliğini ve “eĢit 

ortaklıklar”ı teĢvik eden, demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayıĢının geliĢmesi 

ve yerleĢmesi yönünde kalıcı adımlar atılması amaçlanmıĢtır (Emrealp, 2005). 

Bu yaklaĢım çerçevesinde, proje ortağı kentlerde yürütülmesine baĢlanan Yerel 

Gündem 21 süreçlerinin, yerel ortakları oluĢturan dernekler ve vakıflar, meslek 

odaları ve sendikalar gibi sivil toplum kuruluĢları, özel sektör kuruluĢları, akademik 

kuruluĢlar, basın-yayın kuruluĢları, mahalle yönetimleri, gibi tüm yerel topluluk 

üyelerine açık tutulması için büyük bir çaba gösterilmiĢtir. 
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Bu geliĢmeler sırasında merkezi yönetim kuruluĢları, özellikle BaĢbakanlık DPT 

MüsteĢarlığı ile ĠçiĢleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı, büyük 

destek vermiĢtir. ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın yayınlamıĢ olduğu “Gündem 21” konulu 

Genelge ise, Yerel Gündem 21 uygulamalarının yasal ve kurumsal sürdürülebilirliği 

açısından önemli bir dönüm noktası olmuĢtur (Emrealp, 2005). 

Sürecin ilgili kent ölçeğinde koordine edilmesi ve desteklenmesi amacıyla, proje 

ortağı kentlerde Yerel Gündem 21 Genel Sekreterlikleri kurulmuĢtur. Bazı büyük 

ölçekli kentlerde Yerel Gündem 21‟in Ģemsiyesi altında mahalle toplantıları 

düzenlenmiĢtir. Proje ortağı kentlerin büyük çoğunluğunda ise engelliler, emekliler 

ve çocukların da kendi meclisleri ve çalıĢma grupları oluĢturulmuĢtur (Emrealp, 

2005). 

Yerel Gündem 21 çalıĢmaları kapsamında gerçekleĢtirilen çevre koruma çalıĢmaları 

da bulunmaktadır. Örneğin Çevre koruma çalıĢmaları ile ilgili olarak Yerel Gündem 

21 faaliyeti ise Çorlu‟da entegre havza yönetimi semineri düzenlenmesidir. ÇalıĢma, 

Çorlu Belediyesi Yerel Gündem 21 ve WWF Türkiye tarafından ortaklaĢa 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada su kaynaklarının önemi ve korunmasının gereği 

vurgulanarak havza yönetiminde öneriler tartıĢılmıĢtır.  

Katılımcı platformlar ve mekanizmaların oluĢturulması 

AĢağıda bu kapsamda oluĢturulan katılım platformları özetlenmektedir: 

Kent konseyi: Yerel Gündem 21 süreci, katılıma ve yerel ortaklıklara dayalı 

“yönetiĢim” anlayıĢının yaĢama geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede; 

proje ortağı metropoliten kentlerin öncülüğünde oluĢturulan “Kent Konsey‟ 

leri”,değiĢik kurumların temsilcilerini ortak amaçlar doğrultusunda, düzenli olarak 

bir araya getiren etkin katılımcı mekanizmalar olarak iĢlev görmektedir ((Kent 

konseyleri, 2009). Örneğin Antalya Kent Konseyi tarafından, su havzalarının 

korunması ve toprak yönetimi çalıĢması ile Çevre ÇalıĢma Grubu oluĢturulmasını 

kararlaĢtırılmıĢtır. Bunun yanında, su havzalarının korunması ve toprak yönetimi 

konularında yapılacak iĢleri ve önerilen çözümleri kapsayan program 

oluĢturulmuĢtur (Atvur, 2009). 

ÇalıĢma grupları: Proje ortağı kentlerde oluĢturulan “Çalışma Grupları” da her 

kurumdan, her sektörden gönüllülerin, kentin öncelikli sorunları üzerinde çalıĢtığı 

baĢka bir öncelikli mekanizmadır. 
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Kadın meclisleri: Kadın Meclisinin gerekliliği, fonksiyonu, tüzel kiĢiliği, kimlerden 

oluĢacağı, tüzüğünün içeriği, hazırlanıĢ Ģekli ve onayı, kent konseyi ile 

koordinasyon, diğer kadın meclisleriyle koordinasyon baĢlıklarını içermektedir. 

Gençlik meclisleri: Gençlik Meclisi‟nin fonksiyonu, tüzel kiĢiliği, kimlerden 

oluĢacağı, tüzüğünün içeriği, hazırlanıĢ Ģekli ve onayı, Kent Konseyi ile 

koordinasyon, diğer gençlik meclisleriyle ve Ulusal Gençlik Parlamentosu ile 

koordinasyon baĢlıklarından oluĢmaktadır. 

Özel ilgi grupları: Özel ilgi gruplarına yönelik platformların iĢlevleri, tüzel kiĢiliği, 

üyelerinin belirlenme Ģekilleri, tüzüğünün içeriği, hazırlanıĢ Ģekli ve onayı, Kent 

Konseyi ile koordinasyon baĢlıklarını kapsamaktadır. 

Mahalle meclisleri: Mahalle meclisinin kuruluĢ amaçlarının baĢında, mahalle 

halkının “sorunlarından yakınan ve hizmet bekler konumdan çıkarılıp çözümün aktif 

ve etkin tarafı durumuna getirilmesi” gelmektedir. Bu kapsamda, mahalle 

meclislerinin oluĢturulduğu mahallelerde mahalle muhtarı, ihtiyar heyeti üyeleri, 

mahalledeki okulların temsilcileri, sağlık ocağı tabipleri, koruma ve yaĢatma, 

güzelleĢtirme, vb. amaçlı semt dernekleri, mahalle ölçeğindeki arama-kurtarma 

amaçlı dernekler veya birimler, spor kulüpleri, sokak ve site temsilcileri ile YG-21 

Kadın ve Gençlik Meclisleri‟nin mahalleden seçilen temsilcilerini kapsamaktadır 

(Emrealp, 2005). 

3.5.2 Yerel katılımın yasal boyutu 

Türkiye‟de sürdürülmekte olan e-devlet çalıĢmaları ve Avrupa Birliği uyum projeleri 

kapsamında birçok kanun ve yeni düzenleme yapılmaktadır. Kanunların genel 

anlamda yerel halka, bilgi alma (Bilgi Edinme Kanunu) ve bilgi verme (meclis 

toplantıları ve komisyon raporlarının halka duyurulması) Ģeklinde katılım hakkı 

verdiği söylenebilir.  

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu: AB‟ye uyum sürecinde yapılan 

düzenlemelerden biri de hem kamu kurum ve kuruluĢların ellerindeki bilgiyi daha 

verimli ve etkin bir biçimde yönetmelerini sağlayacak hem de vatandaĢların kamu 

hizmetleri konusunda bilgi edinme hakkını yerine getirecek olan “Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu” demokratik ve Ģeffaf yönetimin gereği olan eĢitlik, tarafsızlık ve 

açıklık ilkelerine uygun olarak kiĢilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına iliĢkin 

esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıĢtır (Bilgi, 2003a). 



 

 
48 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre herkes, bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu hak 

doğrultusunda kurum ve kuruluĢlar kanunda yer alan istisnalar ve diğer sınırlamalar 

çerçevesinde her türlü bilgi ve belgeyi bilgi edinme talebinde bulunan gerçek ve 

tüzel kiĢilerin yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme baĢvurularını etkin, hızlı ve 

doğru bir biçimde sonuçlandırmak üzere gerekli idarî ve teknik önlemleri almakla 

yükümlüdürler. Bilgi edinme baĢvurularının karĢılanması için kurum ve kuruluĢların 

üretmiĢ oldukları tüm bilgi ve belgeyi etkin bir biçimde kontrol etmeleri ve kurumun 

bilgi kaynaklarını düzenlemesi gerekmektedir (Bilgi, 2003a, s. 4).  

Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün gereklerinden olan bilgi edinme hakkı, 

bireylere daha yakın bir yönetimi, halkın denetimine açıklığı, Ģeffaflığı sağlama 

iĢlevlerinin yanı sıra halkın devlete karĢı duyduğu kamu güvenini daha yüksek 

düzeylere çıkarmada önemli bir rol oynamaktadır. Kullanılan bu hak sayesinde hem 

halkın, Devletin denetimi kolaylaĢmakta hem de devletin demokratik karakteri 

güçlenmektedir 

5491 Sayılı Çevre Kanunu: 1983 yılında yayımlanmıĢ 2872 Sayılı Çevre 

Kanununda değiĢiklikler yapılarak 5491 Sayılı Çevre Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun kabul edilmiĢtir. Bu yasada katılım hakkı ile ilgili olarak 

5491 Sayılı Yasanın 3. Maddesi, 2872 Sayılı Çevre Kanunu‟nun 3. Maddesini 

değiĢtirmekte ve 3. Maddede “katılım hakkı” da tanımlanmaktadır. Maddenin (e)  

bendinde “Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır” denmesine 

rağmen, (b) bendinde Bakanlık ve yerel yönetimlerin çevre koruma faaliyetlerinde 

“gerekli hallerde” meslek odaları, birlikleri ve sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği 

yapacağının belirtilmesi, katılım hakkını sınırlandırmaktadır. Yine aynı maddenin (a) 

bendi ise çevrenin korunmasında baĢta idare olmak üzere herkese görev vermektedir. 

Ancak Kanunun diğer maddeleri incelendiğinde ise bütün yetkilerin Bakanlık, 

Bakanlar Kurulu ve Yüksek Çevre Kurulu‟nun elinde olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle Kanun‟da “Katılım hakkı” sözde kalmıĢ, “katılım hakkı”nın yaĢama 

geçirecek mekanizmalar kurulmamıĢtır.  

5301 Sayılı Ġl Özel Ġdare Kanunu: Ġl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları 

belirtilirken “Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: İl özel 

idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek 

amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.” denilerek kamuoyu 
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yoklaması ve araĢtırması yapma hakkı vermiĢtir. Bilgi alma düzeyinde bir katılım 

sağlanabilmektedir. 

Ġl genel meclisinin kararları ile ilgili olarak 15. maddede Meclis kararlarının 

kesinleĢmesi baĢlığı altında “İl genel meclisi tarafından alınan kararların…. 

Kesinleşen il genel meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde 

çeşitli yollarla halka duyurulur” ifadesi ile halka bilgi verme Ģeklinde bir katılım söz 

konusudur.  

Kanun, il genel meclisine, ihtisas komisyonu (3–5 kiĢi) kurma hakkı vermiĢtir. 

Kanunun 16. Maddesi ile uzman kiĢilerinde katılabildiği komisyonun çalıĢmaları 

sonucunda hazırlanan raporların halka duyurulması ve isteyenlere verilmesi olanağı 

sağlanmıĢtır. Bu madde ile halka bilgi alma hakkı tanınmıĢtır.  

5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu: Meclis toplantısı ile ilgili kanun 

maddesinde (Madde 13) meclis toplantısının zamanı, yeri gibi konuların ifade 

edilmesinin yanında toplantının halka duyurulması da belirtilmiĢtir. Kanunun 15. 

maddesi ile ihtisas komisyonları ile ilgili olarak BüyükĢehir meclisine ihtisas 

komisyonu kurma hakkı verilmiĢ, komisyon raporlarının da halka duyurulması ve 

isteyenlere verilmesi olanağı sağlanmıĢtır.  

5393 Sayılı Belediye Kanunu (Kent konseyi): Belediye Kanunun 76. maddesi kent 

konseyi ile ilgilidir. Kent konseyinin amacı, oluĢturulması ve çalıĢması ile ilgili 

tanımlamalar yer almaktadır (ġekil 3.2.). Kent konseyinde oluĢturulan görüĢlerin, 

belediye meclisinde değerlendirilmesi de karara bağlanmıĢtır. Bu madde, kent 

konseyi ile halkın katılım grupları oluĢturarak bilgi verme ile baĢlayan katılım 

sürecine doğru ilk adım sayılabilir. Yerel yönetimlerle ilgili yasaların yürürlüğe 

girmesinin ardından ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kent Konseyi 

Yönetmeliği” de YG21 örgütlenmelerinin yasal dayanağını oluĢturmuĢtur. 

Yönetmelikte, kent konseyinin; “merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluĢlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayıĢıyla, 

hemĢehrilik hukuku çerçevesinde buluĢtuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, 

sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, 

tartıĢıldığı, çözümlerin geliĢtirildiği ortak aklın ve uzlaĢmanın esas olduğu 

demokratik yapılar ile yönetiĢim mekanizmalarını” ifade ettiği belirtilmiĢtir (md. 4). 

Bu çerçevede kent konseyinin görevleri de yukarıdaki tanımla bağlantılı olarak 
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demokratik, katılımcı ve çok aktörlü bir yapının kent yönetiminde söz sahibi olması; 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kentin tümünü kapsayacak, kent 

kaynaklarının etkin kullanımını sağlayacak temel stratejilerinin ve faaliyet 

planlarının belirlenmesi, kent yaĢamının kalitesini yükseltecek ve sivil toplumun 

kurumsallaĢmasını sağlayacak katkılarda bulunmak Ģeklinde sıralanmıĢtır (md. 6). 

Kent Konseyi‟nin, ilk toplantısını belediye baĢkanı baĢkanlığında gerçekleĢtirmesi 

kabul edilirken; genel kurulun aldığı kararların, belediye meclisinin ilk toplantısında 

değerlendirildikten sonra kent konseyine ve kamuoyuna duyurulması gerektiği 

belirtilmiĢtir (Atvur, 2009). 

 

 

 

 

 

ġekil 3.2 : 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre katılımının gerçekleĢmesi. 

5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu: Bu kanun ile 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

Kanun ile Koruma Amaçlı Ġmar Planı Yapım Sürecine ĠliĢkin DeğiĢiklikler 

yapılmıĢtır. Buna göre “Sit alanları için öngörülen koruma amaçlı imar planlarını, 

müellifi Ģehir plancısı olmak üzere, alanın konumu, sit statüsü ve özellikleri göz 

önünde bulundurularak mimar, restoratör mimar, sanat tarihçisi, arkeolog, sosyolog, 

mühendis, peyzaj mimarı gibi meslek gruplarından Kültür ve Turizm Bakanlığınca 

belirlenecek uzmanlar hazırlayacak” denilerek planlama sürecine farklı uzmanların 

katılımını Ģart koĢmaktadır. Bunun yanında Koruma amaçlı imar planlarının 

hazırlanması sürecinde belediyeler, valilikler ve ilgili kurumların, söz konusu alanda 

ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluĢları ve plandan etkilenen hemĢerilerin 

katılımı ile toplantılar düzenlemesi öngörülerek yerel halkın katılıması olanağı 

sağlanmaktadır. 

3.5.3 Yerel katılımda sivil toplum kuruluĢlarının ve kent konseylerinin rolü 

Yirminci yüzyılın son çeyreği, halkın katılımında çok önemli role sahip olan “sivil 

toplum kuruluĢlarının (STK) siyaset sahnesinde yükseliĢine tanıklık etmiĢtir. 
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Önümüzdeki dönemde bu önemin azalmayacağı siyasette en önemli aktörler arasında 

STK‟ların önemini artırarak koruyacağı öngörülmektedir. ÇağdaĢ anlamı ile sivil 

toplum, “kendi kendine oluĢmuĢ, kendi desteğini kendi varlığından alan, devletten 

özerk, gönüllü, bir hukukî düzen ya da kurallar kümesine bağlı yerel hayatın 

organize bir alanını” ifade etmektedir (Wood 1990). Sivil toplum, küreselleĢen 

dünyamızda çok boyutlu ve birbirinden farklı düĢünsel alanlara karĢılık gelecek 

geniĢlikte bir üst çerçeve olarak batılı toplumları olduğu kadar, diğer toplumları da 

etkilemektedir. 1990 sonrası yaĢanan siyasal süreçte sivil toplumun, devlet ve 

piyasanın yanında “üçüncü sektör” olarak meĢruiyet kazandığı görülmektedir 

(Güngör, 2009).  

Türkiye‟de “Sivil Toplum KuruluĢları” (STK) ifadesi, resmi düzeyde ilk kez Haziran 

1996‟daki HABITAT II Ġstanbul Zirvesi‟nde kullanılmıĢtır. Bu zirve öncesinde, 

zirveye Türkiye‟yi temsilen katılacak olan sivil örgütlerinin temsilcileri, Ġngilizcede 

NGO (Non-Governmental Organization) olarak ifade edilen kavramı, “Sivil Toplum 

KuruluĢları” (STK) olarak ifade etmiĢlerdir. Bugün Türkiye‟deki STK‟ların önemli 

bir bölümü 90‟lı yıllarda kurulmuĢ veya bu dönemde güçlerini önemli ölçüde 

artırmıĢlardır (Keyman, 2004). Yeni Belediye Kanununda kent konseyleri ile ilgili 

olarak Kent konseyinde oluĢturulan görüĢlerin, belediye meclisinin ilk toplantısında 

gündeme alınması zorunluluğu, STK‟lara konseyde görüĢ bildirme ve kent 

konseyinin bir parçası olma hakkını sağlamıĢtır (ġekil 3.3.). YG21 oluĢumlarının en 

geniĢ katılımlı platformu kent konseyi ya da baĢka isimle anılan benzer oluĢumlardır. 

Kent konseyi, yönetiĢim hedeflerini dikkate alarak yerel yönetimi; kamu kurumları, 

özel sektör ve sivil toplumla sürdürülebilir kent yönetimi amacı çerçevesinde bir 

araya getirerek etkin ve katılımcı bir yapı oluĢturmayı öngörmektedir. Yönetmelikle, 

kent konseylerinin yerel yönetim içindeki demokratik ve katılımcı rolünün 

vurgulanması açısından önemli bir yasal dayanak oluĢturulmasına rağmen eleĢtirilen 

yönleri de bulunmaktadır. Belediye baĢkanının konseyin doğal baĢkanı olmasının 

yanında konseydeki vekilinin, konsey içinden seçilmek yerine belediye baĢkan vekili 

olarak belirlenmesi, konseyin belediye yönetimine bağımlılığını arttıran bir durum 

oluĢturmaktadır. Bunun yanında üniversitelerden bir temsilcinin katılımı, farklı 

fakültelerden ve disiplinlerden kurulu üniversitenin söz hakkını kısıtlamaktadır. 

Benzer Ģekilde farklı meslek örgütlenmelerinin oluĢturduğu birliklerden de bir 

temsilcinin yer alması sivil katılımı daraltan bir uygulama olarak yorumlanmaktadır. 
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Bunların yanı sıra, yönetmeliğin yayımlanmasından önce kurulan ve iĢleyen kent 

konseylerindeki güçlü genel sekreterlik organı da belediye baĢkanına karĢı sorumlu 

hale getirilmektedir (Ekinci, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.3 : Katılımın yasal ve organizasyonel boyutu. 

Avrupa‟da bir havza için yüzlerce sivil toplum kuruluĢu varken Ülkemizde 

Ġstanbul‟da doğal çevrenin korunması ile ilgili toplam 18 STK bulunmaktadır.   

Dünyada yerel halkın yönetim ve planlamaya katılımının ve söz sahibi olmasının 

öneminin giderek anlaĢıldığı görülmektedir. Öte yandan Türkiye‟de ise yerel halkın 

katılımı oldukça yeni bir konu olup yerel katılım henüz düĢük seviyede ve somut 

yaptırımlarla uygulanmaktadır. Bilgi Edinme Kanunu ile yerel katılım yasalarda 

kısmen yer almaya baĢlamıĢ olup yerel yönetimle ile ilgili pek çok yasada söz 

konusu olmaktadır. Yerel katılımın yasalarla desteklenmesi ile yerel yönetimlerde 

kent konseyi gibi oluĢumların kurulması aktif katılımın geliĢtirilmesine yönelik 

olumlu adımlardır. Gelecekte yerel katılım düzeyinin artarak aktif katılımın 

geliĢmesi; katılım araçlarının geliĢmesine, halkın bilinçlenmesine ve halk arasında 

katılımın yaygınlaĢmasına, kent konseyi gibi oluĢumların etkili ve verimli iĢlemesine 

bağlı olmaktadır. 
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4.  RĠVA’DA DOĞAL ÇEVRENĠN KORUNMASINDA YEREL KATILIM 

Riva Deresi, Ömerli Havzası‟nın güney-doğu tarafındaki dağlardan doğup 

Karadeniz‟e dökülen büyük derelerden biridir. GeniĢliği yer yer 10 metreye ulaĢan 

dere yaklaĢık 71 km uzunluğunda olup Riva‟dan (Çayağzı) denize dökülmektedir. 

Riva deresi için ilgili kamu kurumları (ĠSKĠ veya ĠBB gibi) tarafından belirlenen bir 

havza sınırı bulunmamaktadır. ÇalıĢmada Riva deresi temel alınarak, topoğrafik 

özellikler dikkate alınarak havza sınırı belirlenmiĢtir (ġekil 4.1). Bu sınır içinde kalan 

havza alanı, bir ekosistem olarak orman, tarım, otlak ve çayır alt sistemlerinden 

oluĢmaktadır.  

 

ġekil 4.1 : Riva deresi havzası sınırları. 

Havza; orman, vadiler, sazlıklar ve kumul alanlarıyla korunması gerekli bir alan 

olarak kabul edilmesine karĢın özellikle 2000‟li yıllarda ġile otoyolu ve orman 

alanlarının civarında yoğun bir yapılaĢma baskısı ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. Doğal 

Riva Deresi 
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özellikleri ile korunması gerekli bir alan oluĢu ve 2000‟li yıllarda karĢı karĢıya 

kaldığı yapılaĢma baskısı Riva‟nın çalıĢma alanı olarak seçilmesinde en önemli etken 

olmuĢtur.  

Riva‟da ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirliliğin sağlanmasında yerel katılımın 

geliĢtirilmesinin bir yandan Riva‟nın geleceği açısından diğer yandan Riva‟da 

yaĢayan halkın bilinçlenmesi ve planlama ve yönetime katılmasının sağlanması 

açısından önemi söz konusudur.  

4.1 ÇalıĢma Alanının Özellikleri  

4.1.1 Doğal özellikler 

ÇalıĢma alanının fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, jeolojik durum, toprak kabiliyeti ve 

topoğrafya gibi fiziksel özellikleri kapsamaktadır.   

 

ġekil 4.2 : Riva‟nın doğal özellikleri (ĠBB, 2006). 
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Riva havzasının bitki örtüsünü ağırlıklı olarak orman alanları oluĢturmaktadır. Bu 

alanlarda nadir ve endemik türlerin de yer aldığı görülmektedir. Bölgenin batısında 

saplı meĢe, doğusunda macar meĢesi, Alemdağ‟a yakın kısımlarda ve Polonezköy‟de 

kestane, kayın, gürgen ve saplı meĢe türleri hakim bitki türleridir (1/5000 ölçekli 

Beykoz Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı Raporu) (ġekil 4.2.). 

Jeolojik açıdan havza, yapılaĢma için sakıncalı olan alüvyon, alüvyon yelpazeleri, 

yapılaĢma için sakıncalı olmayan Kurtköy, Aydos, Gözdağ, Dolayoba, Kartal, Tuzla, 

Baltalimanı, Trakya formasyonlarından oluĢmaktadır. Toprak kabiliyeti açısından bir 

değerlendirme yapıldığında genelde orman alanın dıĢındaki toprakların tamamı ziraat 

yapmaya uygun olduğu söylenebilir.  

Riva‟nın büyük çoğunluğu II. sınıf ve IV. sınıf topraklardan, Ömerli Köyü I. sınıf, 

Cumhuriyet köyü IV. sınıf, Polonezköy II. sınıf, Mahmut ġevket paĢa IV. sınıf 

topraklardan oluĢmaktadır. Bu toprakların hemen hepsinde ziraat yapılmaktadır veya 

yapılmaya müsaittir (1/5000 ölçekli Beykoz Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı 

Raporu). 

Bölgenin topografyasına bakıldığında, genellikle %0 - %5 eğimli arazilerde tarım 

yapıldığı, %20‟ye kadar olan eğimlerde yerleĢilebildiği görülmektedir. %20‟den 

fazla eğime sahip arazilerde erozyon kontrolü için bitki örtüsünün korunması önem 

taĢımaktadır.  

4.1.2 Arazi kullanımı ve ulaĢım  

Bölgede TEM otoyolu ve üzerinde yer alan Kavacık köprülü kavĢağı ve yeni Beykoz 

yolu ulaĢılabilirliği artırmıĢ ve ucuz arsa üretimi, yerleĢmeleri konut açısından cazip 

hale getirmiĢtir. Bundan dolayı, 1985 yılından sonra orman alanları ile birlikte tarım 

alanları da konut baskısı altında kalmıĢtır. Özellikle ikinci konut nitelikli alanlar, 

tarım alanlarının yanı sıra dere taĢkın alanları içerisinde yapılaĢma yoğunluğunu 

artırmıĢtır. Konut fonksiyonunun artması ile arazi değerleri artmıĢ, artan rant 

değerleri sonucu tarım alanları azalmıĢtır (ġekil 4.3.). 

YerleĢmeler bütününde tarım alanlarını incelediğimizde özellikle nitelikli tarım 

topraklarına sahip olan yerleĢmelerden Cumhuriyet, Öğümce, PaĢamandıra (Riva 

Deresi boyunca) M.ġevketpaĢa, Alibahadır (M.ġevketpaĢa Deresi boyunca) olmak 

üzere tarım toprakları ikinci konut nitelikli alanlara terk edilmektedir. 
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ġekil 4.3 : Riva‟nın arazi kullanımı ve ulaĢım analizi (ĠBB, 2006).  

Bölgede karayolu ağırlıklı bir ulaĢım sistemi bulunmaktadır. TEM otoyolu ve 

üzerinde yer alan Kavacık köprülü kavĢağı, yeni Beykoz yolu, bölgenin en önemli 

arter ve bağlantı noktaları olmaktadır. ÇalıĢma alanı içindeki yolların 

kademelenmesine baktığımızda Kavacık-Beykoz ile Riva‟nın bağlantısını sağlayan 

yolun en önemli ulaĢım arteri olduğu görülmektedir. Bölgeyi ġile‟ye bağlayan 

Değirmendere Yolu dıĢındaki Bozhane-Kılıçlı Yolu ve Ġshaklı-Kılıçlı Yolu ise bölge 

içi ulaĢıma hizmet eden yollardır.  

Bölgede günübirlik turizm ve rekreasyon amaçlı yolculuklar haftasonları önem 

kazanmaktadır. Karayolu ulaĢım sistemini oluĢturan yollar incelendiğinde: Havza 

sınırları içinde geçen I.derece yol ağı, havzanın güneyinden geçen yeni ġile yoludur. 

Bu yol, II. derece yol ağı ile bağlantılıdır. II. derece yol ağı ise havzanın güneyinden 

baĢlayarak (Sırapınar ve Koçullu) Riva deresi boyunca geçerek Mahmut Ģevket paĢa 

köyüne kadar ulaĢmaktadır. Diğer II. Derece yol ağı ise Kavacık – Çayağzını 

bağlayan yeni Riva yoludur. III. Derece yol ağı ise köyleri birbirine bağlayan asfalt- 

stabilize yol ağıdır (ġekil 4.3.). 
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4.1.3 Sosyo-ekonomik özellikler 

Riva havzası sınırları içine toplam 16 köy yer almaktadır. Bu köylerden 12‟si 

Beykoz, 4‟ü Ümraniye ilçesinin sınırları içinde yer almaktadır. Havza nüfusunun 

2000 yılında 16.338 iken 2007 yılında %-16,6 oranında azalarak 13.620 kiĢiye 

düĢtüğü görülmektedir (Çizelge 4.1.).  

Çizelge 4.1 : Riva köylerinin nüfus değiĢimi (2000-2007) (TUĠK). 

  Köyler 2000 2007 Fark (%) Ġlçe Özellik 

1 PaĢamandıra 912 793 -13,0 Beykoz Tarım 

2 Öğümce 518 391 -24,5 Beykoz Orman 

3 Çayağzı  1.279 1.108 -13,4 Beykoz Turizm 

4 Göllü 297 237 -20,2 Beykoz Orman 

5 Ġshaklı 1.164 1.093 -6,1 Beykoz Tarım 

6 Alibahadır 773 751 -2,8 Beykoz Orman 

7 Bozhane 596 434 -27,2 Beykoz Orman 

8 Kılıçlı 684 494 -27,8 Beykoz Sınır 

9 Polenezköy 768 326 -57,6 Beykoz Turizm 

10 Sırapınar 666 806 21,0 Ümraniye Sınır 

11 Hüseyinli 721 700 -2,9 Ümraniye Tarım 

12 ReĢadiye 2.156 1.351 -37,3 Beykoz Sınır 

13 Koçullu 1.005 1.315 30,8 Ümraniye Sınır 

14 Zerzavatçı 656 665 1,4 Beykoz Tarım 

15 M. ġ. PaĢa  1.525 1.613 5,8 Beykoz Orman 

16 Cumhuriyet 1.385 1.543 11,4 Beykoz Merkez 

Toplam Nüfus 16.338 13.620 -16,6%   

Yıllara göre nüfus değiĢimine bakıldığında 5 köyde (Sırapınar, Mahmut ġevket PaĢa, 

Cumhuriyet, Zerzevatçı ve Koçullu) nüfusun arttığı görülmektedir. Havza sınırında 

bulunan köylerde kentleĢme baskısının da etkisiyle nüfus artıĢı olduğu dikkat 

çekmektedir. 11 köyde (Polonezköy, ReĢadiye, Öğümce, Bozhane, Kılıçlı ve 

PaĢamandıra gibi) ise nüfusun azaldığı görülmektedir.  

Bölgenin SĠT alanı olmasından dolayı yapılaĢmanın yasak olması göç vermesine 

neden olmaktadır. Bazı köylerde ise yapılaĢmanın artmasına karĢın ikinci konuta 

yönelik yapılaĢma olması nedeniyle nüfusun artmadığı görülmektedir. 
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ġekil 4.4 : Riva‟da yerleĢim alanlarının yıllara göre geliĢimi (ĠBB, 2006). 

Bölgede yer alan bazı köylerin yakın çevresinde konut alanlarının son yıllarda 

yayılma gösterdiği gözlemlenmektedir (ġekil 4.4.). Özellikle havza sınırına yakın 

Koçullu, Sırapınar ve Zerzevatçı gibi köylerde (Beykoz‟a ve Ümraniye‟ye yakın 

köyler) nüfus artıĢının yaĢanmıĢ olması, kentleĢme baskısının göstergesi olmaktadır. 

Havzanın iç kısımlarında kalan köylerde (özellikle Bozhane, Göllü, Polonezköy ve 

Öğümce gibi) orman köylerinde yapılaĢmanın da yasak olması nedeniyle 

nüfuslarında ortalama %20 oranında düĢme olduğu görülmektedir. Cumhuriyet, 

Öğümce, PaĢamandıra Mahmut ġevket PaĢa, Alibahadır‟da tarım topraklarının ikinci 

konutlara dönüĢtüğü, Hüseyinli, Sırapınar, Koçulu, ReĢadiye‟de de konut alanlarında 

yayılma olduğu görülmektedir.  

4.1.4 Sentez 

Jeolojik durum, toprak kabiliyeti, topoğrafya, yüzey suları, bitki örtüsü gibi doğal 

veriler kullanılarak ve CBS yardımı ile sentez oluĢturulmuĢtur. Koruma amaçlı bir 

yaklaĢımla oluĢturulan sentez, korunması gerekli doğal varlıkların ortaya çıkarılması 

ve Riva‟nın yerleĢim için uygun bir yer olmadığını ortaya koymak açısından önem 

göstermektedir. Buna göre orman alanları, jeolojik yönden sakıncalı alanlar, I-II-III. 
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sınıf tarım toprakları, erozyona açık %20 eğimin üzerindeki alanlara 10 puan verilip 

yerleĢime uygun kabul edilmezken diğer alanlara daha düĢük puanlar verilmiĢtir 

(ġekil 4.5.). 

 

                           =                         +                   +                              + 

ġekil 4.5 : Koruma amaçlı uygunluk analizinin formulasyonu. 

Sentezin oluĢturulmasında jeolojik durum, toprak kabiliyeti, topoğrafya, bitki örtüsü 

verilerine ait puan değerlerinin birleĢtirilmesinde en büyük ağırlık (%40) orman 

alanlarına verilirken diğerlerine orman alanlarına göre göre daha az veya eĢit oranda 

(%15) ağırlık verilmiĢtir. ÇalıĢma alanını kapsayacak Ģekilde oluĢturulan gridlere en 

düĢüğü 0 en yükseği ise 8,49 arasında olmak üzere puanlar atanmıĢ, yerleĢime 

uygunluk için eĢik değeri 2,0 olarak belirlenmiĢtir. Böylece çalıĢma alanı yerleĢime 

uygun alanlar ve doğal açıdan korunması gereken alanlar olmak üzere iki bölüme 

ayrılmıĢ ve korunması gereken alanlar gösterilmiĢtir (ġekil 4.5.). 

 

ġekil 4.6 : Riva‟da doğal açıdan korunması gereken alanlar. 

Sentez, bize Riva havzasının korunması gereken bir bölge olduğunu mevcut 

yerleĢimlerin ve tarım arazilerinin dikkatle ele alınması gerektiğini göstermektedir. 

     Bitki Örtüsü  
Analiz Değerleri x 40 

           100 

 

        Jeolojik   

Analiz Değerleri x 15 

            100 

        Toprak  

Analiz Değerleri x 15 

          100 

         Eğim  

Analiz Değerleri x 15 

           100 

Koruma Amaçlı 

Uygunluk 
Analizi 
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YerleĢilebilirlik açısından çok kısıtlı bir bölge olması nedeniyle plan kararlarının 

korumacı bir yaklaĢımla verilmesi ve koruma sürecinin de paydaĢlar tarafından 

benimsenmesi önem taĢımaktadır. 

4.1.5 Yöre ile ilgili planlar ve öngörüler 

Ġstanbul 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı‟nda Riva ile ilgili plan kararlarına 

göre, bölgede yaĢayan insanlar için istihdam ve gelir kaynağı yaratılması amacıyla 

ağırlıklı olarak geleneksel tarımın ve turizmin geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. 

Planda özellikle Riva (Çayağzı) olmak üzere Koçulu ve Sırapınar köylerinde yeni 

geliĢme alanları gösterilmiĢ, Mahmut ġevket PaĢa ve Zerzevatçı köylerinde 

ağaçlandırılacak alanlar önerilmiĢtir. Plan, Riva havzasını ve doğal değerlerini 

koruma için gerekli önlemlerin alınmasında yetersiz kalmaktadır. 

Planda dere koruma kuĢakları için çevresel sürdürülebilirlik açısından gerekli 

önlemlerin alınması önerilmektedir. Bunun yanısıra Ömerli Barajı ve Riva deltası 

arasında kalan ekolojik koridorların, doğal ve tarımsal karakterlerinin; yaban yaĢamı 

hareketliliğini ve kentsel hava sirkülasyonu iĢlevini sürdürebilmesi için korunması, 

gerekiyorsa iyileĢtirilmesi, bu koridorlar ile yerleĢim alanları arasında rekreasyon vb. 

düĢük yoğunluklu kullanımlara izin verecek Ģekilde tampon zonların oluĢturulması 

önerilmiĢtir.  

Riva‟da “ekolojik tarım ve turizm alanları” önerilmektedir. “ETTA” olarak 

adlandırılan bu alanlarda yoğun kent yaĢamından bunalan Ġstanbullular için doğal 

çevre ve yaĢamla kucaklaĢma olanağı sağlanması önerilmiĢtir. Böylelikle, bu bölgede 

yaĢayan insanlar için istihdam ve gelir kaynağı yaratılması da amaçlanmaktadır. 

Ġstanbul‟un turizm potansiyelinin ve mevcut kapasitesinin yeterince 

değerlendirilebilmesi ve geliĢtirilmesine yönelik mekânsal stratejilerle kültür, turizm 

amaçlı kullanımlar ve rekreasyon alanları planlanmıĢtır. Ayrıca, kuzeyde orman 

alanları içerisinde yer alan Kilyos, Riva, ġile ve Ağva‟nın günübirlik turizm 

hareketleri değerlendirilerek, mevcut tesislerin kapasitelerinin sınırlı tutulması ve bu 

bölgede yer alan maden ocaklarının kullanılıp, orman alanlarını tahrip eden 

kısımlarının rehabilitasyonu öngörülmüĢtür. 

1/5000 ölçekli Riva Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı; kamu yararı sebep 

gösterilerek, yönetim, eğitim, kültür, sağlık, dini tesisler; kentsel hizmet alanları; 

spor tesisleri, günübirlik kullanım, sosyal ve teknik donatı alanlarında uygulama imar 
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planları yapılıncaya kadar avan projede uygulama hükümlerinde belirtilen Ģartlar 

çerçevesinde uygulama yapılabileceğini ifade etmektedir. Söz konusu Planda 

Riva‟da büyük sağlık tesisleri; üniversite, akademi, yüksek okul v.b. eğitim tesisleri; 

büyük ticaret ve alıĢveriĢ merkezleri; kamu ve özel sektöre ait genel idare binaları 

gibi büyük tesisler ile birlikte kirletici vasfı olan hiçbir sanayi tesisi kurulamayacağı 

da ifade edilmekte köy yerleĢim alanlarının tarihi, doğal veya bölgeye özgü doku 

özelliklerinin korunması gerektiği vurgulanmaktadır. Beykoz ilçesi mücavir 

alanındaki köylerin yerleĢim alanları da Nazım Ġmar Planı‟nda belirlenmiĢtir. Ancak 

sınır olarak ifade edilen nüfuslar, mevcut nüfusların yaklaĢık iki veya üç katıdır. Bir 

yandan yapılaĢma sınırlandırılırken bir yandan da projeksiyon olarak sunulan ve eĢik 

olarak ifade edilen nüfusların, mevcut nüfusun iki veya üç katı olması çeliĢki 

oluĢturmaktadır (Çizelge 4.2.). 

Çizelge 4.2 : Köyler için öngörülen nüfuslar. 

Köyler 
Nüfus 

(2000) 

Nüfus 

(2007)  

DeğiĢim 

(%) 

Planda 

Öngörülen 

Nüfus 

DeğiĢim 

(%) 

PaĢamandıra 912 793 -13,0 2.850 212,5 

Öğümce 518 391 -24,5 2.000 286,1 

Alibahadır 773 751 -2,8 2.000 158,7 

M.ġ.PaĢa  1.525 1.613 5,8 3.500 129,5 

Cumhuriyet 1.385 1.543 11,4 6.000 333,2 

Toplam Nüfus 5.113 5.091 -0,4 16.350 219,8 

Köy yerleĢim alanları içerisinde kalan konut yapılarına getirilen 3 kat sınırlaması, 1-

2 katlı evlerden oluĢan köy dokusunun bozulmasına neden olacaktır. Evlerin zemin 

katlarında günlük kullanıma yönelik ticarete izin verilmiĢtir.  

Planda 6831 Sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi orman alanları için yapı yasağı 

getirilmiĢtir.2B maddesine tabi alanların ise ormana kazandırılarak 6831 sayılı 

Orman Kanunu hükümlerine tabii olacağı ve halkın günübirlik yeĢil alan ihtiyacını 

karĢılamak üzere rekreasyon alanları olarak kullanılacağı ifade edilmektedir.  

Planda akarsu ve dere güzergâhlarının koruma kuĢaklarında hiçbir Ģekilde 

yapılaĢmaya izin verilmeyeceği ancak piknik kullanımına yönelik park ve dinlenme 
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alanları gibi rekreasyonel kullanıma izin verilebileceği ifade edilmektedir. Mevcut 

ağaçların korunması ve kalıcı yapı yapılmaması kaydıyla, konaklama ve konut 

kullanımı hariç olmak üzere; günübirlik kullanıma izin verilmektedir. 

Çevre Düzeni Planı ile Riva Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı karĢılaĢtırıldığında 

ise; 

Her iki planda da bölgede rekreasyona ve ekolojik tarıma yönelik öneriler mevcuttur. 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı‟nda bu önerinin daha kapsamlı ifade edilerek 

kültür, ve turizm amaçlı kullanımlara yönelik rekreasyon alanları olarak belirlendiği 

söylenebilir. 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı‟nda Alibahadır ve Cumhuriyet köyü 

çevresinde yer alan tarım alanlarında, üretimden tüketime kadar her aĢamada 

kontrollü, toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve 

insan sağlığını korumak Ģartıyla organik (ekolojik) tarım ve bu tarıma yönelik 

yapılanmalar yapılabileceği ifade edilmektedir.  

Çevre Düzeni Planında “ETTA” olarak adlandırılan bu alanlarda geleneksel tarımın 

geliĢmesi için gerekli örgütlenme ve altyapı olanakları sunulması önerilmektedir. 

Koruma amaçlı Nazım Ġmar Planı‟nda ise Riva (Çayağzı) köyü çevresinde ve 

Alibahadır ve Cumhuriyet köyü çevresinde ekolojik tarım önerilmektedir. 

4.2 AraĢtırmanın Yöntemi 

Riva‟da doğal çevrenin korunmasında yerel katılımın sağlanması çalıĢmasında 

katılım metodu olarak Delfi Metodu seçilmiĢtir. Delfi Metodu çeĢitli grupların bilgi 

ve yeteneğinin birleĢtirilmesi ve bunların politika ve plan üretimi sürecinde fikir 

birliği geliĢtirilmesinde kullanılan bir katılım metodudur. Doğal çevre koruma 

çalıĢmalarında yerel katılım sürecine ilgili paydaĢların etkin ve esnek biçimde sürece 

dahil olmasını sağlamaktadır (Pill, 1971; Delbecq, ve diğ., 1975; Linstone ve Turoff, 

2002). 

Bu çalıĢmada Delfi Metodu kullanılarak paydaĢların (yerel halk, uzmanlar ve 

yatırımcılar) koruma sürecine katılımının sağlanması öngörülmektedir. ÇalıĢma 2 

aĢamadan oluĢmaktadır. Örneklem, paydaĢları oluĢturan 3 grup için ayrı ayrı 

gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 4.7.). 
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ġekil 4.7 : ÇalıĢmanın yöntemi. 

ÇalıĢmada paydaĢların katılımı iki aĢamalı olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Birinci 

aĢamada en düĢük seviyede katılım, yani bilgi verme (halkı bilgilendirme) ve bilgi 

alma amaçlanmaktadır.  

Bu aĢama internet ortamında Riva ile ilgili hazırlanan bir web sayfası üzerinden 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk aĢama anketlerin sonuçları değerlendirildikten sonra uzlaĢma 

sağlamaya yönelik ikinci aĢama anket hazırlanmıĢtır.  

Ġkinci aĢamada ise birinci aĢamanın sonucu ile ilgili bilgi verilmesi, paydaĢlar 

arasındaki uyuĢmazlıkların giderilmesi ve görüĢ birliği sağlanması amaçlanmaktadır. 

4.2.1 Örneklemin oluĢturulması 

Ġlk aĢamada Riva ile ilgili gruplar (yerel halk, yatırımcılar ve uzmanlar grubu) 

belirlenmiĢtir. Katılımcı grupları oluĢturan temsilcilerin özellikleri belirlenmiĢtir. 

Yerel halk grubunun oluĢturulması; Havza sınırları içine giren 16 köyün nüfusları 

237 (en az nüfusa sahip köy Göllü) ile 1613 (en çok nüfusa sahip köy Mahmut 
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ġevket PaĢa) arasında değiĢmektedir. 16 köyün toplam nüfusu (havzada yaĢayan 

toplam nüfus) 13.620 kiĢidir.  

Anketin uygulanacağı evrenin büyüklüğü 13.620 kiĢi için, örneklem büyüklüğünün 

belirlenmesinde Standart sapma. = 0.05, örnekleme hatası: 0.05 seçilerek p=0.8 ve 

q=0.2 için örneklem büyüklüğü 240 kiĢi olması gerekmektedir. Buna göre 16 köyden 

her köyden 15 er kiĢi (belirlenen gruplardan) seçilerek örneklem büyüklüğü 240 kiĢi 

olarak belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmada köy halkı, farklı çıkar gruplarının temsil edilebilmesi açısından 

mesleklerine (tarım, hayvancılık, balıkçılıkla uğraĢan gibi iĢ durumlarına) ve 

cinsiyete göre gruplara ayrılmıĢtır. Anket çalıĢması için belirlenen gruplardan seçilen 

temsilciler örneklemi oluĢturmaktadır.  

Muhtar; köydeki en büyük mülki amir olarak muhtar, çalıĢmada çok önemli role 

sahiptir. Grup temsilcilerinin belirlenmesi için muhtarlarla görüĢmeler yapılmıĢtır. 

Sonuç olarak her köy için belirlenen gruplardan temsilciler seçilerek toplam 15 kiĢi 

belirlenmiĢtir.   

Uzman grubunun oluĢturulması; Riva ile ilgili kamu kurumlarında çalıĢan 

uzmanlardan ve havza ile ilgili (özellikle Riva dere havzası) çalıĢması bulunan 

akademisyenlerden oluĢturulmuĢtur. Bu amaçla yirmi beĢ uzman belirlenmiĢtir.  

Yatırımcı grubunun oluĢturulması; Riva‟da arazisi bulunan ve yatırım yapmayı 

düĢünen firmalar ve gayrimenkul temsilcilerinden oluĢturulmuĢtur. Bu amaçla dokuz 

yatırımcı firma belirlenmiĢtir.  

4.2.2 Yerel katılımın birinci aĢaması 

Delfi Metodunun kullanıldığı çalıĢmanın birinci aĢamasında ilgili paydaĢların (yerel 

halk grubu, uzman grubu ve yatırımcı grubunun) katılımı, elektronik ortamda 

internet sayfasından bilgi verilerek ve e-anket uygulanarak sağlanmıĢtır.  

Bilgi verme amacıyla hazırlanan internet sayfasında (www.rivali.info) su 

kaynaklarının (derelerin) ve havzalara iliĢkin genel bilginin yanı sıra Riva havzasının 

özellikleri ve havza sınırları içine giren köylerle ilgili bilgiler yer almaktadır. Web 

sayfası görsel açıdan zengin, plan ve resimlerle desteklenmiĢtir (ġekil 4.8).  

 

http://www.rivali.info/
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ġekil 4.8 : Ġnternet sayfasının açılıĢ görüntüsü. 

Bilgi Alma amacıyla hazırlanan e-ankete paydaĢların internet sayfasından 

(www.rivali.net) eriĢimi sağlanmıĢtır. E-anketin uygulanması ile yerel halk 

grubundan Riva ile ilgili ve yaĢadıkları yer ile ilgili sorunlarını, görüĢlerinin 

öğrenilmesi, çevre sorunları ile ilgili düĢünceleri ve doğal hassasiyet derecelerinin 

ölçülmesi, yerel katılım potansiyelinin ölçülmesi vs gibi bilgilerin elde edilmesi 

hedeflenmiĢtir. Uzman grubunun katılımının sağlanarak doğal kaynaklar ve Riva 

konusunda bilgi ve deneyimlerinden faydalanılmak istenmiĢtir. Bölgenin geleceğini 

etkileyecek olan yatırımcılara Riva‟nın sorunları, sorunlara nasıl baktıkları, sorunlara 

çözüm önerileri, Riva için öncelikleri sorularak Riva‟nın geleceğine yönelik 

düĢüncelerinin ve projelerinin öğrenilmesi hedeflenmiĢtir.   

Birinci aĢamada uygulanan anket beĢ bölümden oluĢmaktadır. Elektronik ankette yer 

alan konular aĢağıda belirtilmektedir. 

Kullanıcıların özelliklerine iliĢkin bilgiler; Yatırımcılara Riva‟da bulunan arazileri ve 

geleceğe yönelik projeleri sorulmaktadır. 

Kent ölçeğinde güncel çevresel sorunlara karĢı duyarlılığın ve algılama düzeyinin 

belirlenmesi hedeflemektedir. 

Makro çevre (Riva) ölçeğinde güncel çevresel sorunlara karĢı duyarlılığın ve 

algılama düzeyinin belirlenmesi, yörenin ekonomik yapısının geliĢmesine iliĢkin 

http://www.rivali.net/
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öneriler, halk için aidiyet duygusunun ölçülmesi, uzmanların ve yatırımcıların Riva 

için önceliklerinin ve önerilerinin belirlenmesine yönelik sorular yer almaktadır. 

Mikro çevre (köy / mahalle) ölçeğinde güncel çevresel sorunlara karĢı duyarlılığın ve 

algılama düzeyinin belirlenmesi, yörenin ekonomik yapısının geliĢmesine ve yörede 

geliĢebilecek turizm ve rekreasyon türlerine iliĢkin öneriler, halk için aidiyet 

duygusunun ölçülmesi, uzmanlara ve yatırımcılara köy ölçeğinde daha ayrıntılı 

bilgiler verilerek köylerin nasıl geliĢmesi gerektiği ve köylerde uygun görülen turizm 

ve rekreasyon türlerine yönelik sorular yer almaktadır. 

Yöredeki katılım kanallarının mevcut durumu, katılım düzeyi, katılım isteği ve 

katılım türü ve halk için katılım potansiyelinin belirlenmesi, uzmanların ve 

yatırımcıların yerel katılım konusuna nasıl baktıkları ve yatırımcıların katılım 

potansiyeli belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Anketlere eriĢim, Ģifreli yapılarak sadece önceden belirlenen katılımcıların ankete 

eriĢimine izin verilmiĢtir. Yerel halk anketi; internet eriĢiminin olduğu, muhtarlık 

ofislerinde ve diğer yerlerde (internet kafe, ticari birimler gibi) internet üzerinden, 

internet eriĢiminin olmadığı yerlerde bilgisayar üzerinden uygulanmıĢtır. Anketin 

cevaplanma süresi ortalama 20 dakika olup cevap verme oranı %66.6‟dır. Anketin 

internet üzerinden olması, soruların resimli ve fotoğraflı olması katılımcılara ilginç 

gelmiĢ ve heves uyandırmıĢtır. Belli yaĢın üstündekiler, bilgisayara ve internete 

yabancı olduklarından e-anketi cevaplamakta zorlanmıĢ ve yardım talep etmiĢlerdir.  

ÇalıĢmada uzman grubunun katılımının internet ortamında web sayfası üzerinden 

yapılacak elektronik anket ile gerçekleĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Önceden belirlenen 

uzmanlara (yirmibeĢ uzman) elektronik posta ile bilgi verilerek çalıĢmaya katılmaları 

istenmiĢtir. Altı uzman olumlu cevap vererek elektronik ankete katılmıĢtır. Diğer 

uzmanlarla ön görüĢme yapılarak çalıĢma ile ilgili bilgi verildikten sonra ise dokuz 

uzman e-anketi cevaplamıĢtır. Yedi uzman ise e-ankete katılmayı kabul etmemiĢtir. 

E-ankete katılmama gerekçeleri olarak bölgeyi bilmemeleri ve görevleri gereği 

katılmalarının sakıncalı olması gibi kiĢisel nedenlerin yanında internet sayfasının 

açılmaması gibi teknik nedenler de gösterilmiĢtir. Sonuç olarak onbeĢ uzmanın e-

ankete katılımı sağlanmıĢtır. Elektronik ankete katılan uzmanlar, dokuz Ģehir 

plancısı, üç peyzaj mimarı, bir jeodezi ve fotogrametri mühendisi, bir orman 

mühendisi ve bir ziraat mühendisinden oluĢmaktadır. Uzmanların onu üniversitede, 
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üçü belediyede diğerleri ise kamu kurumlarının yerel teĢkilatlarında görev 

yapmaktadır. 

ÇalıĢmada yatırımcı grubunun katılımında önceden belirlenen yatırımcı Ģirketlerin 

temsilcilerine (on Ģirket) elektronik posta ile bilgi verilerek çalıĢmaya katılmaları 

istenmiĢtir. Bir yatırımcı Ģirket temsilcisi gönderilen davete olumlu cevap vererek 

elektronik ankete katılmıĢtır. Diğer temsilcilerle ise ön görüĢme yapılarak çalıĢma ile 

ilgili bilgi verilerek çalıĢmaya katılmaları istenmiĢ dört temsilci bu isteğe olumlu 

karĢılık vererek e-anketi cevaplamıĢtır. BeĢ temsilci ise e-ankete katılmayı kabul 

etmemiĢtir. E-ankete katılan yatırımcı grubunu; Yapı Kredi Koray, Alarko ve Garanti 

Koza ve gayrimenkul Ģirketlerinin temsilcileri oluĢturmuĢtur.  

Birinci aĢamada cevaplanan anketler veritabanına kaydedilmiĢtir. Veri tabanında 

toplanan anket verileri SPSS (10) programı kullanılarak istatistik analizi yapılmıĢtır. 

PaydaĢların anket sonuçları birlikte değerlendirilerek sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢ, görüĢ 

farklılıkları çıkan konular belirlenmiĢtir.  

4.2.3 Yerel katılımın ikinci aĢaması  

Yerel katılım sürecinde Delfi Metodunun ikinci aĢamasının gerçekleĢtirilmesi 

amacıyla ikinci aĢama e-anket uygulanmıĢtır. Birinci aĢama anketin sonuçlarının 

değerlendirilmesi ile paydaĢlar arasında uyuĢmazlıkların giderilmesi özellikle yerel 

halk grubu ile uzman grubu arasındaki görüĢ farklılıklarının yeniden 

değerlendirilmesi için ikinci aĢama anket hazırlanmıĢtır. Ġkinci aĢama e-ankette 

paydaĢlara birinci aĢamanın sonuçları ile ilgili bilgi verilerek katılımcıların 

cevaplarını gözden geçirerek soruları yeniden cevaplaması istenmiĢtir.  

Ġkinci aĢama anket, üç bölüme ayrılmaktadır; birinci aĢamada ilgili paydaĢlar 

arasında ciddi fikir ayrılıklarının bulunduğu Riva‟da doğal çevre koruma, birinci 

aĢamada farklı görüĢlerin ortaya atıldığı ve uyuĢmazlıkların bulunduğu, Riva‟da 

yerel ekonomi ve turizm ve birinci aĢamada istenilen düzeyde çıkmayan katılım ve 

katılım metotlarının konu edildiği Riva‟da yerel katılım.  

Riva ile ilgili olarak doğal çevre koruma konusunda Riva‟nın özellikleri ve sorunları 

yanında doğal çevre koruma konusunda görüĢlerle ile ilgili sorular yer almaktadır. 

Riva‟da yerel ekonomi ve turizm konusunda ise yerel ekonomik faaliyetler ve turizm 

ve turizm türleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Riva‟da yerel katılım konusunda ise 
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katılım sürecinde yer alması düĢünülen paydaĢlar ve katılım metotları ile ilgili 

sorular yer almaktadır.  

ÇalıĢmanın ikinci aĢamasına yerel halk grubunun katılımı, birinci aĢamaya katılan 

örnekleme anketin uygulanmasıyla sağlanmıĢtır. Yerel halk grubundan çalıĢmanın 

birinci aĢamasına katılanların çalıĢmanın ikinci aĢamasına katılımı, daha kolay ve 

daha hızlı bir Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Ġkinci aĢama anketin daha az sorulu olması da 

anketin cevaplanmasını kolaylaĢtırmıĢtır.  

Uzman grubunun ikinci aĢama e-ankete katılımı, elektronik posta ile gönderilen 

davet ile baĢlamıĢtır. E-posta ile gönderilen linkten (bağlantıdan) anketin internet 

sayfasının açılmaması katılımı olumsuz etkilemiĢ, e-posta gönderilen davet 

sonucundaki katılımın düĢük olmasına yol açmıĢtır. Katılımcılarla yüzyüze görüĢme 

ile bu sorun aĢılarak uzman grubunun ikinci aĢama e-ankete katılmaları sağlanmıĢtır. 

Birinci aĢama e-ankete onbeĢ uzman katılırken ikinci aĢama e-ankete ondört uzman 

katılmıĢtır. Birinci aĢamaya katılan uzmanlardan biri ise belediyedeki iĢinden 

ayrılmasını gerekçe göstererek ikinci aĢama e-ankete katılmamıĢtır.  

Ġkinci aĢama anketin uygulanması ile sonuçların birinci aĢama anket ile 

karĢılaĢtırılarak paydaĢlar arasında uyuĢmazlıkların çözülmesi ve fikir birliğine 

varılmasında Delfi Metodunun uygulanabilirliliğinin araĢtırılması hedeflenmektedir. 

4.3 AraĢtırmanın Bulguları 

4.3.1 Birinci aĢama anket sonuçları   

4.3.1.1 Yerel halk grubu 

Yerel halk grubu sonuçları beĢ bölümde değerlendirilmektedir: Katılımcıların 

özellikleri, kentsel çevre, makro çevre ve mikro çevreye iliĢkin sonuçların ve yerel 

katılımın değerlendirilmesi 

Katılımcıların özellikleri  

Ankete cevap verenler ağırlıklı olarak 21-30 yaĢ arasındadır (%28.1). 41-50 yaĢ 

arasında olanların oranı ise ikinci sırada yer almaktadır (% 25.6). 50 yaĢ ve 

üzerindekilerin oranı ise %18,8'dir (ġekil 4.9.). 
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ġekil 4.9 : Ankete cevap verenlerin yaĢ grupları. 

Ankete katılanların ağırlıklı olarak Ġstanbul doğumlu oldukları görülmektedir 

(%62,6). Ġkinci sırada Trabzon doğumlular (%15,7) yer alırken, üçüncü sırada ise 

Kastamonu doğumlular yer almaktadır (%10,6)  (ġekil 4.10).  

 

ġekil 4.10 : Ankete cevap verenlerin doğum yerleri. 

Köylere göre değerlendirildiğinde ise Alibahadır, PaĢamandıra, ReĢadiye ve 

Zerzevatçı köylerinde Kastamonu doğumluların, Hüseyinli, Ġshaklı, Sırapınar, Kılıçlı 

ve PaĢamandıra köylerinde ise Trabzon doğumluların ağırlıklı olarak bulunduğu 

görülmektedir. Havzanın iç kısımlarında kalan köylerde Trabzon ve Kastamonu 

doğumluların ağırlıklı olduğu görülmektedir. 

Eğitim durumuna bakıldığında birinci sırada ilkokul mezunlarının (%51,8) ve ikinci 

olarak lise mezunlarının (%28,7) ağırlıklı oldukları görülmektedir. Üniversite 

mezunlarının ise son derece düĢük oranda olduğu ve en son sırada yer aldığı 

görülmektedir (%8,8) (ġekil 4.11). 
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ġekil 4.11 : Ankete cevap verenlerin eğitim durumu. 

ÇalıĢanların iĢ kollarına göre dağılıma bakıldığında %13.1‟inin tarım sektöründe, 

%9,3'ü hayvancılık sektöründe ve %6,8'i ormancılık sektöründe çalıĢmaktadır. Bu 

sektörlerde çalıĢanların ağırlıklı olarak havzanın iç kısımlarında yer alan köylerde 

yaĢamaktadır. Havza sınırında yaĢayanların ise ağırlık olarak serbest çalıĢtıkları veya 

nakliyatla uğraĢtıkları veya imalat sektöründe çalıĢtıkları anlaĢılmaktadır  (ankete 

katılanların %13.7‟si serbest, %11.8‟i imalat sektöründe ve %4,3'ü taĢımacılık 

sektöründe çalıĢmaktadır). ĠĢsizler ise ağırlıklı olarak havzanın iç kısımlarında 

yaĢayan köylerde yer almaktadır (%8,1) (ġekil 4.12). 
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ġekil 4.12 : ÇalıĢanların iĢ kollarına göre dağılımı. 

Ailelerin ortalama aylık gelirlerine bakıldığında ise köylülerin gelir düzeylerinin 

düĢük olduğu ve ağırlıklı olarak 500-1000 TL arasında yer aldığı görülmektedir 

(%32.5). %30.6‟sı ise 1000 – 2000 TL arasında gelire sahip olduğunu beyan etmiĢtir 

(ġekil 4.13). 
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ġekil 4.13 : Ortalama aylık gelire göre dağılım. 

Kentsel çevreye iliĢkin sonuçlar  

Anketin ikinci bölümünde kentsel çevreye (Ġstanbul) iliĢkin çevre sorunlarına  

(susuzluk, göl ve dere kirliliği ve ulaĢım sorunları gibi) yerel halkın verdiği önem 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

Buna göre ankete katılan yerel halkın hemen yarısı Ġstanbul kentinde pek çok çevre 

sorunu yaĢandığını rapor etmektedir (ġekil 4.14). Son üç yıldır ortaya çıkan 

susuzluk, halkın en çok önem verdiği problem olmuĢtur (%58.6). Ġkinci problem ise 

Riva deresinde yaĢanan kirliliğin de etkisiyle göl ve dere kirliliği olmuĢtur (%57,1). 

UlaĢım sorunları, üçüncü önemli problem olarak rapor edilmiĢtir (%54.3). AĢırı 

nüfus artıĢı ise en az önem verilen problem olarak beĢinci sırada yer almıĢtır 

(%42,9). 
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ġekil 4.14 : Ġstanbul‟da yaĢanan en önemli çevre sorunları.  
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Makro çevreye iliĢkin sonuçlar  

Bu bölümde Riva halkına Riva‟nın en önemli özelliği sorulmuĢ ve en önemli 

özelliğin orman alanları (%41.4) olduğu saptanmıĢtır (ġekil 4.15). Riva deresinde 

yaĢanan kirlilik nedeniyle düĢük oranda tercih edildiği görülmektedir. 
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ġekil 4.15 : Yerel halka göre Riva‟nın en önemli özelliği.  

Riva‟nın doğal özelliklerinin yanında komĢuluk iliĢkileri de %10,1 oranında 

Riva‟nın en önemli özelliği olarak gösterilmiĢtir.  

Yerel halka Riva‟da doğanın korunması açısından tehdit gördükleri konular sorulmuĢ 

ve alınan cevapların en fazla çevre kirliliği konusunda yoğunlaĢtığı görülmüĢtür 

(%47.1) (ġekil 4.16).  
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ġekil 4.16 : Yerel halka göre Riva'da tehdit görülen durumlar. 

Yerel halka Riva ile ilgili çevre koruma konusundaki belirtilen ifadelere katılıp 

katılmadıkları sorulmuĢ alınan cevaplar Çizelge 4.3‟de özetlenmektedir. 

   Yerel halk 

   Yerel halk 

(birinci aĢama) 

(birinci aĢama) 
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Çizelge 4.3 :  Doğal çevre ile ilgili ifadelere katılım. 

Ġfadeler 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum  

Riva, doğal kaynakları 

nedeniyle korunması 

gerekli bir alandır”. 
4,3 12,4 5,7 62,9 13,6 

Riva‟da yapılaĢmanın 

sınırlandırılması veya 

yasaklanması, doğal 

çevrenin korunması 

açısından gereklidir. 

8,6 57,9 7,1 17,8 5,7 

3. boğaz köprüsünün 

yapılması, doğal 

çevrenin korunması 

açısından Riva„yı 

olumsuz etkileyecektir. 

4,3 12,4 5,7 62,9 13,6 

Halk, Riva‟nın korunması gerekli bir bölge olduğu ifadesini ağırlıklı olarak (%62,9) 

desteklemesine karĢın, “Riva‟da yapılaĢmanın sınırlandırılması doğal çevrenin 

korunması açısından gereklidir” ifadesine (%57,9) ve “üçüncü boğaz köprüsünün 

yapılması Riva‟yı olumsuz etkileyecektir.” ifadesine ağırlıklı olarak karĢı 

çıkmaktadır (%52,1). Bu sonuçlar, halkın doğa koruma bilincinin düĢük olduğunun 

ve bu konularda bilgilendirilmesi gerekliliğinin göstergesi olmaktadır.  

 

ġekil 4.17 : Köylere göre “Riva, korunması gerekli bir alandır” ifadesine katılım. 
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Bu ifadeyi en çok destekleyen köyler ise turizm köyleri olmuĢtur (Çayağzı ve 

Polonezköy). Bu ifadeye en düĢük oranda katılan köyler ise havza sınırında yer alan 

ve orman alanlarının azaldığı köylerdir (Zerzevatçı, Hüseyinli gibi) (ġekil 4.17.). 

Köylere göre “Riva‟nın doğal kaynaklarının korunmasını gereklidir” ifadesine 

katılanların oranları değiĢiklik göstermektedir. Riva deresi boyunca yer alan orman 

köylerinde Riva‟nın doğal kaynaklarını nedeniyle korunmasını gerekli olduğunu 

görenlerin oranının yüksek olduğu görülmektedir. 

Köylere göre yapılaĢmanın sınırlandırılması gerektiği ifadesine katılanların oranları 

da değiĢiklik göstermiĢtir. Köylerde birinci derece Doğal Sit alanı olmasından dolayı 

her türlü yapılaĢma yasaktır. Köylerde genellikle yapılaĢmanın yasak olmasına tepki 

gösterilmektedir. Bu tepkiler anket sonuçlarına da yansımıĢtır. Havza sınırında yer 

alan ve yapılaĢma baskısı ve nüfus artıĢı yaĢayan köyler ise bu ifadeye katılmayan 

köyler olmuĢtur (Zerzevatçı, Sırapınar, Hüseyinli gibi). Orman köylerinde (Öğümce, 

Göllü, Alibahadır ve Mahmut ġevket PaĢa gibi) bu ifadeye katılanların oranı 

yükselmiĢtir. Turizm köylerinin de bu ifadeyi destekledikleri görülmüĢtür (Çayağzı 

ve Polonezköy). (ġekil 4.18.). 

 

ġekil 4.18 : Köylere göre “Riva‟da yapılaĢma sınırlandırılmalıdır” ifadesi. 
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Riva‟da en çok Ģikâyet edilen konulardan birisi de ekonomik sorunlardır. Yerel 

halka, yerel ekonominin geliĢtirilmesi için yapılabilecek öneriler sorulmuĢtur. 

Ekonomik sorunlar ve artan iĢsizliğin de etkisiyle “Riva‟da ekonomik nedenlerle 

tarımın, ormancılığın ve balıkçığın desteklenmesi gereklidir” ifadeleri ağırlıklı olarak 

desteklenmiĢtir (Çizelge 4.4.). 

Çizelge 4.4 :  Yerel ekonominin geliĢtirilmesi için önerilerin değerlendirilmesi.  

Ġfadeler 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum  

Riva‟da ekonomik 

nedenlerle tarımın 

desteklenmesi gereklidir. 
2,9 17,1 1,4 61,4 14,3 

Riva‟da ekonomik 

nedenlerle hayvancılığın 

desteklenmesi gereklidir. 
4,3 15,7 5,6 62,9 12,9 

Riva‟da ekonomik 

nedenlerle ormancılığın 

desteklenmesi 
gereklidir. 

2,9 34,4 4,3 54,3 8,6 

Köylere göre “ekonomik nedenlerle tarımın, hayvancılığın ve ormancılığın 

desteklenmesi gereklidir” ifadesini destekleyenlerin oranları değiĢiklik 

göstermektedir. 

 

ġekil 4.19 : Köylere göre “tarımla uğraĢanlar desteklenmelidir” ifadesi. 
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Turizmin geliĢmiĢ olduğu köylerde ve orman köylerinde ekonomik nedenlerle 

tarımın desteklenmesi gereklidir ifadesinin desteklenmediği görülmüĢtür. Havza 

sınırında yer alan ve geliĢme baskısı yaĢayan köylerde de bu ifade, daha düĢük 

oranda desteklenmiĢtir (ġekil 4.19.). 

Ekonomik nedenlerle ormancılığın desteklenmesi gereklidir ifadesi özellikle orman 

köylerinde (Göllü, Bozhane, Öğümce Alibahadır, Mahmut ġevket PaĢa ve 

PaĢamandıra gibi) yüksek oranda desteklenmektedir.  

Bu ifadenin havza sınırında yer alan bazı köylerde (Sırapınar, Zerzevatçı ve Kılıçlı 

gibi) düĢük oranda desteklenirken, turizmin geliĢmiĢ olduğu köylerde (Polonezköy 

ve Çayağzı) ise desteklenmediği görülmektedir (ġekil 4.20.). 

 

ġekil 4.20 : Köylere göre “ormancılıkla uğraĢanların desteklenmelidir” ifadesi. 

Yerel halka geleceğin planlanmasında Riva için öncelikleri sorulmuĢtur. Doğal 

afetlerin önlenmesi konusundan ekonomik sorunların çözülmesi konusuna kadar 

onbeĢ farklı konu arasından yerel halkın öncelikleri belirlenmiĢtir. Yerel halkın 

geleceğin planlanmasında Riva için öncelikleri arasında ilk iki sırayı altyapı 

sorunlarının çözülmesi (%54,3) ve çevre kirliliğinin önlenmesi (%47,1) almıĢtır.  
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Bu sonuçta anketin yapıldığı dönemde Riva deresinde yaĢanan kuraklığın ve 

kirliliğin ve yerel halkın bu kirliliğin sebebi olarak Ömerli‟de bulunan PaĢaköy 

arıtma tesisini görmesinin etkisi bulunmaktadır (ġekil 4.21). 
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ġekil 4.21 : Riva için “geleceğin planlanmasına yönelik” öncelikler. 

Orman alanlarının korunması da öncelikler arasında üçüncü sırada yer almaktadır 

(%46,3). Ekonomik sorunların etkisiyle tarım ve ormancılıkla uğraĢanların 

desteklenmesi de (tarımla uğraĢanların desteklenmesini isteyenlerin oranı; %45,7, 

ormancılıkla uğraĢanların desteklenmesini isteyenlerin oranı; %28,6,) yerel halkın 

öncelikleri arasındadır. Yörede turizmin geliĢtirilmesinin yerel halkın yedinci 

önceliği olduğu ve yöre halkının yörenin turizm potansiyelinin geliĢtirilmesi 

konusuna öncelik vermediği (%12,9) görülmektedir. Günübirlik piknik alanlarında 

kullanım sonrası yaĢanan kirlilik, yerel halkın tepkisini çekmekte ve halk turizmin 

geliĢmesine karĢı tavır göstermektedir. 

Köylere göre yerel halkın Riva için öncelikleri de farklılık göstermektedir. Altyapı 

problemlerinin çözülmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi, en çok önem verilen 

önceliktir. Özellikle Riva deresi boyunca yer alan köylerde birinci öncelik olarak 

seçilmiĢtir. Orman köylerinde doğal kaynakların korunması en önem verilen üçüncü 

öncelik olup üç köyde (Öğümce, Göllü, Polonez) birinci öncelik olarak seçilmiĢtir. 

Turizmin geliĢtirilmesi, turizmin geliĢmiĢ olduğu köylerde birinci önceliktir 

(Polonezköy ve Çayağzı gibi) (ġekil 4.22.). 

 

   Yerel halk (birinci aĢama) 
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ġekil 4.22 : Önceliklerin köylere göre dağılımı. 

1/100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planında Riva için ekolojik tarımın 

geliĢtirilmesi yanında turizm ve rekreasyon amaçlı bir geliĢme öngörülmektedir. Bu 

nedenle yerel halka bu geliĢme önerisine yönelik turizm türleri konusunda öncelikleri 

sorulmuĢtur.  
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ġekil 4.23 : Yerel halkın Riva‟da turizm türlerine yönelik öncelikleri. 

   Yerel halk 

(birinci aĢama) 
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Verilen cevaplara göre halkın, turizm türleri arasında öncelikli olarak günübirlik 

turizmin geliĢtirilmesi istediği görülmektedir (%48,6). Yöre halkı, turizm türleri 

konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. (ġekil 4.23). 

Riva‟da geliĢtirilmesi düĢünülen turizm ve ekolojik tarıma yönelik görüĢler, köylere 

göre değerlendirilmiĢtir (ġekil 4.24.). 

 

ġekil 4.24 : Köylere göre Riva‟da geliĢebilecek turizm türleri. 

Turizmin geliĢmiĢ olduğu köylerde (Polonezköy ve Çayağzı) doğa turizmi ve 

ekoturizm desteklenirken, orman köylerinde (Göllü, Bozhane ve Öğümce gibi) 

günübirlik turizm ve doğa turizminin geliĢtirilmesinin desteklendiği görülmüĢtür.  

Mikro çevreye iliĢkin sonuçlar  

Anketin bu bölümünde yerel halka, yaĢadıkları yere iliĢkin sorular sorulmuĢtur. 

Yerel halkın yaĢadıkları yeri nasıl algıladığı, beğenileri, sorunları ve yaĢadıkları 

yerden memnuniyet düzeyleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bölümde ilk olarak 

halka yaĢadıkları yerin en önemli özelliği sorulmuĢtur. Anket sonuçlarına göre en 

önemli özellik, makro çevreye benzer Ģekilde orman alanları ve temiz havadır 

(%58,6) (ġekil 4.25.). 
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ġekil 4.25 : Yerel halka göre mikro çevrenin özellikleri. 

Mikro çevrenin en önemli özelliği köylere göre de değerlendirilmiĢtir. Orman 

köylerinde (Göllü ve Öğümce gibi) orman alanları, turizmin geliĢmiĢ olduğu 

köylerde (Polonezköy gibi) turizm, tarımsal faaliyetlerin geliĢmiĢ olduğu köylerde 

(Cumhuriyet ve Kılıçlı gibi) ise tarım, köyün en önemli özelliği olarak gösterilmiĢtir 

(ġekil 4.26). Kendi içine kapalı köylerde (Ġshaklı, Sırapınar ve PaĢamandıra gibi) 

köyün en önemli özelliği olarak komĢuluk ve hemĢerilik iliĢkileri de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 4.26 : Köylere göre yerleĢmelerinin özellikleri. 

   Yerel halk 

(birinci aĢama) 
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Yerel halka ikinci olarak, yaĢadıkları yerin sorunları sorulmuĢtur. En fazla rapor 

edilen konu çevre sorunlarıdır. Ġkinci önemli sorun, bölgede bazı fabrikaların 

kapanmasının da etkisiyle ortaya çıkan iĢsizlik sorunudur (%61,4) (ġekil 4.27). 
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ġekil 4.27 : Yerel halka göre mikro çevrenin sorunları.  

Mikro çevrenin sorunları köylere göre de değerlendirilmiĢtir.  

 

ġekil 4.28 : Köylere göre yerel halkın sorunları.  

   Yerel halk 

(birinci aĢama) 
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Riva deresinin kıyısında yer alan köylerde Riva deresinin kirli olmasından 

kaynaklanan çevresel sorunlarının öne çıktığı görülmüĢtür. Havzanın iç kısımlarında 

yer alan köylerde iĢsizlik ve ulaĢım sorunun arttığı rapor edilmiĢtir (ġekil 4.28.). 

Halka yaĢadıkları yerle ilgili düĢündükleri en önemli tehdit sorulmuĢtur. En yüksek 

oranda seçilen çevre kirliliği tehditi olmuĢtur (%34,3) (ġekil 4.29).  
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ġekil 4.29 : Yerel halka göre yaĢadıkları yere yönelik en önemli tehdit. 

Yerel halka göre tehdit olarak görülen durumlar köylere göre değerlendirilmiĢtir. 

 

ġekil 4.30 : Köylere göre tehdit olarak görülen durumlar. 

   Yerel halk 

(birinci aĢama) 
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Buna göre Riva deresi kenarında yer alan köylerde çevre kirliliği ve sel baskını 

tehditinin, orman köylerinde orman yangını tehditinin ön plana çıktığı görülmüĢtür 

(ġekil 4.30.). 

Yerel halka “sizce yaĢadığınız yerleĢmede aĢağıda belirtilen faaliyetlerden hangisi 

gerçekleĢtirilebilir” Ģeklinde turizme yönelik önerileri sorulmuĢtur.  
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ġekil 4.31 : Yerel halka göre Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm faaliyetleri. 

Öneriler arasında piknik alanlarının arttırılması %70,8 oranla ilk sırada yer 

almaktadır. Bu sonuç, bölgede turizmin geliĢtirilmesi, turizmin faaliyetlerinin 

arttırılmasına yönelik halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.  

Bazı köylerde örneğin Polonezköy köyünde  kiraz festivali, ReĢadiye köyünde kiraz 

festivali ve Çayağzı köyünde yaz festivali gibi yöresel etkinliklerin düzenlendiği 

bilinmektedir (ġekil 4.31.). 

Turizmin geliĢmiĢ olduğu köylerde farklı turizm faaliyetlerinin (dağ bisikleti turları 

gibi) tercih edildiği görülmüĢtür.  

Yerel halkın çevre sorunlarından ekonomik sorunlara kadar pek çok sorunu olduğu 

anlaĢılmaktadır. Yerel halka, yaĢadıkları yerden memnun olup olmadıkları ve 

taĢınmayı düĢünüp düĢünmedikleri sorulmuĢtur.  

Yerel halkın ağırlıklı olarak yaĢadıkları yerden memnun oldukları ortaya çıkmıĢtır. 

YaĢadıkları yerden çok memnun olanların oranı %34,2 iken yaĢadıkları yerden 

memnun olmayanlar (%5,6) düĢük oranda kalmıĢtır (ġekil 4.32).  

 

   Yerel halk 

(birinci aĢama) 
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ġekil 4.32 : YaĢadığınız yerden memnun musunuz?  

Yerel halka, yaĢadıkları yerden taĢınmayı düĢünüp düĢünmedikleri sorulmuĢtur. 

YaĢadıkları yerden taĢınmak isteyenlerin oranı ise %12,9 gibi düĢük bir düzeyde 

kalmıĢtır (ġekil 4.33.). Bu sonuçlar yerel halkın yaĢadıkları yeri sahiplendiğini 

göstermektedir. 
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ġekil 4.33 : YaĢadığınız yerden taĢınmak ister misiniz?  

Yerel katılıma iliĢkin sonuçlar  

Bu bölüm, yerel halkın katılım isteğinin ölçülmesine yönelik sorulardan 

oluĢmaktadır. Katılımın geliĢtirilmesinde yerel halkın, katılım konusuna bakıĢının 

belirlenmesi önemlidir. Halkın katılımın yararına inanması, katılım isteğinin 

artmasını, bunun sonucunda da katılımın geliĢtirilmesi ve aktif katılıma yönelik 

organizasyonlarının baĢarısının da artmasını sağlayacaktır. 

Köylerde halkın katılımı, en basit ve en düĢük düzeyde gerçekleĢmektedir. Bilgi 

verme düzeyinde katılım, bilgi panolarından (muhtarlıkta, kahvehanelerde vb 

yerlerde bulunan) kararların halka duyurulması Ģeklindedir. Muhtarlıklar, yerel halka 

bilgi vermek için köy toplantıları da düzenlemektedir. Yerel katılım, muhtarlığın 
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yaptığı köy toplantıları yoluyla gerçekleĢmektedir. Köylerde köyü koruma, yaĢatma 

ve kalkındırma dernekleri Ģeklinde sivil toplum örgütü bulunmaktadır.  

Yerel halkın, yerel katılıma bakıĢını değerlendirmek amacıyla doğrudan veya dolaylı 

olarak katılımla ilgili sorular sorulmuĢtur. Yerel halkın, katılıma bakıĢı olumludur. 

Yerel halk “Halkın yerel yönetimlerde aktif rol alması gereklidir” ifadesine ve 

“Halkın yerel yönetimlerde söz sahibi olması halkın sorunlarının çözülmesini 

kolaylaĢtıracaktır” ifadesine ağırlıklı olarak katılmaktadır (Çizelge 4.5.). 

Çizelge 4.5 : Yerel katılıma iliĢkin ifadelerin değerlendirilmesi. 

Ġfadeler 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum  

Halkın, Yerel 

Yönetimlerde aktif rol 

alması gereklidir.  
10,4 6,6 1,4 10,2 71,4 

Halkın, Yerel 

Yönetimlerde söz sahibi 

olması, halkın 

sorunlarının çözülmesini 

kolaylaĢtıracaktır.  

14,3 8,7 4 59,6 14 

Yerel katılım konusundaki ifadeler köylere göre de değerlendirilmiĢtir. 

 

ġekil 4.34 : Köylere göre yerel katılımın değerlendirilmesi. 



 

 
86 

Yerel halkın yerel yönetimlerde aktif rol alması gerektiği ifadesi köylere göre de 

değerlendirilmiĢtir. Buna göre bu ifadenin oniki köyde (özellikle orman köylerinde, 

Göllü, Bozhane, Öğümce ve Mahmut ġevket PaĢa gibi ve turizmin geliĢmiĢ olduğu 

köylerde, Polonezköy ve Çayağzı gibi) ağırlıklı olarak (%50-%80 arası oranda) 

desteklendiği görülmüĢtür. Bu ifade, dört köyde ise (kendi içine kapalı komĢuluk 

iliĢkileri kuvvetli köyler, Ġshaklı, Sırapınar, Kılıçlı ve PaĢamandıra gibi) daha düĢük 

oranda (%50‟den az) desteklenmiĢtir (ġekil 4.34.). 

Yerel halka yerel yönetimlerde görev almak ister misiniz Ģeklinde yerel katılım 

isteğini belirlemeye yönelik sorular sorulmuĢtur.  

Buna göre yerel halk grubundan muhtarlık yönetiminde görev almak isteyenlerin 

oranı %17,1, büyükĢehir belediyesinin yönetiminde görev almak isteyenlerin oranı 

ise %12,9‟dur. Yerel halk grubunda yerel yönetimlere halkın katılımının faydalı 

olacağına inananların oranının ağırlıklı olmasına karĢın (%73,6) büyükĢehir 

belediyesi yönetiminde görev almak isteyenlerin oranı %12,9 ve muhtarlık 

yönetiminde görev almak isteyenlerin oranı %17,1 arasındadır (ġekil 4.35). 
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ġekil 4.35 : Yerel yönetimlerde görev almak isteyenlerin oranları. 

Sonuçlar bize yerel halkın yönetime katılmak istemesindeki en büyük nedeninin, 

sorunlarının çözülmesi ve önerilerinin dikkate alınmasını sağlamak olduğunu 

göstermektedir (%75,14). Yönetime sorunlarını ve önerilerini duyurma isteği, yerel 

halkın, yerel yönetime katılım isteğini göstermektedir. Yerel yönetime aktif katılım 

isteğini ifade eden, kendilerini ilgilendiren kararlarda söz sahibi olmak için yerel 

yönetime katılırım diyenlerin oranı %12,57‟dir (ġekil 4.36.). 

   Yerel halk (birinci aĢama) 
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 ġekil 4.36 : Yerel halkın kurumlarda görev almak isteme nedenleri. 

Havza koruma sürecine katılabilecek paydaĢlar; yerel halk, özel sektör, muhtarlık, 

belediyeler ve sivil toplum örgütleri gibi belirlenerek yerel halka tercihleri 

sorulmuĢtur. Bu konuda yerel halkın ağırlıklı seçimi, muhtarlıklar olmuĢtur (%80,4) 

Muhtarlık hizmetinden memnun olma burada belirleyici rol oynamıĢtır. Bu sonuç, 

yerel halkın muhtarlığın kendilerini temsil edeceğine inandığını göstermektedir. 

Yerel halkın sürece katılması gerektiğini düĢündüğü ikinci paydaĢ ise halkın 

kendisidir (%55,1). Sürece aktif katılım, muhtarlık aracılığıyla katılımın gerisinde 

kalmıĢtır (ġekil 4.37). 
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ġekil 4.37: Yerel halka göre koruma sürecine katılması gereken paydaĢlar.  

Köylere göre de sürece katılması gerekli paydaĢlar belirlenmiĢtir (ġekil 4.38.). 

   Yerel halk 
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(birinci aĢama) 
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ġekil 4.38 : Halkın yönetime katılmasını gerekli gördüğü paydaĢlar. 

Köylere göre muhtarlık hizmetlerinden memnun olan köylerde (dokuz köyde; Göllü 

ve Öğümce gibi), muhtarlık en önemli paydaĢ olarak görülmüĢtür. Özel sektör, 

turizmin geliĢmiĢ olduğu köylerde (Polonezköy gibi) önemli paydaĢ olarak kabul 

edilmektedir  

Sonraki aĢamada yerel halka katılımın ne Ģekilde olması gerektiği sorulmuĢtur.  
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ġekil 4.39 : Halka göre halk ve yerel insiyatiflerin katılım biçimi. 

   Yerel halk 

(birinci aĢama) 
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Yerel halka göre, yerel halk ve insiyatiflerin havza koruma sürecine en uygun katılım 

biçimi toplantılar yoluyla olmaktadır (%65,2). Ġkinci sırada seçilen katılım biçimi, 

muhtar ve idare heyeti aracılığıyla katılımdır (%59,2). Yerel katılımın tercih edilen 

bu Ģekli aktif katılıma uygun olmamaktadır. Yerel halkın pasif katılıma olumlu 

baktığı görülmektedir. Ġnternet yolu ile katılım ise en düĢük oranda tercih edilen 

katılım Ģekli olmuĢtur. Yerel halkın bu yolla katılımı tercih etmediği görülmektedir 

(ġekil 4.39.). 

Halk ve yerel insiyatiflerin (Sivil toplum örgütleri, meslek odaları vb) havza koruma 

sürecine katılım Ģekillerine dair halkın tercihleri köylere göre de değerlendirilmiĢtir. 

 

ġekil 4.40 : Köylere göre yerel halkın tercih ettiği katılım Ģekilleri. 

Muhtarlık aracılığıyla katılım, en çok tercih edilen katılım Ģekli olmuĢ ve muhtarlık 

hizmetlerinden memnun olma burada belirleyici rol oynamıĢtır. Dokuz köyde 

(özellikle muhtarlık hizmetlerinden memnun olan köylerde) ağırlıklı olarak 

muhtarlık aracılığıyla katılım iĢaretlenmiĢtir. Toplantılar yoluyla katılım, en çok 

tercih edilen ikinci katılım Ģekli olmuĢ yedi köyde ağırlıklı olarak bu katılım biçimi 

tercih edilmiĢtir. Ġnternet yoluyla katılım ise düĢük oranda tercih edilmiĢtir (ġekil 

4.40.). 
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Riva ile ilgili bir koruma sürecini halkın nasıl değerlendireceği ve bu sürece katılımı 

koruma sürecinin etkili ve faydalı sonuçlar üretmesi için önemli olmaktadır. Ancak 

halkın, yerel yönetime aktif katılım isteğinin düĢük çıkması da bölge için katılım 

beklentisini azaltmaktadır. Buna karĢın halkın %49,3‟ü Riva ile ilgili koruma 

sürecine katılabileceklerini ifade etmiĢlerdir. Halkın, sürece katılım isteğinin yerel 

yönetime katılım isteğinden daha fazla oranda olduğu görülmektedir (ġekil 4.41.) 
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ġekil 4.41 : Yerel halkın Riva koruma sürecine katılım isteği. 

Yerel halka Riva ile ilgili olarak havza koruma sürecinde görev almak isteyip 

istemedikleri sorularak görüĢleri köylere göre değerlendirilmiĢtir. 

 

ġekil 4.42 : Köylere göre yerel halkın koruma sürecine katılım istekleri. 

   Yerel halk (birinci aĢama) 
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Riva ile ilgili olarak yerel halkın katılım isteğinin yüksek olduğu köyler; Riva deresi 

boyunca yer alan orman köyleri iken, düĢük olduğu köyler, kendi içine kapalı, 

hemĢerilik iliĢkileri kuvvetli köylerdir (ġekil 4.42.). 

Yerel halka göre Riva ile ilgili koruma sürecine en uygun katılım Ģekli toplantılar 

yoluyla olmaktadır (%55,7). Yerel halkın %27,2‟si ise bölge yönetimine muhtar ve 

ihtiyar heyeti aracılığıyla katılabileceğini ifade etmiĢtir. Bu Ģekildeki katılım ise aktif 

katılıma uygun olmamaktadır. Yerel katılıma yönelik aktif katılıma sağlayacak 

metotların ve organizasyonların geliĢtirilmesi ve halkın bu konuda 

bilgilendirilmesinin gereğini ortaya çıkarmaktadır (ġekil 4.43.). 
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ġekil 4.43 : Yönetim sürecine katılım için öngörülen metod.  

Riva yönetim ve planlama toplantısına yerel halkın katılımı konusunda yerel halkın 

katılma gerekçeleri sorulmuĢtur. Yerel halkın %41,4‟ü, kendilerini etkileyen bir konu 

olduğunda böyle bir toplantıya katılabileceklerini ifade etmiĢlerdir. Yerel halkın 

havza koruma sürecine aktif katılımı için olumsuz bir sonuç olmaktadır. Toplantıya 

katılma nedenleri arasında ikinci sırada yer alan, bir planlama önerisi hakkında daha 

fazla bilgi edinmek amacıyla katılırım diyenlerin oranı %24,3‟dür. Bu sonuç, yerel 

halkın bilgi edinme düzeyinde yerel yönetime katılmak istediğini göstermektedir. 

Aktif katılıma yönelik olarak bir planlama önerisine karĢı çıkmak veya bir planlama 

önerisine destek olmak amacıyla sürece katılırım diyenlerin oranı ise %15,2‟dir 

(ġekil 4.44.). Sürece aktif katılırım diyenlerin oranı, üçüncü sırada yer almaktadır. 

Ġnternet yolu ile kolay ve pratik olduğunda katılırım diyenlerin oranı ise son derece 

düĢüktür (%13,6). 
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 ġekil 4.44 : Riva yönetim toplantısına yerel halkın katılma gerekçeleri. 

Bu sonuçlara göre halkın, sürece aktif katılımı ile ilgili araçlar, katılım Ģekilleri ve 

katılım organizasyonları konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

Riva ile ilgili katılımlarını sağlayacak öneriler, köylere göre değerlendirilmiĢtir. 

 

ġekil 4.45 : Köylere göre halkın katılımını etkileyen öneriler. 
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Yedi köyde “kendilerini doğrudan etkileyen bir konu olduğunda katılırım” diyenlerin 

ağırlıkta olduğu görülmüĢtür. Özellikle yapılaĢma baskısı yaĢayan sınır köylerinde 

bu öneri, ağırlıklı olarak tercih edilmiĢtir. Altı köyde ise “bir planlama önerisi 

hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla katılırım” diyenler ağırlıktadır (ġekil 4.45.). 

Yerel halkın Riva‟nın havza koruma sürecine daha etkili katılımının sağlanabilmesi, 

sürecin önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Yerel halka, sürece daha etkili 

katılmalarına yönelik olarak katılım yöntemleri seçeneklerle ifade edilmiĢtir.  
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ġekil 4.46 : Halkın etkili katılımını sağlayacağı öngörülen yöntemler. 

Yerel halkın %29,4‟ü, daha çok halk toplantısı düzenlenmesinin Riva‟nın havza 

koruma sürecine kendilerinin daha etkili katılımını sağlayacağını iĢaretlemiĢtir. Yerel 

halka göre, havza koruma sürecine halkın etkili katılımını sağlayacak ikinci önemli 

yöntem ise %27,8 ile yerel halka plan önerileri hakkında daha fazla bilgi 

verilmesidir. Yerel katılıma yönelik bir talep söz konusu iken katılımın düzeyinin 

geliĢtirilmesine yönelik bir talep mevcut değildir. Yerel halkın sadece kendisini 

etkileyecek plan önerileri hakkında daha fazla bilgi talep etmesi katılım konusunda 

bilgilendirilmesi gerektiğini göstermektedir (ġekil 4.46.). 

Değerlendirme 

ÇalıĢmada birinci aĢamada yerel halkın makro çevreden mikro çevreye, fiziksel 

çevreyi nasıl algıladıkları ölçülmüĢtür. Yerel halk, yaĢadıkları dere kirliliğinin de 

   Yerel halk 

(birinci aĢama) 
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etkisiyle çevre kirliliği konusunda duyarlı hale gelmiĢlerdir. Geleceğe yönelik olarak 

en büyük tehdit gördükleri konu da çevre kirliliğidir. Yerel halkın, doğal çevrenin 

korunması konusuna büyük önem vermelerine karĢın yapılaĢma ve imar planı 

yapılması ve yerlerini satma isteği 3. köprünün doğaya zarar vermeyecek düĢüncesi 

çeliĢkilidir. Yerel halk, daha çok ekonomik sebeplerle yeni yapılaĢmaya ve 3. boğaz 

köprüsüne olumlu yaklaĢmaktadır. 

Yerel halkın en büyük sorunları, çevre kirliliği, ekonomik sorunlar, imar sorunu ve 

alt yapı sorunudur. Yerel halka iĢ olanağı sağlayan fabrikaların kapanması (Beykoz 

PaĢabahçe cam fabrikası gibi) ekonomik sorunları arttırmıĢtır. Ekonomik sorunlar 

nedeniyle yörenin doğal kaynakları nedeniyle korunması gerektiğine inanan yerel 

halk aynı zamanda yeni fabrikalar kurulmasını tarım, ormancılık ve hayvancılıkla 

uğraĢanların desteklenmesini talep etmektedir. Köy halkına yeni gelir kaynakları 

sağlanmalıdır. Turizm konusunda daha çok bilgi verilmesi ve halkın bu konuda 

eğitilmesi gerekmektedir.  

Yerel halkın, katılıma olumlu yönden baktığı ve yararına inandığı ortaya 

çıkmaktadır. Bu bakımdan yerel halkın katılım potansiyelinin olduğu açıktır. Yerel 

halkın prensip olarak olumlu baktığı katılıma uygulamada istekli olmadığı 

görülmüĢtür. Özellikle yerel yönetime katılım isteği beklentinin altında çıkmıĢtır. 

Yerel halkın yerel yönetimlerden memnuniyeti ve kendi sorunlarının çözülmesi 

açısından beklentilerine karĢın yönetime katılma isteklerinin %17,4 oranında çıkması 

ĢaĢırtıcıdır. Yerel yönetimlere katılıma yönelik bu isteksizlik varken Riva ile ilgili 

Bölge/havza koruma sürecine yerel halkın katılım isteğinin 3 kat arttığı 

görülmektedir. Yerel halkın bölgeleri ve yaĢadıkları yerle ilgili söz sahibi olmak 

istediklerini göstermektedir. Yerel halkın aktif katılıma yönelik katılım potansiyeli 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Yerel halkın aktif katılıma yönelik potansiyelin 

uygulamaya geçmesi için yerel katılım imkânlarının geliĢtirilmesi yanında katılım 

metotlarının ve organizasyonlarının da düzenlenmesi gereklidir. 

4.3.1.2 Uzman grubu 

Riva ve doğal çevre koruma konusunda ihtisaslaĢmıĢ bireylerin görüĢlerine 

ulaĢılması, Riva deresi havzasının korunması ve geleceği için önem taĢımaktadır. Bu 

kapsamda konunun uzmanlarına Riva ile sorunlar ve çözüm öneriler öncelikler ve 

1/100.00 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda Riva ile ilgili belirlenen kararların 
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değerlendirilmesi ve yerel katılımın uygulanmasına iliĢkin sorular yöneltilmiĢtir. 

Uzman grubu anket sonuçları dört bölümde değerlendirilmektedir: Kentsel çevre, 

makro çevre ve mikro çevreye iliĢkin sonuçların ve yerel katılımın değerlendirilmesi 

Kentsel çevreye iliĢkin sonuçlar 

Kentsel çevreye iliĢkin çevre sorunlarına uzmanların verdiği önem belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Buna göre anketin yapıldığı dönemde yaĢanan kuraklığın etkisiyle 

susuzluk, uzmanların en çok önem verdiği problem olmuĢtur (%86,6). Ġkinci önemli 

problem olarak çarpık yapılaĢma gösterilmiĢtir (%73,3). Göl ve dere kirliliği, üçüncü 

önemli problem olarak rapor edilmiĢtir (%60) (ġekil 4.47). 

 

ġekil 4.47 : Uzman grubuna göre Ġstanbul‟da yaĢanan çevre sorunları.  

Makro çevreye iliĢkin sonuçlar  

Bu bölümde uzman grubuna Riva‟nın en önemli özelliği sorulmuĢ ve en önemli 

özellik olarak Riva deresi (%46.6) rapor edilmiĢtir. Orman alanları ise ikinci önemli 

özellik (%40) olarak gösterilmiĢtir (ġekil 4.48). 

 

ġekil 4.48 : Uzman grubuna göre Riva‟nın en önemli özelliği.  
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Uzman grubuna Riva‟da doğanın korunması açısından tehdit gördükleri konular 

sorulmuĢ ve alınan cevapların Riva‟ya yönelik geliĢme baskısının etkisiyle kentleĢme 

konusunda yoğunlaĢtığı görülmüĢtür (%61,6) (ġekil 4.49.).  

 

ġekil 4.49 : Uzman grubuna göre Riva'ya yönelik tehditler. 

Uzman grubuna aynı zamanda Riva ile ilgili çevre koruma konusundaki belirtilen 

ifadelere katılıp katılmadıkları sorulmuĢ alınan cevaplar, Çizelge 4.6‟da 

özetlenmektedir.  

Çizelge 4.6 : Doğal çevre ile ilgili ifadelerin değerlendirilmesi. 

Ġfadeler 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum  

Riva, doğal kaynakları 

nedeniyle korunması 

gerekli bir alandır”. 
0 0 6,6 6,6 86,6 

Riva‟da yapılaĢmanın 

sınırlandırılması veya 

yasaklanması, doğal 

çevrenin korunması 

açısından gereklidir. 

0 6,7 0 20 73,3 

Üçüncü boğaz 

köprüsünün yapılması, 

doğal çevrenin 

korunması açısından 

Riva„yı olumsuz 

etkileyecektir. 

0 0 6,6 13,3 80 

E-anketin sonucuna göre uzman grubu, Riva‟nın doğal kaynakları nedeniyle 

korunması gerekli bir bölge olduğu ifadesine ağırlıklı olarak katılmaktadır (%86,6) 

(Çizelge 4.6). Uzman grubu, “Riva‟da yapılaĢmanın sınırlandırılması veya 

yasaklanması, doğal çevrenin korunması açısından gereklidir” ifadesini (%73,3) ve 

“üçüncü boğaz köprüsünün yapılması doğal çevrenin korunması açısından Riva‟yı 

olumsuz etkileyecektir.” ifadesini de ağırlıklı olarak desteklemektedir (%80). Uzman 

grubunun doğal çevrenin korunmasına önem verdiği görülmektedir. 
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Uzman grubundan Riva‟da yerel ekonominin geliĢtirilmesine yönelik önerileri 

değerlendirmesi istenmiĢtir. Uzman grubu, tarımın desteklenmesi ve ormancılığın 

desteklenmesi gibi yerel ekonominin geliĢtirilmesine yönelik önerilere katılmaktadır. 

Uzmanların, hayvancılığın desteklenmesi önerisine ise daha düĢük oranda katıldığı 

görülmektedir (Çizelge 4.7). 

Çizelge 4.7 :  Yerel ekonominin geliĢtirilmesi için önerilerin değerlendirilmesi. 

Ġfadeler 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum  

Riva‟da ekonomik 

nedenlerle tarımın 

desteklenmesi gereklidir. 
0 13,3 13,3 20 53,3 

Riva‟da ekonomik 

nedenlerle hayvancılığın 

desteklenmesi gereklidir. 
6,6 13,3 26,6 20 26,6 

Riva‟da ekonomik 

nedenlerle ormancılığın 

desteklenmesi gereklidir 
13,3 6,6 6,6 20 46,6 

Uzman grubuna geleceğin planlanmasında Riva için öncelikleri sorulmuĢtur. Doğal 

afetlerin önlenmesi konusundan ekonomik sorunların çözülmesi konusuna kadar on 

beĢ farklı konu arasından uzmanların öncelikleri belirlenmiĢtir.  

 

ġekil 4.50 : Uzman grubuna göre Riva için öncelikler. 

Uzmanların geleceğin planlanmasında Riva için öncelikleri arasında ilk önceliği 

orman alanlarının korunmasıdır (%93,3) (ġekil 4.50). Sonuçlar bize uzmanların, 

Riva‟ya yönelik geliĢme baskısını orman alanlarına yönelik tehdit olarak gördüğünü 
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göstermektedir. Diğer öncelikler ise Riva deresinde artan kirliliğin etkisi ile çevre 

kirliliğinin önlenmesi (%80), altyapı sorunlarının çözülmesi yer almaktadır (%46,6).  

1/100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planında Riva‟da ekolojik tarımın 

geliĢtirilmesinin yanında turizm ve rekreasyon amaçlı bir geliĢme öngörülmektedir. 

Bu nedenle uzman grubuna bu geliĢme önerisine yönelik turizm türleri ve ekolojik 

tarım konusunda öncelikleri sorulmuĢtur. 
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ġekil 4.51 : Uzman grubuna göre Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm türleri. 

Uzmanların turizm türleri arasında öncelikli olarak doğa turizmin geliĢtirilmesi 

istediği görülmektedir (%33,3). Öncelik verilen diğer turizm çeĢitleri ise eko 

turizmin geliĢtirilmesidir (%26,6) (ġekil 4.51.). 

Yerel katılıma iliĢkin sonuçlar  

Uzman grubunun, yerel katılıma bakıĢını değerlendirmek amacıyla doğrudan veya 

dolaylı olarak katılımla ilgili sorular sorulmuĢtur (Çizelge 4.8). 

Çizelge 4.8 : Yerel katılıma iliĢkin ifadelerin değerlendirilmesi. 

Ġfadeler 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum  

Halkın, yerel 

yönetimlerde aktif rol 

alması gereklidir.  
6,6 0 0 6,6 86,6 

Halkın, yerel 

yönetimlerde söz sahibi 

olması, halkın 

sorunlarının çözülmesini 

kolaylaĢtıracaktır.  

0 6,6 0 33,3 60 

Uzman grubunun yerel katılıma olumlu baktığı görülmüĢtür. “Halkın yerel 

yönetimlerde aktif rol alması gereklidir” ifadesine uzmanların %86,6‟sı kesinlikle 

katıldığını rapor etmiĢtir. “Halkın yerel yönetimlerde söz sahibi olması halkın 
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sorunlarının çözülmesini kolaylaĢtıracaktır” ifadesini, uzmanların %60‟ı katılıyorum 

Ģeklinde cevaplamıĢtır. Yerel yönetimlerde halkın söz sahibi olmasının gereğine ve 

bunun faydalı olacağına inanılmaktadır (%73,6). Katılım bölümünde uzman grubuna 

koruma sürecinde hangi paydaĢların rol alması gerektiği sorulmuĢtur.  

 

ġekil 4.52 : Uzmanlara göre sürece katılması gereken paydaĢlar.  

Uzman grubunun bu konuda ağırlıklı seçimi, yerel halk olmuĢtur (%86,6) (ġekil 

4.52). Uzman grubu, yerel katılımı desteklemekte ve yerel halkın aktif olarak sürecin 

içinde yer alması gerektiğine inanmaktadır.   

Uzman grubunun, havza koruma sürecine yerel katılıma olumlu baktığı 

görülmektedir. Koruma sürecine katılımda yerel halkı en önemli paydaĢ olarak gören 

uzman grubuna göre, yerel halk ve insiyatiflerin koruma sürecine en uygun katılım 

biçimi, toplantılar yoluyla olmaktadır (%26,6) (ġekil 4.53.). 

 

ġekil 4.53 : Uzman grubuna göre katılım biçimi. 
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Uzman grubuna halkın ve yerel inisiyatiflerin katılımını sağlamak için hangi 

metodun kullanılması gerektiği sorulmuĢtur.  

 

ġekil 4.54 : Uzman grubuna göre katılım metodu. 

Uzman grubuna göre Delfi Metodu en uygun katılım metodu olarak seçilmiĢtir. 

Uzman grubunun uzlaĢmacı katılım Ģeklinden yana olduğu görülmektedir. Charette 

Metodu tercih edilen diğer katılım metodudur (ġekil 4.54.).  

Uzman grubuna göre daha çok halk toplantısı düzenlenmesi halkın ve yerel 

inisiyatiflerin daha etkili katılımını sağlayacaktır (%33,3) (ġekil 4.55).  
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ġekil 4.55 : Halkın etkili katılımını sağlayacak önerilerin değerlendirilmesi. 
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Bu sonuçlara göre uzman grubunun, yerel halkın, koruma sürecine aktif katılımını 

desteklediği, halk toplantıları ile desteklenmiĢ Delfi Metodunu katılım metodu olarak 

seçtiği ortaya çıkmaktadır.  

4.3.1.3 Yatırımcı grubu 

Son 20 yılda Riva‟nın önem kazanması yatırımcıların ilgisini buraya çekmiĢ ve 

yatırımcıların bu bölgede araziler satın almalarına ve yatırım projeleri 

hazırlamalarına neden olmuĢtur. Bu nedenle Riva‟nın geleceğine Ģekil verecek olan 

yatırımcılar paydaĢlardan biri olarak kabul edilerek onlara da Riva‟nın sorunları, 

çözüm önerileri, Riva‟nın geleceğine yönelik görüĢleri, 1/100.000 Ġstanbul Çevre 

Düzeni Planı‟nın öngörüleri konusundaki düĢünceleri, planlama sürecine katılım 

konusuna nasıl baktıkları ve öncelikleri sorulmuĢtur.  

Kentsel çevreye iliĢkin sonuçlar 

Anketin ikinci bölümünde yatırımcıların kentsel çevreye iliĢkin çevre sorunlarına 

verdiği önem belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Buna göre birinci anketin yapıldığı dönemde 

yaĢanan kuraklığın etkisiyle susuzluk, yatırımcıların en çok önem verdiği problem 

olmuĢtur (%60). Ġkinci ve üçüncü önemli problem olarak çarpık yapılaĢma ve ulaĢım 

sorunları rapor edilmiĢtir (%40) (ġekil 4.56). 

 

ġekil 4.56 : Yatırımcılara göre Ġstanbul‟da yaĢanan çevre sorunları.  

Makro çevreye iliĢkin sonuçlar  

Bu bölümde yatırımcı grubuna Riva‟nın en önemli özelliği sorulmuĢ ve en önemli 

özellik olarak orman alanlarından daha yüksek oranda Riva deresinin (%40) seçildiği 

saptanmıĢtır. Orman alanları ve temiz havası ise daha düĢük oranda tercih edilmiĢtir 

(ġekil 4.57). 
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ġekil 4.57 : Yatırımcılara göre Riva‟nın en önemli özelliği.  

Yatırımcı grubuna Riva‟da doğanın korunması açısından tehdit olarak gördükleri 

konular sorulmuĢ ve alınan cevaplarda Riva deresinde yaĢanan kirliliğin de etkisiyle 

çevre kirliliği konusunun ön plana çıktığı görülmüĢtür (%40) (ġekil 4.58). 

 

ġekil 4.58 : Yatırımcılara göre Riva'ya yönelik tehditler. 

Yatırımcı grubuna aynı zamanda Riva ile ilgili çevre koruma konusundaki belirtilen 

ifadelere katılıp katılmadıkları sorulmuĢtur (Çizelge 4.9.).  

Çizelge 4.9 : Doğal çevre ile ilgili ifadelerin değerlendirilmesi. 
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Yatırımcıların, Riva‟nın korunması gerekli bir bölge olduğu ifadesine ağırlıklı olarak 

katılmasına karĢın (%60). “Riva‟da yapılaĢmanın sınırlandırılması gereklidir” ve 

“Üçüncü boğaz köprüsünün yapılması Riva‟yı olumsuz etkileyecektir.” ifadelerine 

aynı oranda katılmamaktadır Bu sonuç, yatırımcı grubunun bölgenin geliĢmesini 

istediğinin göstergesidir. 

Yatırımcı grubunun Riva‟da ekonomik nedenlerle tarımın, hayvancılığın ve 

ormancılığın desteklenmesi ifadesi de sorulmuĢtur.  

Çizelge 4.10 : Yerel ekonominin geliĢtirilmesi için önerilerin değerlendirilmesi. 

Ġfadeler 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum  

Riva‟da ekonomik 

nedenlerle tarımın 

desteklenmesi gereklidir. 
20 40 0 40 0 

Riva‟da ekonomik 

nedenlerle hayvancılığın 

desteklenmesi gereklidir. 
20 40 0 40 0 

Riva‟da ekonomik 

nedenlerle ormancılığın 

desteklenmesi gereklidir 
0 60 0 40 0 

Yatırımcı grubunun yerel ekonominin desteklenmesine dair bu önerilere %60 

oranında karĢı çıktığı görülmüĢtür (Çizelge 4.10). Yatırımcı grubunun bölgede 

sadece turizmin geliĢtirilmesini istemesinin bu sonuçta etkisi bulunmaktadır. 

 

ġekil 4.59 : Yatırımcılara göre Riva için öncelikler. 

20 

60 

80 

40 

60 

40 

60 

0 20 40 60 80 100 

Alt yapı sorun. 
çözülmesi 

Çevre kirliliğinin 
önlenmesi 

Orman alanlarının 
korunması 

tarımla uğraĢanla. 
desteklen 

ulaĢım olanakları. 
arttırılması 

Ormancılıkla 
uğraĢanların des. 

Turizmin 
geliĢtirilmesi 

% 
Yatırımcılar (birinci aĢama) 



 

 
104 

Yatırımcı grubuna geleceğin planlanmasında Riva için öncelikleri sorulmuĢtur. 

Yatırımcıların geleceğin planlanmasında Riva için öncelikleri arasında ilk önceliği 

turizmin geliĢtirilmesi olmuĢtur (%80) (ġekil 4.59). Yatırımcıların, Riva için 

öncelikleri arasında orman alanlarının korunması, altyapı sorunlarının çözülmesi ve 

ulaĢım olanaklarının arttırılması öne çıkmıĢtır (%60). 

Yatırımcı grubuna 1/100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planında Riva için 

öngörülen geliĢme önerisi ile paralel olarak turizm türleri ve ekolojik tarım 

konusunda öncelikleri sorulmuĢtur.  

 

ġekil 4.60 : Yatırımcılara göre Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm. 

Verilen cevaplara göre yatırımcıların turizm türleri arasında öncelikli olarak doğa 

turizminin yanı sıra günübirlik turizmin geliĢtirilmesini istediği görülmektedir (%40). 

Öncelik verilen diğer turizm ise eko turizmin geliĢtirilmesidir (%20) (ġekil 4.60). 

Yerel katılıma iliĢkin sonuçlar  

Yatırımcı grubunun anketinde yerel katılıma yönelik sorular da bulunmaktadır. 

Yatırımcı grubunun yerel katılıma olumlu baktığı görülmüĢtür. “Halkın ve yerel 

insiyatiflerin yerel yönetimlerde aktif rol alması gereklidir” ifadesine yatırımcıların 

%60‟ı kesinlikle katıldığını, %20‟si ise katıldığını rapor etmiĢtir. “Halkın yerel 

yönetimlerde söz sahibi olması halkın sorunlarının çözülmesini kolaylaĢtıracaktır” 

ifadesini, yatırımcıların %60‟ı kesinlikle katılıyorum, %20‟si ise katılıyorum 

Ģeklinde cevaplamıĢtır. Bu ifadelere karĢı çıkanların oranı ise %20‟dir. Yerel 
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katılımın geliĢtirilmesi konusunu yatırımcı grubunun da desteklediği görülmektedir 

(Çizelge 4.11.). 

Çizelge 4.11 : Yerel katılıma iliĢkin ifadelerin değerlendirilmesi.  

Ġfadeler 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum  

Halkın, Yerel 

Yönetimlerde aktif rol 

alması gereklidir.  
20 0 0 20 60 

Halkın, Yerel 

Yönetimlerde söz sahibi 

olması, halkın 

sorunlarının çözülmesini 

kolaylaĢtıracaktır.  

20 0 0 20 60 

Katılım bölümünde yatırımcı grubuna havza yönetim ve planlama sürecinde hangi 

paydaĢların rol alması gerektiği sorulmuĢtur. Yatırımcı grubunun bu konuda ağırlıklı 

seçimi, yerel halk ve özel sektör olmuĢtur (%80) (ġekil 4.61). Yatırımcı grubunun 

sürece katılması gerektiğini düĢündüğü ikinci paydaĢ ise muhtarlıklardır (%60).  

 

ġekil 4.61 : Yatırımcılara göre sürece katılması gereken paydaĢlar.  

Yatırımcı grubunun, havza yönetimine ve planlama sürecine yerel katılıma olumlu 

baktığı görülmektedir.  

Bu aĢamada yatırımcı grubuna yerel katılımın ne Ģekilde olması gerektiği 

sorulmuĢtur.  Sonuçlara göre yerel halk ve insiyatiflerin havza koruma sürecine en 

uygun katılım biçimi toplantılar yoluyla olmaktadır (%60). Ġkinci sırada seçilen 

katılım biçimi, muhtar ve idare heyeti aracılığıyla ve internet aracılığıyla katılımdır 

(%20) (ġekil 4.62.). 
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ġekil 4.62 : Yatırımcılara göre halkın katılım biçimleri. 

Yatırımcı grubuna göre plan önerileri hakkında bilgi verilmesinin (%60) halkın ve 

yerel inisiyatiflerin daha etkili katılımını sağlayacağı ifade edilmiĢtir. Etkili katılım 

için tercih edilen öneriler arasında ikinci sırada yerel yöneticilerle görüĢme 

olanağının arttırılması yer almaktadır (%20) (ġekil 4.63). Yatırımcılara göre yerel 

katılıma bilgi verme düzeyinde baĢlanması yerel katılımı olumlu etkileyecektir.  

 

ġekil 4.63 : Yatırımcılara göre halkın etkili katılımı sağlayacak öneriler. 

4.3.1.4 Birinci aĢama anket sonuçlarının gruplara göre karĢılaĢtırılması  

Riva‟nın korunmasında yerel halk, uzmanlar ve yatırımcıların katılımının 

sağlanmasında Delfi Metodunun kullanımının irdelenmesini hedefleyen araĢtırmanın 

web ortamında gerçekleĢtirilen birinci bölümünde elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırmalı 

olarak analiz edilmektedir.  

20 

20 

60 

0 20 40 60 80 

Halk 
temsilcileri ile 

internet 
yoluyla 

toplantılar 
yoluyla 

% 

Yatırımcılar (birinci aĢama) 

20 

20 

60 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Ġnternet yoluyla 
ilgili bilgiye daha 

kolay eriĢim 
sağlanması 

Yerel yöneticilerle 
görüĢme olanağının 

artması  

Plan önerileri 
hakkında daha fazla 

bilgi verilmesi 

% 

Yatırımcılar (birinci aĢama) 



 

 
107 

Birinci aĢamada yerel halkın görüĢleri, sorunları, önerileri ile ilgili bilgi edinilirken 

aynı zamanda katılım, turizm ve yaĢadıkları çevre ile ilgili bilgi de verilmiĢtir. 

Yatırımcı grubunun bölge ile ilgili düĢünceleri ve geleceğine yönelik olarak önem 

verdikleri konular belirlenmiĢtir. Uzman grubunun katılımı ile bölge ile ilgili çalıĢma 

yapmıĢ akademisyenlerin bölge ile ilgili görüĢlerine ulaĢılmıĢtır.  

Bölgede görev yapan kamu kurumlarının da bölge ile ilgili yaptıkları çalıĢmalar, 

bölge hakkında görüĢleri ve bilgilerinden faydalanılmıĢtır. Yerel katılım ortamı, ilk 

defa aynı bölge için çalıĢan, bölgede söz sahibi olan ve bu bölgede yaĢayan 

paydaĢları bir araya getirmiĢ ve katılım sürecini baĢlatmıĢtır. PaydaĢların katılım 

sonuçları birlikte değerlendirilerek fikir ayrılıklarının olduğu ve uzlaĢmanın olduğu 

konular belirlenmiĢtir. 

Kentsel çevreye iliĢkin sonuçların karĢılaĢtırılması 

Ġstanbul‟da yaĢanan en büyük çevre sorunu, yerel halk grubuna göre, Riva deresinde 

yaĢanan kirliliğin de etkisiyle, göl ve dere kirliliği (%57,1), yatırımcı grubuna göre 

göl ve dere kirliliği (%60) ve uzman grubuna göre ise çarpık yapılaĢmadır (%73,3). 

Yerel halk grubuna göre ikinci önemli çevre sorunu, çarpık yapılaĢma (%51,4), 

yatırımcı grubuna göre hava kirliliği ve çarpık yapılaĢma (%40), uzman grubuna 

göre ise göl ve dere kirliliğidir (%60).  

 

ġekil 4.64 : PaydaĢlara göre Ġstanbul‟da yaĢanan çevre sorunları.  

Çevre sorunları ve çarpık yapılaĢma konularında uzman grubunun, yerel halk ve 

yatırımcı grubundan daha fazla hassasiyet gösterdikleri görülmektedir (ġekil 4.64).  
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Ġstanbul‟un sorunları konusunda yerel halk, yatırımcı ve uzman gruplarının anket 

sonuçları karĢılaĢtırıldığında ise en önemli sorunun susuzluk olduğu konusunda 

paydaĢlar arasında görüĢ birliği bulunmaktadır (ġekil 4.65). 

 
ġekil 4.65 : PaydaĢlara göre Ġstanbul‟da yaĢanan sorunlar. 

Uzman grubunun çok önemli bir sorun olarak gördüğü, plansız yayılma sorununu, 

yerel halk grubu, en önemli beĢinci sorun (%30,4), yatırımcı grubu ise en önemli 

dördüncü sorun (%20) olarak değerlendirmiĢtir.  

Makro çevreye iliĢkin sonuçların karĢılaĢtırılması  

Riva‟nın en önemli özelliği konusunda paydaĢlar arasında farklı görüĢler 

bulunmaktadır.  

 

ġekil 4.66 : PaydaĢlara göre Riva‟nın en önemli özelliği.  

Uzmanlara ve yatırımcılara göre Riva‟nın en önemli özelliği, Riva deresidir. Ancak 
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yerel halka göre ise Riva deresi, Riva‟nın en önemli özelliği değildir (%8,6). Riva 

deresinde yaĢanan kirliliğin bu sonuçta etkisi bulunmaktadır (ġekil 4.66). 

Riva‟da doğanın korunması açısından tehdit olarak görülen durumlar, yerel halka ve 

yatırımcılara göre çevre kirliliği, uzmanlara göre ise kentleĢmedir (ġekil 4.67). 

 

ġekil 4.67 : PaydaĢlara göre Riva‟da tehdit olarak görülen durumlar. 

Uzman grubuna göre en tehdit olarak görülen durum, kentleĢme (%61,6), yerel halk 

grubuna göre tehdit olarak görülen durumlar arasında dördüncü sırada (%8,6) yer 

almıĢtır.  

Riva‟da yaĢanan sorunlar konusunda paydaĢlar arasında görüĢ birliği olduğu 

görülmektedir (ġekil 4.68). 

 

ġekil 4.68 : PaydaĢlara göre Riva‟da yaĢanan sorunlar. 
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Yerel halk grubu ise plansız ve kaçak geliĢme sorununu önemli bir sorun olarak 

görmemektedir (%9,6) (ġekil 4.68). 

“Riva, doğal kaynakları nedeniyle korunması gerekli bir alandır” ifadesinde 

paydaĢlar arasında görüĢ birliği olduğu görülmektedir (ġekil 4.69).  

 

 ġekil 4.69 : “Riva, korunması gerekli bir alandır.” ifadesinin değerlendirilmesi. 

Bu ifadeye yerel halk grubunun %16,7‟si, yatırımcı grubunun ise %20‟si 

katılmadığını ifade etmektedir. Bu sonuç, yerel halk grubunun ve yatırımcı grubunun 

koruma konusunda bilgilendirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır  

“Riva‟da yapılaĢmanın sınırlandırılması veya yasaklanması, doğal çevrenin 

korunması açısından gereklidir” ifadesine uzman grubu ağırlıklı olarak katılmaktadır. 

Yerel halk grubu ise yapılaĢmanın sınırlandırılması veya yasaklanması ifadesine 

katılmamaktadır (ġekil 4.70).  

 

ġekil 4.70 : "Riva‟da yapılaĢma sınırlandırılmalı"ifadesinin değerlendirilmesi.  
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Yerel halkın, bölgenin SĠT alanı olmasından ve yapılaĢmanın yasak olmasından 

Ģikâyetçi oldukları görülmektedir. Yatırımcı grubundan bu ifadeye karĢı çıkanların 

oranı ise %40‟dır. Riva‟nın doğal kaynakları nedeniyle korunması gerekli olduğu 

konusunda paydaĢlar arasında %50‟nin üstünde bir oranda uzlaĢma bulunurken 

Riva‟da yapılaĢmanın yasaklanması konusunda, paydaĢlar arasında görüĢ ayrılığı 

olduğu görülmektedir  

“Üçüncü boğaz köprüsünün yapılması doğal çevrenin korunması açısından Riva‟yı 

olumsuz etkileyecektir.” ifadesine uzman grubundan katılanların oranı %93,3 iken 

(kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı %80, katılıyorum diyenlerin oranı %13,3) 

yerel halk grubu ise ağırlıklı olarak bu ifadeye katılmamıĢ, katılanların oranı 

%20,7‟de kalmıĢtır (kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı %1,4, katılıyorum 

diyenlerin oranı %19,3). Yatırımcı grubu ise %40 oranında bu ifadeyi 

desteklemektedir (katılıyorum diyenlerin oranı % 40).  

 
ġekil 4.71 : “3. Boğaz köprüsünün yapılması, Riva„yı olumsuz etkileyecektir”. 

Yatırımcı grubunun %40‟ı “Üçüncü Boğaz köprüsünün yapılması, doğal çevrenin 

korunması açısından Riva„yı olumsuz etkileyecektir” ifadesine katılmadıklarını 

iĢaretlemiĢlerdir.  

Yerel halk grubunun ise %52,1‟i bu görüĢe katılmadığını, belirtmiĢtir. Bu konuda 

uzman grubu ile yerel halk ve yatırımcı grubu arasındaki görüĢ farklılığı çok açıktır. 

Yerel halk grubunun özellikle ekonomik sebeblerle üçüncü boğaz köprüsüne ve yeni 

yapılaĢmayı desteklediği ve karĢı çıkmadığı görülmüĢtür (ġekil 4.71). 

Tarımın desteklenmesi konusunda uzman grubu ile yerel halk grubu arasında görüĢ 

birliği vardır.  
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ġekil 4.72 : “Riva‟da tarım desteklenmelidir” ifadesinin değerlendirilmesi. 

Uzman grubu ve yerel halk grubu, Riva‟da tarımın desteklenmesi gerektiğine 

inanırken, yatırımcı grubu, tarımın desteklenmesi gerektiği ifadesine daha düĢük 

oranda katılmıĢtır (ġekil 4.72).  

Ekonomik nedenlerle hayvancılığın desteklenmesi ifadesini en yüksek oranda 

ekonomik sorunlar yaĢayan yerel halk grubu desteklemiĢtir (%62). Uzman 

grubundan bu görüĢe katılanların oranı ile kararsızların oranı aynıdır (%26,6). 

Yatırımcı grubu ise bu ifadeyi desteklememiĢtir (%60) (ġekil 4.73). 

 

ġekil 4.73 : “Riva‟da hayvancılık desteklenmeli” ifadesinin değerlendirilmesi. 

PaydaĢların, “Riva‟da ekonomik nedenlerle ormancılığın desteklenmesi gereklidir” 

ifadesini değerlendirmesi istenmiĢtir. Uzman grubu ile ekonomik sorunlar yaĢayan 

yerel halk grubu arasında bu konuda görüĢ birliği olduğu görülmektedir. Buna karĢın 
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yerel halk grubundan bu ifadeyi desteklemeyenlerin oranı da yüksektir (%34,4). 

Yatırımcı grubu ise bu ifadeyi desteklememektedir (%60) (ġekil 4.74). 

 

ġekil 4.74 : “Riva‟da ormancılık desteklenmeli” ifadesinin değerlendirilmesi. 

PaydaĢlara çeĢitli seçenekler sunularak geleceğin planlanmasında Riva için 

öncelikleri sorulmuĢtur. 

 

ġekil 4.75 : Riva için geleceğin planlanmasında paydaĢların öncelikleri. 

Riva için geleceğin planlanmasında paydaĢların önceliklerinin de farklı olduğu 

görülmektedir. Yerel halk grubunun öncelikleri, yaĢadıkları çevre kirliliği 

sorunundan kaynaklanan altyapı sorunlarının çözülmesi (%54,3) ve çevre kirliliğinin 
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önlenmesi (%47,1), Uzman grubunun öncelikleri, orman alanların korunması 

(%93,3) ve çevre kirliliğinin önlenmesi (%80) iken, yatırımcı grubunun öncelikleri; 

turizmin geliĢtirilmesi (%80) ve ulaĢım olanaklarının arttırılmasıdır (%60). Yerel 

halk grubunun ve yatırımcı grubunun önceliklerinin yatırımcı grubunun 

önceliklerinden farklı olduğu ve yerel halk grubunun turizmin geliĢtirilmesine 

öncelik vermediği, uzman grubunun da ulaĢım olanaklarının arttırılmasına öncelik 

vermediği görülmektedir (ġekil 4.75). 

PaydaĢlara, Riva‟da hangi turizm türlerinin geliĢtirilebileceğine yönelik tercihleri 

sorulmuĢtur. PaydaĢlar arasında Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm konusunda farklı 

görüĢlerin ortaya çıktığı görülmüĢtür. Uzman grubu, doğa turizmi, eko turizm ve 

günübirlik turizmin geliĢtirilmesini desteklerken ve yatırımcı grubu, doğa turizmi ve 

günübirlik turizm; yerel halk grubu ise uzman grubunun aksine öncelikle günübirlik 

turizmin geliĢtirilmesi önerisini desteklemiĢtir (%48,6). Yerel halkın, turizm 

konusunda (turizm türleri vs) yerel katılım süreci içinde bilgilendirilmesi 

gerekmektedir. Uzman grubu, ayrıca ekolojik tarımın geliĢtirilmesi önerisini de 

desteklemiĢlerdir (%26,6). Yatırımcı grubu ve yerel halk grubu ise ekolojik tarımın 

geliĢtirilmesi önerisine pek sıcak bakmamıĢtır (%5,7) (ġekil 4.76). 

 

ġekil 4.76 : PaydaĢların Riva‟da geleceğe yönelik tercihleri.  

PaydaĢlara Riva‟da hangi turizm faaliyetlerinin geliĢtirilebileceği sorulmuĢtur. 

Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm faaliyetleri konusunda katılımcı grupların farklı 

görüĢleri olduğu görülmüĢtür. 
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Uzman grubu, Riva‟da yürüyüĢ turlarından yöresel etkinliklere pek çok turizm 

faaliyetinin geliĢtirilebileceğini düĢünmektedir (ġekil 4.77). 

 

ġekil 4.77 : PaydaĢlara göre Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm faaliyetleri. 

Yatırımcı grubuna göre ise Riva‟da doğa turizmine yönelik turizm faaliyetleri 

geliĢtirilebilir. Yerel halk grubunun diğer paydaĢlardan farklı olarak sadece piknik 

alanlarının arttırılmasını tercih ettikleri görülmektedir  

Katılıma iliĢkin sonuçların karĢılaĢtırılması  

Katılıma iliĢkin sonuçlar karĢılaĢtırıldığında “halkın yerel yönetimlerde aktif rol 

alması gerektiği konusunda paydaĢlar arasında görüĢ birliği bulunmaktadır. (ġekil 

4.78). 

 

ġekil 4.78 : PaydaĢlara göre “halkın yönetimlere katılması gereklidir” ifadesi. 

0 

0 

86,6 

20 

20 

6,6 

1,4 

71,4 

6,6 

10,4 

10,2 

0 20 40 60 80 100 

Kesin. 
Katılmıyorum  
 

Katılmıyorum  

Kararsızım 

Katılıyorum 
 

Kesin. 
Katılıyorum 

% 

Uzmanlar Yatırımcılar Yerel Halk 

birinci aĢama 

66,7 

40 

12,9 

17,1 

18,6 

27,1 

34,3 

70,8 

26,7 

53,3 

66,7 

66,7 

93,3 
60 

0 20 40 60 80 100 

Tarihi çevre 
turları  

Yöresel 
etkinlikler  

Kamp yapma  

Dağ bisikleti 
turları  

YürüyüĢ turları  

Piknik alanlarının 
arttırılması 

% 

Uzmanlar Yatırımcılar Yerel Halk 

birinci aĢama 



 

 
116 

 “Yerel halkın yerel yönetimlerde söz sahibi olması halkın sorunlarının çözülmesini 

kolaylaĢtıracaktır.” ifadesini paydaĢlar %60‟ın üstünde bir oranda desteklemektedir. 

Bu konuda paydaĢlar arasında görüĢ birliği olduğu görülmektedir (ġekil 4.79). 

 

ġekil 4.79 : “Katılım, halkın sorunlarının çözülmesini kolaylaĢtırır” ifadesi. 

Yerel katılımın faydalı olacağı ifadesine paydaĢlar tarafından teoride olumlu 

bakıldığı görülmektedir. 

Havza koruma sürecine kimlerin katılması gerektiği konusunda paydaĢlar arasında 

görüĢ farklılıkları ortaya çıkmıĢtır. Uzmanların en çok tercih ettiği paydaĢ, yerel halk 

olmuĢtur (%86,6). Yerel halka göre ilk sırada muhtarlar (%80,4) yer almıĢtır. 

Yatırımcılara göre ise ilk sırayı özel sektör almıĢtır (%80) (ġekil 4.80).  

 

ġekil 4.80 : PaydaĢlara göre Riva koruma sürecine katılması gereken paydaĢlar.  
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Halk ve yerel inisiyatiflerin katılım metotlarına yönelik olarak paydaĢlar arasında 

toplantılar yoluyla katılımın en uygun katılım Ģekli olduğu konusunda görüĢ birliği 

olduğu görülmektedir (ġekil 4.81).  

 
ġekil 4.81 : PaydaĢlara göre halk ve yerel inisiyatiflerin katılım Ģekilleri. 

PaydaĢlar, Riva ile ilgili koruma sürecinde yerel halkın daha etkili katılımını 

sağlayacak önerileri değerlendirmiĢtir. 

 

ġekil 4.82 : PaydaĢlara göre daha etkili katılımı sağlayacak öneriler. 
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Riva ile ilgili koruma sürecinde yerel halk ve inisiyatiflerin daha etkili katılımı için 

daha çok halk toplantısı düzenlenmesi gerektiği konusunda uzman grubu ile yerel 

halk grubu arasında görüĢ birliği bulunmaktadır. Yatırımcı grubuna göre ise daha 

etkili katılım için plan önerileri hakkında daha fazla bilgi verilmesi gerekmektedir 

(%60). Etkili katılım için internet yoluyla bilgiye daha kolay eriĢim sağlanması 

önerisi, uzman grubu ve yatırımcı grubu tarafından %20 oranında desteklenirken 

yerel halk grubu tarafından %11 oranında desteklenmiĢtir (ġekil 4.82). PaydaĢlar 

arasında daha çok halk toplantısı düzenlenmesi ve plan önerileri hakkında daha fazla 

bilgi verilmesi önerilerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu sonuç, bilgi alma 

düzeyinde katılım isteğinin olduğunu göstermektedir. 

Birinci aĢama anket sonuçlarının değerlendirilmesi 

PaydaĢların (yerel halk, uzman grubu ve yatırımcı grubu) anket sonuçları 

karĢılaĢtırıldığında çatıĢma çıkan konular, görüĢ ayrılıkları olduğu görülnüĢtür. 

Riva‟da yaĢayan yerel halkın yaĢadığı sorunlar, bu grubun katılımını etkilemiĢ, diğer 

katılımcı gruplara göre görüĢ farklılıklarının oluĢmasına neden olmuĢtur.  

PaydaĢların ifadelere ve seçeneklere katılım düzeyleri düĢük düzey, orta düzey ve 

yüksek düzey olarak 3 sınıfa ayrılarak değerlendirilmiĢtir. PaydaĢların Riva‟nın 

korunması gerekliliği, bölgede çevre sorunları yaĢandığı ve katılımın gerekliliği 

konularında yüksek düzeyde görüĢ birliği içinde olduğu görülmüĢtür. Buna karĢın 

paydaĢlar arasında çok farklı görüĢler ve derin görüĢ farklılıklarının da olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Riva‟nın sahip olduğu doğal değerleri ve fiziksel özellikleri ile 

korunmasının gerekliliği konusunda paydaĢlar arasında görüĢ birliği olmasına karĢın 

yerel halk grubu ve yatırımcı grubu Riva‟da yapılaĢmanın sınırlandırılması ve 

yasaklanmasına ve 3.Boğaz köprüsünün yapılmasının Riva‟yı olumsuz etkileyeceği 

görüĢlerine düĢük düzeyde katılmaktadır. Bu durum, yatırımcılar, yerel halkın ve 

uzmanlar arasında görüĢ ayrılıklarına neden olmaktadır. Bölge için imar planı 

yapılarak yapılaĢmaya açılması yerel halkın ve yatırımcıların en büyük 

taleplerindendir. Riva‟da her türlü kentsel geliĢimi destekleyen ve hızlandıran 

yapılanmanın önlenmesi gerekirken ekonomik sorunlar yaĢayan yerel halk ve 

yatırımcılar, bölgede imar yasağının kaldırılmasını ve 3. köprünün yapılmasını 

desteklemektedir. Ġkinci aĢama ankette yerel halk grubuna doğal kaynak koruma 

konusundaki hassasiyetlerini arttırmaya yönelik sorular sorulması amaçlanmaktadır. 
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Yerel ekonominin desteklenmesine yönelik önerilere yerel halkın yüksek düzeyde 

katıldığı, uzmanların orta düzeyde katıldığı, yatırımcıların ise hiç katılmadığı 

görülmektedir. Yerel halk, yaĢadığı ekonomik sorunların da etkisiyle (turizm ve 

ekolojik tarımın geliĢtirilmesi yerine) tarımla, hayvancılıkla ve ormancılıkla 

uğraĢanların desteklenmesi gereğine inanmaktadır. Buna karĢın halk tarafından 

(tarımla uğraĢanlar olmasına karĢın) ekolojik tarımın geliĢtirilmesi önerisi 

desteklenmemiĢtir. Ekolojik tarım konusunda da halkın bilgilendirilmesi, ekonomik 

getirisi yüksek alternatif ürünlerin yetiĢtirilmesi konusunda eğitilmesi gerekmektedir. 

Ġkinci aĢama ankette tarımla uğraĢanların ekolojik tarım konusunda görüĢlerinin 

geliĢtirilmesine yönelik sorularla yerel halka bu konuda bilgi verilmesi 

amaçlanmaktadır. Riva çevresinde bazı fabrikaların kapanmasıyla artan ekonomik 

sorunlar nedeniyle yerel halk grubundan fabrika açılmasını talep edenler bile 

olmuĢtur. Bu nedenle bölgenin ekonomik sorunlarını çözmek için alternatif gelir 

kaynakları bulunması gerekmektedir.  

Riva‟da turizmin geliĢtirilmesi gereklidir görüĢüne yatırımcı grubu yüksek düzeyde 

katılırken uzman grubunun tereddütlü yaklaĢtığı, yerel halk grubunun ise düĢük 

düzeyde katıldığı ve görüĢ birliği oluĢmadığı görülmektedir. Uzman grubu, bölge 

için günübirlik turizmin yanında doğa turizmi, kültür turizmi gibi turizm türlerinin 

geliĢtirilmesini önerirken yerel halk grubunun isteği, günübirlik turizmin 

geliĢtirilmesi Ģeklindedir. Doğaya uyumlu doğa turizmi, eko turizm ve kültür turizmi 

konularında yerel halkın yeterli bilgiye sahip olmadığı bu nedenle de bu yönde 

talepleri olmadığı görülmektedir. Yerel halkın turizm konusunda bilgilendirilmesi 

gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

PaydaĢların yerel katılıma olumlu yönden baktığı ve yararına inandıkları ortaya 

çıkmaktadır. Uzman grubunun hem katılıma olumlu baktığı hem de aktif katılıma 

istekli olduğu görülmektedir. Buna karĢın yerel halkın ve yatırımcıların, olumlu 

baktıkları katılım konusunda, uygulamada istekli olmadıkları ortaya çıkmaktadır. 

Bilgi edinme düzeyinde katılım tercih edilmektedir. PaydaĢlar tarafından elektronik 

katılım yerine geleneksel katılım Ģekillerinin (toplantılar yoluyla katılım) tercih 

edildiği görülmektedir. Elektronik katılıma sadece uzmanlar olumlu bakmaktadır. 

Yerel halkın, muhtarlar aracılığı ile katılımı da yüksek düzeyde tercih etmesi, aktif 

katılıma istekli olmadığını göstermektedir. Ġkinci aĢama ankette Rivayla ilgili 
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koruma sürecine yerel katılımın önemi ile ilgili bilgiler verilerek yerel halkın katılım 

potansiyelinin geliĢtirilmesi hedeflenmektedir (Çizelge 4.12). 

Çizelge 4.12 : Birinci aĢama anket sonuçlarının değerlendirilmesi. 

Konular Ġfadeler Yerel Halk Uzmanlar Yatırımcı OrtaklaĢtırma 

  
    

KORUMA 

Ġstanbul‟da plansız 

yayılma 
   Sadece uzmanlar  

Riva‟nın en önemli 

özelliği Riva deresi 
   

Yerel halk dıĢında 

görüĢ birliği var 

Riva‟da kaçak geliĢme 

tehditi 
   Sadece uzmanlar 

Riva‟da çevre sorunları    
GörüĢ birliği 

bulunmaktadır. 

 Riva‟nın korunması 

gereklidir. 
   

GörüĢ birliği 

bulunmaktadır. 

 YapılaĢmaya sınırlandı 

rılma getirilmelidir 

getirilmelidir 

   
Yerel halk farklı 

görüĢtedir 

3.köprü Riva‟yı 

olumsuz etkileyecektir 
   

Yerel halk farklı 

görüĢtedir 

FONKSĠYON 

Tarım    
GörüĢ farklılıkları 

bulunmaktadır  

Hayvancılık    
Yatırımcılar farklı 

görüĢte 

Ormancılık    
Yatırımcılar farklı 

görüĢte 

Ekolojik tarım    
Sadece uzmanlar 

olumlu 

Turizm    
Yerel halk olumsuz 

görüĢte 

Ekoturizm    
Sadece uzmanlar 

tercih etmiĢ 

Doğa turizmi     
Yerel halk dıĢında 

görüĢ birliği var 

Günübirlik turizm    
Uzmanlar dıĢı 

Uzmanlar dıĢında 

görüĢ birliği var nda 

görüĢ birliği var 

KATILIM 

Katılımın gereği    
Katılımın gereği 

konusunda görüĢ 

birliği  
Katılım isteği    Sadece uzmanlar  

Katılım Ģekli toplantı    
Toplantı tercih edilen 

katılım Ģeklidir.  

E-katılım    
Uzmanlar yüksek, 

yatırımcılar orta düzey 

Bilgi edinme    
Uzmanlar yüksek, halk 

orta düzey katılım 

Bilgi verme    
Sadece uzmanlar 

yüksek düzeyde 

Aktif katılım    
Sadece uzmanlar 

yüksek düzeyde 

        Yüksek düzey               Orta düzey               DüĢük düzey 
 

Birinci aĢamanın sonunda paydaĢlar arasında doğal çevre koruma, yerel ekonominin 

geliĢtirilmesi, turizmin geliĢtirilmesi ve turizm türleri ve katılımın nasıl 

gerçekleĢeceği konularında görüĢ farklılıkları bulunmaktadır. Yatırımcıların ve yerel 

halkın doğal çevre koruma konusunda yeterli hassasiyeti göstermedikleri ortaya 
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çıkmaktadır. Ġkinci aĢamada paydaĢlar arasındaki görüĢ farklılıklarının giderilmesi, 

birinci aĢama sonuçları ile ilgili Riva‟nın önemi ve turizm türleri gibi konularda bilgi 

verilmesi amaçlanmaktadır.  

4.3.2 Ġkinci aĢama sonuçlarının ilk aĢama ile iliĢkili olarak değerlendirilmesi 

AraĢtırmada katılımın Delfi Metodu kullanılarak sağlanması, paydaĢlar arasındaki 

görüĢ ayrılıklarının giderilmesi ve çatıĢmaların önlenmesine yöneliktir. AraĢtırmanın 

ikinci aĢamasında gerçekleĢtilen anket çalıĢması birinci aĢama anketinde ortaya çıkan 

sonuçların değerlendirilmesi ve bu sonuçların paydaĢlara yeniden yönlendirilmesini 

içermektedir.  

Birinci aĢama anket sonucu ortaya çıkan ve paydaĢlara ikinci aĢamada yönlendirilen 

konular; doğal çevrenin korunması, turizm, ekolojik tarım ve yerel katılım olarak 

belirlenmiĢtir.  

Doğal çevrenin korunması kapsamında öncelikle paydaĢlara birinci aĢamanın konu 

ile ilgili sonuçlarına iliĢkin bilgiler verilmiĢtir. Bu bilgilerin ıĢığında paydaĢlara 

Riva‟nın mevcut doğal kaynakları nedeniyle korunması gerekli bir alan olması ve bu 

kaynakların korunabilmesi için yapılaĢmanın sınırlandırılması veya yasaklanması 

ifadesi ve Üçüncü Boğaz Köprüsünün yapılmasının Riva„yı olumsuz etkileyeceği 

ifadesi yöneltilmiĢ ve konunun yeniden değerlendirilmesi istenmiĢtir. 

Riva‟nın geleceğine yönelik olarak paydaĢlar arasında çıkan görüĢ farklılıklarının 

giderilmesi için paydaĢlardan ekonomik sorunlarının çözülmesi için önerilerin tekrar 

değerlendirilmesi istenmiĢtir. Bu kapsamda tarımın, hayvancılığın ve ormancılığın 

desteklenmesi önerisi paydaĢlara yöneltilmiĢtir.  

Turizm ve ekolojik tarım kapsamında paydaĢlara birinci aĢama anketin turizmle ilgili 

sonuçları ile ilgili bilgi verilerek turizm türlerine yönelik önerilerin ve ekolojik tarım 

önerilerinin yeniden değerlendirilmesi istenmiĢtir. Bunun yanında katılımcılardan 

yörede turizmin geliĢtirilmesinin yörenin ekonomik sorunlarını çözeceği önerisinin 

de değerlendirilmesi istenmiĢtir. 

Yerel katılım kapsamında ise paydaĢlara öncelikle birinci aĢama anketin konu ile 

ilgili sonuçlarına iliĢkin kısa bilgiler verilmiĢtir. Verilen bilgilerin ıĢığında 

paydaĢlara havza koruma sürecine katılıma iliĢkin olarak katılım Ģekilleri, katılımda 
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yer alması gereken aktörler ve katılımı olumlu yönde etkileyebilecek etkenler gibi 

konularda görüĢleri sorulmuĢtur.  

4.3.2.1 Yerel halk grubu 

Yerel halka ikinci kez yöneltilen Riva‟nın en önemli özelliği nedir? sorusuna verilen 

cevaplar ġekil 4.83‟de gösterilmektedir. Buna göre, ikinci aĢamada da Riva‟nın en 

önemli özelliği olarak orman alanları seçilmiĢtir. 

 

ġekil 4.83 : Yerel halka göre Riva‟nın en önemli özelliği. 

Riva‟nın en önemli özelliği olarak Riva deresini gösterenlerin oranındaki artıĢta o 

dönemde derede yaĢanan kirliliğin azalmasının etkisi bulunmaktadır (ġekil 4.83). 

 

ġekil 4.84 : Yerel halka göre Riva‟nın sorunları. 
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Ġkinci aĢamada da yaĢanan ekonomik kriz ve artan iĢsizliğin etkisiyle ekonomik 

sorunlar ön plana çıkmıĢtır (ġekil 4.84). 

 
ġekil 4.85 : Halkın“Riva, korunması gerekli bir alandır” ifadesine katılımı. 

Ġkinci aĢamada Riva‟nın önemine iliĢkin detaylı bilgi verilmesi ile “Riva‟nın doğal 

kaynakları nedeniyle korunması gerekli bir alan” olduğu ifadesine katılanların 

oranında genel olarak artıĢ olduğu görülmektedir (ġekil 4.85).  

Değerlerin köylere dağılımına bakıldığında orman köylerinde Riva‟nın korunmasının 

gereği ikinci aĢamada daha yüksek oranda desteklendiği görülmektedir (ġekil 4.86). 

  

ġekil 4.86 : Köylere göre “Riva korunması gerekli bir alandır” ifadesi. 

Bu ifade ikinci aĢamada da havza sınırına yakın, geliĢme baskısı ile nüfus artıĢı 

yaĢayan köylerde daha düĢük oranda desteklenmektedir.  
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Bu aĢamada ikinci olarak Riva‟da yapılaĢmanın sınırlandırılması veya yasaklanması 

ifadesi yerel halka tekrar yönlendirilmiĢtir. 

 
ġekil 4.87 : “Riva‟da yapılaĢmanın sınırlandırılması gereklidir” ifadesi. 

Yerel halk grubundan bu görüĢe katılanların oranında önemli bir değiĢme olmadığı 

görülmektedir. Genel olarak Riva‟nın korunmasını destekleyen yerel halkın daha çok 

ekonomik nedenlerle bölgenin yapılaĢmaya açılmasını destekledikleri 

anlaĢılmaktadır (ġekil 4.87). 

 

ġekil 4.88 : Köylere göre “Riva‟da yapılaĢmanın yasaklanmalıdır” ifadesi. 

Değerlerin köylere dağılımına bakıldığında bu ifadeyi destekleyenlerin oranlarında 

birinci ankete göre düĢme olduğu görülmektedir. Kentsel kırsal ayrımında yeralan 

geçiĢ bölgelerinde ve havza sınırına yakın köylerde geliĢme baskısının etkisiyle bu 

görüĢe karĢı çıkanların göreli olarak fazla olduğu görülmektedir (ġekil 4.88). 
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Ġkinci aĢamada yönlendirilen bir diğer ifade; 3. Boğaz Köprüsünün yapılmasının 

doğal çevrenin korunması açısından Riva„yı olumsuz etkileyecektir ifadesidir.  

 
ġekil 4.89 : Halka göre “3. Köprü, Riva„yı olumsuz etkileyecektir” ifadesi. 

Ġkinci aĢamada Üçüncü Boğaz Köprüsü ile ilgili görüĢlerde önemli bir değiĢme 

olmadığı görülmektedir. Yerel halkın daha çok ekonomik açıdan Üçüncü Boğaz 

Köprüsüne olumlu yaklaĢtığı ve köprünün ekonomik yönden bölgeye olumlu etkileri 

bulunacağını düĢündüklerini söylemek yanlıĢ olmayacaktır (ġekil 4.89). 

  

ġekil 4.90 : Köylere göre “3.köprü Riva‟ya zarar verecektir” ifadesi. 

Bu ifadeyi destekleyenlerin köylere göre dağılımına bakıldığında özellikle havzanın 

güney sınırında yer alan ve nüfus artıĢı yaĢayan köylerde (Koçullu ve ReĢadiye gibi) 

bu ifadeye katılmayanların oranının arttığı olduğu görülmektedir. (ġekil 4.90). 
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Ġkinci aĢamada “Riva bölgesinde ekolojik tarımın desteklenmesi gereklidir.” ifadesi 

sorulmuĢ ve yerel halktan bu ifadeyi destekleyip desteklemediklerinin 

değerlendirilmesi istenmiĢtir. 

 

ġekil 4.91 : Halka göre “Riva‟da ekolojik tarım desteklenmelidir” ifadesi.  

Sonuçlar bize yerel halk grubunun ikinci aĢamada Riva‟da ekolojik tarımın 

desteklenmesi gereklidir ifadesini desteklediğini göstermektedir. (ġekil 4.91). 

Sonuçların köylere dağılımına bakıldığında ekolojik tarımın destekleyenlerin 

özellikle tarım köylerinde fazla olduğu görülmektedir (ġekil 4.92). 

  

ġekil 4.92 : Köylere göre “Riva‟da ekolojik tarım geliĢtirilmelidir” ifadesi. 

Ġkinci aĢama bu ifadenin bazı tarım köylerinde (Ġshaklı, , Koçullu ve Alibahadır gibi) 

daha yüksek oranda desteklendiği Çayağzı köyü gibi turizmin geliĢmiĢ olduğu 

köylerde göreli olarak düĢük oranda desteklendiği görülmektedir (ġekil 4.92).  
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Ġkinci aĢamada yöneltilen bir diğer soru “Riva bölgesinde ekonomik nedenlerle 

tarımın desteklenmesi gereklidir” ifadesidir. 

 

ġekil 4.93 : Halkın “Riva‟da tarım desteklenmelidir” ifadesini değerlendirmesi. 

Bu ifadeyi destekleyenlerin oranı, birinci aĢamaya göre düĢüĢ göstermiĢtir. Bu 

sonuçta ekonomik sorunlar yaĢayan halkın tarım sektörü dıĢında gelir kaynaklarına 

da itibar göstermesinin etkisi olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır (ġekil 4.93). 

 

ġekil 4.94 : Köylere göre "Riva‟da tarımla uğraĢanlar desteklenmelidir” ifadesi. 

Bu sonucun köylere göre dağılımı incelendiğinde tarım köylerinde (Koçullu, Ġshaklı 

ve Sırapınar gibi) oranın göreceli olarak yükseldiği görülmektedir. (ġekil 4.94). 

Ġkinci aĢamada yerel halka yöneltilen bir diğer ifade “Riva bölgesinde ormancılığın 

desteklenmesi gereklidir.” ifadesidir.  
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7  

ġekil 4.95 : Halka göre “Riva‟da ormancılık desteklenmelidir” ifadesi. 

Ġkinci aĢamada bu ifadeye katılım oranında önemli değiĢiklik olmadığı 

görülmektedir. Bu ifadeye kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı artarken, 

katılıyorum diyenlerin oranının düĢtüğü görülmektedir (ġekil 4.95). Bu sonuçta da 

özellikle orman köylerinde ekonomik sorunların artıĢının etkisi olduğunu söylemek 

yanlıĢ olmayacaktır.  

  

ġekil 4.96 : Köylere göre “ormancılık desteklenmelidir” ifadesi.  

Genellikle orman idaresinin kesim politikasını değiĢtirmesinden Ģikayetçi olan orman 

köylerinde bu ifadeyi destekleyenlerin oranı artarken ve havza sınırına yakın 

köylerde bu görüĢe karĢı çıkanların oranında artıĢ olduğu görülmektedir (ġekil 4.96).  

Ġkinci aĢamada yerel halka geleceğe yönelik olarak Riva için nasıl bir geliĢme 

düĢündükleri sorusu da yöneltilmiĢtir. 
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ġekil 4.97 : Halkın geleceğe yönelik olarak Riva için öncelikleri. 

Sonuçlara göre Riva‟nın geleceğine yönelik öncelikler konusunda farklı görüĢlerin 

olduğu görülmüĢtür. Koruma öncelikli bir geliĢme düĢünenlerin oranı, %33,3, turizm 

öncelikli bir geliĢme düĢünenlerin oranı ise %28,2‟dir (ġekil 4.97). 

Ġkinci aĢamada konuya iliĢkin olarak yöneltilen bir diğer soru; Riva‟da bulunan 2B 

arazilerinin ne Ģekilde kullanılması gerektiği sorusudur. 

 

ġekil 4.98 : Halka göre 2B arazilerinin gelecekte kullanımları. 

Sonuçlara göre yerel halk, %68,4 oranında Riva‟da bulunan 2B arazilerinin 

kullanıcısı olan yerel halka verilmesi gerektiğini düĢünmektedir. 2B arazilerinin 

orman alanı olarak kalmasını isteyenlerin oranı oldukça düĢük düzeydedir (%1,26) 

(ġekil 4.98). 

Ġkinci aĢamada Riva‟da yaĢayan yerel halkın en büyük sorunu olan ekonomik 

sorunlara çözüm olarak önerilen turizmin geliĢtirilmesi önerisi sorulmuĢtur.  
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ġekil 4.99 : "Riva‟da turizmin geliĢtirilmesi sorunları çözecektir" ifadesi.  

Yerel halk, turizmin geliĢtirilmesinin ekonomik sorunlarını çözeceğine inanmaktadır 

(%55,1) (ġekil 4.99). Yörede yaĢanan ekonomik sorunların artması, yerel halkı 

çeĢitli çözüm önerileri üzerine düĢünmeye zorladığı anlaĢılmaktadır. Buna karĢılık 

kendi içine kapalı köylerde turizmin desteklenmediği görülmektedir (%34.7).  

Ġkinci aĢamada yöneltilen bir sonraki soru, turizm türleri konusundadır. Bu soru 

yöneltilmeden önce yerel halka konu ile ilgili detaylı bilgi sunulmuĢtur.  

 

ġekil 4.100 : Halka göre Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm türleri. 

Sonuçlara göre, doğa turizmini ve ekoturizmi tercih edenlerin oranının da birinci 

aĢamaya göre yükseldiği görülmektedir (ġekil 4.100). 

Sonuçların köylere dağılımına bakıldığında turizm türlerinin daha çok tercih edildiği 

komĢuluk iliĢkileri kuvvetli, kendi içine kapalı köylerde sadece günübirlik turizmin 
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tercih edildiği, orman köylerinde ise doğa turizmini tercih edenlerin oranının arttığı 

görülmektedir (ġekil 4.101). 

 

ġekil 4.101 : Köylere göre Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm türleri. 

Ġkinci aĢamanın bir diğer sorusu Riva‟da turizm faaliyetlerinin hangilerinin 

gerçekleĢtirilebileceği konusu soru olarak yöneltilmiĢtir. 

 

ġekil 4.102 : Halka göre Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm faaliyetleri. 

Ġkinci aĢama yürüyüĢ turları ve bisiklet turları gibi doğa turizmine yönelik turizm 

faaliyetlerini seçenlerin oranında artıĢ olmuĢtur (ġekil 4.102). 

Ġkinci aĢamada yerel halka yerel katılım ile ilgili detaylı bilgi yöneltilerek katılıma 

yönelik tercihleri sorulmuĢtur. 
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ġekil 4.103 : Halka göre koruma sürecine katılması gereken paydaĢlar.  

Cevaplar, koruma sürecine katılması düĢünülen paydaĢların muhtarlık ve halk olması 

gerektiği yönündedir. Sonuçlar, bu tercihin ilk aĢamada verilen cevaplara göre 

yüksek olduğunu göstermektedir. Halkın katılımının önemini vurgulayanların oranı, 

ilk aĢama ankette %55,1 iken, ikinci aĢamada %71,25‟e yükseldiği, ilk aĢama ankete 

göre ikinci aĢama ankette genel olarak katılım isteğinin arttığı görülmektedir (ġekil 

4.103).  

Sonuçlar bize muhtarlık hizmetlerinden memnun olan köylerde muhtarların 

katılımının yüksek oranda tercih edildiğini göstermektedir. BüyükĢehir Belediyesinin 

doğal gaz ve dere ıslahı çalıĢmalarını yaptığı köylerde ise BüyükĢehir Belediyesi 

katılım açısından önemli bir paydaĢ olarak görülmektedir. Her köyde (Cumhuriyet 

köyü ve Mahmut ġevket PaĢa köyü gibi) gibi, köyü güzelleĢtirme derneği gibi sivil 

toplum kuruluĢları olmasına karĢın yerel inisiyatiflerin (sivil toplum kuruluĢları, 

meslek odaları vb) havza koruma sürecinde yer alması gerektiğini düĢünenlerin oranı 

düĢük düzeydedir.   

Ġkinci aĢamada koruma sürecine katılımın hangi yolla olmasının daha doğru olacağı 

soru olarak yöneltilmiĢtir. Toplantılar yolu ile katılımı uygun görenlerin oranı ilk 

aĢamaya göre yükselmiĢ ve %75,6‟ya ulaĢmıĢtır (aynı oran ilk aĢama ankette %65,2 

dir). Muhtar ve idare heyeti aracılığıyla katılımı uygun görenlerin oranı ise %67,9‟a 

ulaĢmıĢtır (aynı oran ilk aĢama ankette %59,2‟dir). Sonuçlara göre katılım isteğinin 

arttığı görülmektedir (ġekil 4.104). Ġnternet yolu ile katılım iki aĢama da en düĢük 

oranda seçilmiĢtir. 
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ġekil 4.104 : Halka göre koruma sürecinde paydaĢların katılım Ģekli. 

Ġkinci aĢamada yerel halka Riva‟nın koruma sürecinde katılımın önemi konusunda 

detaylı bilgi verilerek koruma sürecine katılmak isteyip istemedikleri soru olarak 

yöneltilmiĢtir. Sonuçlar bize iki aĢamaya da katılan yerel halk grubunun katılım 

isteğinde artıĢ olduğunu göstermektedir. (ġekil 4.105). 

 

ġekil 4.105 : Halkın Riva koruma sürecine katılım isteği.  

Sonuçların köylere dağılımı değerlendirildiğinde yerel halkın katılım isteğinde 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Katılıma karĢı olan köylerin ikinci aĢamada da 

genelde kendi içine kapalı köyler olduğu söylenebilir (ġekil 4.106). ReĢadiye gibi 

bazı sınır köylerinde ve turizm köylerinde ise katılıma olumlu bakanların oranı göreli 

olarak artmıĢtır. 
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ġekil 4.106 : Köylere göre halkın Riva koruma sürecinde katılım isteği. 

Halka göre Riva‟nın koruma sürecine en uygun katılım Ģekli toplantılar yolu ile 

katılımdır. Buna karĢılık muhtarlık aracılığıyla katılımı destekleyenlerin oranında ise 

artıĢ olmuĢtur (birinci aĢamada %27,2, ikinci aĢamada %37,9‟dur.). Muhtarlık 

hizmetinden memnun olan halkın bu yolu tercih ettiği ve bu sonucun, halkın katılım 

konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladığı görülmektedir (ġekil 4.107). 

 

ġekil 4.107 : Halkın Riva koruma sürecinde tercih ettiği katılım Ģekli. 

Sonuçlar, köylere göre değerlendirildiğinde muhtarlık hizmetinden memnuniyetin 

büyük rol oynağını söylemek mümkündür. Ġkinci aĢamada Koçullu, ReĢadiye, 

Öğümce, Cumhuriyet ve Hüseyinli gibi muhtarlık hizmetlerinden memnun olan 

köylerde muhtarlık aracılığıyla katılım tercih edenlerin oranının arttığı, Sırapınar, 

Bozhane, Göllü, PaĢamandıra ve Çayağzı gibi muhtarlık hizmetlerinden memnun 
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olmayan köylerde ise toplantılar ve temsilciler aracılığıyla katılımın tercih edildiği 

görülmektedir (ġekil 4.108).  

  

ġekil 4.108 : Köylere göre yerel halkın tercih ettiği katılım Ģekilleri. 

Ġkinci ankette yöneltilen bir diğer soru yerel halkın katılımının teĢvik edilmesi 

amacıyla Riva ile ilgili koruma sürecine katılımı etkileyebilecek etkenler sorusudur.  

 

ġekil 4.109 : Halka göre katılımlarını etkileyen öneriler. 
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Sonuçlara göre kendilerini doğrudan etkileyen bir konu olduğunda katılırım ifadesini 

kullananların oranı; birinci aĢama ankette olduğu gibi en yüksek değeri almıĢ ancak 

göreli olarak oranda düĢme meydana gelmiĢtir (Bu oran birinci aĢamada %41,4, 

ikinci aĢamada %36,4 dür). Bir planlama önerisi hakkında daha fazla bilgi edinmek 

amacıyla katılırım önermesine katılanların oranının birinci aĢamada %24,3 iken 

ikinci aĢamada %27,8‟e çıktığı görülmektedir (ġekil 4.109). 

Yerel halkın katılımı talep etmediği, genelde bilgi edinme düzeyinde katılım 

isteğinin olduğu anlaĢılmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle yerel halkın alınacak tüm 

planlama kararlarının kendilerini etkileyeceği konusunda bilgilendirilmesi gereğinin 

vurgulanması uygun olacaktır. 

Sonuçların köylere dağılımı incelendiğinde Öğümce Polonezköy, PaĢamandıra ve 

Çayağzı gibi turizmin geliĢmiĢ olduğu köylerde “beni etkileyen bir konu olduğunda 

katılırım” önermesine katılanların oranının göreli olarak yüksek olduğu 

görülmektedir KentleĢme baskısı ile nüfus artıĢı yaĢayan Alibahadır, Mahmut ġevket 

PaĢa, Göllü, Kılıçlı, Zerzevatçı ve Hüseyinli gibi havza sınırında yer alan köylerde 

“herhangi bir planlama önerisi hakkında bilgi sahibi olmak için katılırım” diyenlerin 

oranının göreli olarak yüksek olduğu görülmektedir.   

 

ġekil 4.110 : Köylere göre yerel halkın katılımlarını etkileyen öneriler. 

Aktif katılıma yönelik bir planlama önerisine karĢı çıkmak için katılırım diyenlerin 

oranının ise bazı orman köylerinde yüksek olduğu görülmektedir (ġekil 4.110). 
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4.3.2.2 Uzman grubu 

Uzman grubu için de benzer Ģekilde araĢtırmanın ikinci aĢamasında gerçekleĢtilen 

anket çalıĢması, birinci aĢama anketinde ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve 

bu sonuçların gruba yeniden yönlendirilmesini içermektedir. 

 

ġekil 4.111 : Uzman grubuna göre Riva‟nın en önemli özelliği. 

Uzman grubuna ikinci kez yöneltilen Riva‟nın en önemli özelliği nedir? sorusuna 

verilen cevaplar Ģekilde gösterilmektedir (ġekil 4.111). Buna göre Riva‟nın en 

önemli özelliği olarak (birinci aĢamada Riva deresi) orman alanları seçilmiĢtir 

(%43,7). Bu sonuçta Riva deresinde yaĢanan kirliliğin etkisi bulunmaktadır.  

 

ġekil 4.112 : Uzman grubuna göre Riva‟nın sorunları. 

Uzman grubuna göre birinci aĢamada en önemli sorun, çevre sorunları (%86,6) iken, 

ikinci aĢama en önemli sorun, plansız geliĢme (%73,3) olarak ortaya çıkmıĢtır (ġekil 
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4.112.). Bu sonuçta ikinci aĢamanın uygulandığı dönemde bölgeye yönelik geliĢme 

baskılarının artmasının etkisi olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  

 

ġekil 4.113 : Uzmanların Riva, korunması gerekli bir alandır ifadesine katılımı. 

Bu aĢamada “Riva‟nın doğal kaynakları nedeniyle korunması gerekli bir alandır” 

ifadesi uzman grubuna tekrar yönlendirilmiĢtir. Son zamanlarda Riva‟ya verilen 

önemin artmasıyla uzman grubundan bu görüĢe katılanların oranı arttığı 

görülmektedir (ġekil 4.113). 

Ġkinci olarak Riva‟da yapılaĢmanın sınırlandırılması veya yasaklanması ifadesi 

uzman grubuna tekrar yönlendirilmiĢtir. 

 
ġekil 4.114 : Uzmanların Riva‟da yapılaĢma yasaklanmalıdır ifadesine katılımı. 

Uzman grubundan bu ifadeye katılanların oranında önemli bir değiĢme olmadığı ve 

uzman grubunun Riva‟da yapılaĢmaya karĢı çıktığı görülmektedir (ġekil 4.114). 

Ġkinci aĢamada yönlendirilen bir diğer ifade; 3. Boğaz Köprüsünün yapılmasının 

doğal çevrenin korunması açısından Riva„yı olumsuz etkileyecektir ifadesidir.  
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ġekil 4.115 : “3. Boğaz Köprüsü, Riva„yı olumsuz etkileyecektir” ifadesi. 

Uzman grubunun ikinci aĢamada da üçüncü boğaz köprüsünün yapılmasına karĢı 

oldukları görülmektedir. Üniversiteden katılan uzmanların ağırlıklı olarak (%100) bu 

ifadeyi desteklemesine karĢın diğer kamu kurumlarından katılan uzmanlar arasında 

kararsızlar bulunmaktadır (ġekil 4.115). 

Ġkinci aĢamada “Riva bölgesinde ekolojik tarımın desteklenmesi gereklidir.” ifadesi 

sorulmuĢ ve uzman grubundan bu ifadeyi destekleyip desteklemediklerinin 

değerlendirilmesi istenmiĢtir. 

 
ġekil 4.116 : Uzmanlara göre Riva‟da ekolojik tarım desteklenmelidir ifadesi. 

Sonuçlar bize uzman grubunun ağırlıklı olarak bu ifadeyi desteklediğini 

göstermektedir. Çevre düzeni planının kabul edilmesinin de bu sonuçta payı 

bulunduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır (ġekil 4.116). 

Ġkinci aĢamada yöneltilen bir diğer ifade “Riva bölgesinde ekonomik nedenlerle 

tarımın desteklenmesi gereklidir” ifadesidir. 
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ġekil 4.117 : Uzmanlara göre “Riva‟da tarım desteklenmelidir” ifadesi. 

Bu ifadeyi destekleyenlerin oranı, birinci aĢama ankete göre artıĢ göstermiĢtir. Bu 

görüĢe katılmayanların üniversite dıĢındaki kamu kurumlarından katılan uzmanlar 

olduğu saptanmıĢtır (ġekil 4.117). 

Ġkinci aĢama ankette uzman grubuna yöneltilen bir diğer ifade “Riva bölgesinde 

ormancılığın desteklenmesi gereklidir.” ifadesidir.  

 

ġekil 4.118 : Uzmanlara göre “Riva‟da ormancılık desteklenmelidir” ifadesi. 

Ormancılığın geliĢtirilmesine birinci aĢamada da karĢı olan uzman grubundan ikinci 

aĢamada da bu ifadeye katılanların oranında önemli bir değiĢme olmadığı, hatta bu 

aĢamada katılmayanların oranında ise artıĢ olduğu görülmektedir (ġekil 4.118). 

Uzmanlar yerel halk için alternatif gelir kaynaklarının bulunması gerektiğini 

düĢünmektedir. 

Ġkinci aĢama ankette uzman grubuna geleceğe yönelik olarak Riva için nasıl bir 

geliĢme düĢündükleri sorusu da yöneltilmiĢtir. 
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ġekil 4.119 : Uzmanların geleceğe yönelik olarak Riva için öncelikleri. 

Sonuçlara göre uzmanlar, Riva için koruma amaçlı bir geliĢme düĢünmektedir. Bu 

Ģekilde düĢünenlerin ağırlıklı olarak üniversiteden katılan uzmanlar olduğu 

saptanmıĢtır (ġekil 4.119). 

Ġkinci ankette Riva‟da yaĢayan yerel halkın en büyük sorunu olan ekonomik 

sorunlara çözüm olarak önerilen "turizmin geliĢtirilmesi ekonomik sorunları 

çözecektir" ifadesi sorulmuĢtur.  

 
ġekil 4.120 : "Turizmin geliĢtirilmesi ekonomik sorunları çözecektir" ifadesi.  

Sonuçlar bize yörede turizmin geliĢtirilmesini isteyen uzman grubunun ağırlıklı 

olarak Riva‟da turizmin geliĢtirilmesinin ekonomik sorunları çözeceğine inandığını 

göstermektedir (%78,5) (ġekil 4.120). 

Bu sorunun ardından Riva‟da hangi turizm türlerinin geliĢtirilebileceği sorusu 

yöneltilmiĢtir. 
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ġekil 4.121 : Uzmanlara göre Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm türleri.  

Sonuçlara göre Riva‟nın korunmasına önem veren uzmanların ikinci aĢamada da 

doğa turizmi ve ekoturizmin geliĢmesini tercih ettiği görülmektedir (ġekil 4.121). 

Ġkinci anketin bir diğer sorusu, Riva‟da turizm faaliyetlerinin hangilerinin 

gerçekleĢtirilebileceği konusu soru olarak yöneltilmiĢtir. 

 

ġekil 4.122 : Uzmanlara göre Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm aktiviteleri. 

Doğa turizmine yönelik turizm aktiviteleri (yürüyüĢ turları gibi) birinci aĢamada 

olduğu gibi yüksek değerler almıĢ ancak göreli olarak oranda düĢme meydana 

gelmiĢtir (ġekil 4.122). Ġkinci aĢamada turizm aktivitelerinin göreli olarak daha az 

tercih edildiği görülmektedir. 

Ġkinci aĢamada konuya iliĢkin olarak yöneltilen bir diğer soru, sürece hangi 

paydaĢların katılması gerektiği sorusudur. 
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ġekil 4.123 : Uzmanlara göre koruma sürecine katılması gereken paydaĢlar. 

Cevaplar, koruma sürecine bütün paydaĢların katılması gerektiği yönündedir. Yerel 

halk yine en önemli paydaĢ olarak görülmektedir. Muhtarlık ve sivil toplum 

kuruluĢları da önemli paydaĢlar olarak öne çıkmaktadır. Yerel yönetimleri tercih 

edenlerin oranında önemli düĢüĢler olduğu anlaĢılmaktadır (ġekil 4.123).  

Ġkinci aĢama ankette koruma sürecine katılımın hangi yolla olmasının daha doğru 

olacağı soru olarak yöneltilmiĢtir. 

 

ġekil 4.124 : Uzmanlara göre koruma sürecinde paydaĢların katılım Ģekilleri. 

Ġkinci aĢama anketin sonuçlarına göre toplantılar yoluyla katılımı uygun görenlerin 

oranının arttığı görülmektedir (ġekil 4.124). Sonuçlar bize uzman grubunun 

toplantılarla aktif katılımı desteklediğini göstermektedir.  
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Ankette uzman grubuna koruma sürecine katılmak isteyip istemedikleri soru olarak 

yöneltilmiĢtir. Uzman grubu ağırlıklı olarak koruma sürecinde görev almak 

istemektedir (%78,6) (ġekil 4.125). 

 

ġekil 4.125 : Uzman grubunun Riva koruma sürecine katılım isteği.  

Ġkinci aĢamada Riva koruma sürecine katılıma konusuna olumlu bakan ve sürece 

katılmak isteyen uzman grubuna koruma sürecine ne Ģekilde katılmak istediği 

sorulmuĢtur.  

 

ġekil 4.126 : Uzmanların süreçte tercih ettiği katılım Ģekli. 

Uzman grubunun ağırlıklı olarak toplantılar yoluyla katılımı tercih ettiği, elektronik 

katılıma da olumlu yaklaĢtığı görülmektedir (ġekil 4.126).  

Ġkinci aĢamada yöneltilen bir diğer soru Riva ile ilgili koruma sürecine katılımını 

etkileyebilecek öneriler sorusudur. “Katılım internet yoluyla kolay ve pratik 

olduğunda katılırım” önermesine katılanların oranı ise en yüksek ikinci değeri 

almıĢtır. Sonuçlar bize uzman grubunun elektronik katılıma olumlu baktığını 

göstermektedir (ġekil 4.127). 
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ġekil 4.127 : Uzmanların sürece katılımını etkileyen öneriler. 

4.3.2.3 Yatırımcı grubu 

Yatırımcı grubu için de benzer Ģekilde araĢtırmanın ikinci aĢamasında gerçekleĢtilen 

anket çalıĢması, birinci aĢamada ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve bu 

sonuçların gruba yeniden yönlendirilmesini içermektedir. 

 

ġekil 4.128 : Yatırımcılara göre Riva‟nın en önemli özelliği. 

Yatırımcılara göre Riva‟nın en önemli özelliği ikinci aĢamada da Riva deresidir 

(%38) (ġekil 4.128).  
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Bu aĢamada Riva‟nın sorunları sorusu yatırımcı grubuna tekrar yönlendirilmiĢtir. 

 

ġekil 4.129 : Yatırımcılara göre Riva‟nın sorunları. 

Riva‟da yaĢanan en önemli sorun, ikinci aĢamada da çevre sorunlarıdır (ġekil 4.129).  

Yatırımcılar bölgenin turizm potansiyelini kötü etkileyeceğini düĢündüğü çevre 

sorunlarının çözülmesini istemektedir. 

 

ġekil 4.130 : Yatırımcılara göre Riva, korunması gerekli bir alandır ifadesi. 

Ġkinci aĢamada “Riva‟nın doğal kaynakları nedeniyle korunması gerekli bir alandır” 

ifadesine katılım oranlarında önemli bir değiĢiklik olmadığı görülmüĢtür. Yatırımcı 

grubundan bu ifadeye katılmayanların gayrimenkul firması temsilcileri oldukları 

saptanmıĢtır (ġekil 4.130). 

Yatırımcılara Riva‟da yapılaĢmanın yasaklanması gereklidir ifadesi tekrar 

yönlendirilmiĢtir. 
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ġekil 4.131 : Yatırımcılara göre yapılaĢmanın yasaklanması gereklidir ifadesi. 

Yatırımcı grubu içinde bölgede yapılaĢmanın yasaklanması konusunda görüĢ 

farklılıkları mevcuttur. Riva‟da turizmin geliĢtirilmesini isteyen yatırımcılar bölgenin 

yapılaĢmaya açılmasını talep etmektedir (ġekil 4.131). 

Ġkinci aĢamada yönlendirilen bir diğer görüĢ; Üçüncü Boğaz Köprüsünün 

yapılmasının Riva„yı olumsuz etkilemesi ifadesidir.  

 

ġekil 4.132 : “3. Boğaz Köprüsü, Riva„yı olumsuz etkiler” ifadesine katılım. 

Yatırımcı grubundan bu görüĢe katılanların oranında önemli bir değiĢme olmadığı 

görülmektedir (ġekil 4.132). Üçüncü Boğaz Köprüsünün yapılmasının gündemde 

olmasının bu sonuçta payı bulunduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Ġkinci aĢamada Çevre Düzeni Planında Riva‟da ekolojik tarımın geliĢtirilmesine 

yönelik karar alındığı konusunda bilgi verilmiĢ ve yatırımcı grubundan bu ifadeyi 

destekleyip desteklemediklerinin değerlendirilmesi istenmiĢtir. 
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ġekil 4.133 : Yatırımcılara göre Riva‟da ekolojik tarım desteklenmelidir ifadesi  

Sonuçlara göre yatırımcı grubunda bu ifadeye katılmayanların oranı daha yüksektir. 

Çevre Düzeni Planında Riva‟da ekolojik tarımın geliĢtirilmesine iliĢkin karar 

alınmasına karĢın, sonuçlar bize yatırımcı grubunun bu kararı desteklemediğini 

göstermektedir (ġekil 4.133). 

Ġkinci aĢamada yöneltilen bir diğer soru “Riva‟da ekonomik nedenlerle tarımın 

desteklenmesi gereklidir” ifadesidir. 

 

ġekil 4.134 : Yatırımcılara göre “Riva‟da tarım desteklenmelidir” ifadesi.  

Ġkinci aĢamada bu ifadeye katılmayanların oranının düĢtüğü, kararsızların oranının 

ise arttığı görülmektedir. Yatırımcı grubu Riva'da tarımın desteklenmesine karĢı 

olmaktadır (ġekil 4.134).  

Ġkinci aĢamada yatırımcı grubuna yöneltilen bir diğer soru “Riva‟da ormancılığın 

desteklenmesi gereklidir.” ifadesidir.  
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ġekil 4.135 : Yatırımcılara göre Riva‟da ormancılık desteklenmelidir ifadesi.  

Bölgenin turizm açısından değerlendirilmesini isteyen yatırımcı grubundan 

ormancılığın desteklenmesi gereklidir ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı 

azalırken, kararsızların oranının arttığı görülmektedir (ġekil 4.135). Kararsızım 

seçeneğini iĢaretleyenlerin gayrimenkul firması temsilcileri oldukları saptanmıĢtır. 

Ġkinci aĢamada yatırımcı grubuna geleceğe yönelik olarak Riva için nasıl bir geliĢme 

düĢündükleri sorusu da yöneltilmiĢtir. 

 

ġekil 4.136 : Yatırımcıların Riva için öncelikleri. 

Yatırımcı grubu Riva için turizm öncelikli bir geliĢme ifadesini %80 oranında 

desteklemiĢtir (ġekil 4.136). Sonuçlar bize yatırımcı grubunun bölgede sadece 

turizmin geliĢtirilmesini istediğini göstermektedir. 

Ġkinci aĢamada Riva‟da yaĢayan yerel halkın en büyük sorunu olan ekonomik 

sorunlara çözüm olarak önerilen turizmin geliĢtirilmesi önerisi sorulmuĢtur.  
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ġekil 4.137 :“Riva‟da turizmin geliĢtirilmesi ekonomik sorunları çözecektir”.   

Yatırımcı grubuna göre Riva‟daki ekonomik sorunların tek çözüm yolu turizmin 

geliĢtirilmesidir (%80) Bu ifadeye kararsızım diyenlerin gayrimenkul firması 

temsilcilesi olduğu görülmüĢtür (ġekil 4.137). 

Yatırımcı grubuna Riva‟da hangi turizm türlerinin geliĢtirilebileceği sorusu 

yöneltilmiĢtir. 

 

ġekil 4.138 : Yatırımcılara göre Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm türleri. 

Sonuçlara göre doğa turizmini tercih edenlerin oranının birinci aĢama ankete göre 

yükseldiği (ikinci aĢamada %20), günübirlik turizmi tercih edenlerin oranının ise 

değiĢmediği görülmektedir (ġekil 4.138). 

Ġkinci aĢamanın bir diğer sorusu, Riva‟da turizm faaliyetlerinin hangilerinin (piknik 

alanlar, yürüyüĢ turları, kamp alanları gibi) gerçekleĢtirilebileceği konusu soru olarak 

yöneltilmiĢtir. 
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ġekil 4.139 : Yatırımcılara göre Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm aktiviteleri. 

Ġkinci aĢamada ilk aĢamada olduğu gibi doğa turizmini geliĢtirmeye yönelik yürüyüĢ 

turları ve dağ bisikleti turları en çok tercih edilen turizm faaliyetleri olmuĢtur (ġekil 

4.139).  

Ġkinci aĢamada yatırımcı grubuna katılıma yönelik tercihleri sorulmuĢtur. 

 

ġekil 4.140 : Yatırımcılara göre koruma sürecine katılması gereken paydaĢlar. 

Sonuçlar, koruma sürecine katılması düĢünülen paydaĢların; özel sektör, yerel halk 

ve belediye olması gerektiği yönündedir. Bu sonuçlar, ikinci aĢamada ilk aĢamaya 

nazaran özel sektörün tercih edilme oranlarında önemli bir değiĢiklik olmadığını 

göstermektedir (ġekil 4.140).  

Ġkinci aĢamada koruma sürecine katılımın hangi yolla olmasının daha doğru olacağı 

soru olarak yöneltilmiĢtir. 
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ġekil 4.141 : Riva koruma sürecine katılım Ģekilleri. 

Yatırımcılara göre paydaĢların koruma sürecine en uygun katılım Ģekli toplantılar 

yolu ile katılımdır (ġekil 4.141). 

Ġkinci aĢamada yatırımcılara Riva‟nın koruma sürecinde katılımın önemi konusunda 

bilgi verilerek koruma sürecine katılmak isteyip istemedikleri sorusu yöneltilmiĢtir.  

 

ġekil 4.142 : Yatırımcıların Riva koruma sürecine katılım isteği.  

Sonuçlar bize yatırımcı grubunun koruma sürecine katılmaya olumlu bakmadığını 

göstermektedir (ġekil 4.142). 

Ġkinci aĢamada yatırımcı grubuna Riva ile ilgili koruma sürecine katılımlarının ne 

Ģekilde olabileceği soru olarak yöneltilmiĢtir. Yatırımcı grubunun toplantılar ve 

temsilciler yoluyla katılımı tercih ettiği, koruma sürecine katılmak istemeyen 

yatırımcıların ise temsilciler aracılığı ile katılımı tercih ettiği görülmüĢtür (ġekil 

4.143). 
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ġekil 4.143 : Yatırımcıların süreçte tercih ettiği katılım Ģekli. 

Ġkinci aĢamada yöneltilen bir diğer soru, yatırımcı grubunun katılımının teĢvik 

edilmesi amacıyla Riva ile ilgili koruma sürecine katılımı etkileyebilecek öneriler 

sorusudur (ġekil 4.144). Bu soru, aktif katılıma çekimser kalan yatırımcıları katılıma 

teĢvik etmek açısından önemli olmaktadır. 

 

ġekil 4.144 : Yatırımcıların Riva koruma sürecine katılımını etkileyen öneriler. 
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Bir planlama önerisi hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla katılırım 

önermesine katılanların oranı; en yüksek değeri almıĢtır. Yatırımcıların katılımı talep 

etmediği, genelde bilgi edinme düzeyinde katılım isteğinin olduğu anlaĢılmaktadır.  

4.3.2.4 Ġkinci aĢama anket sonuçlarının gruplara göre değiĢimi 

Riva‟nın korunmasında yerel halk, uzmanlar ve yatırımcıların katılımının 

sağlanmasında Delfi Metodunun kullanımının irdelenmesini hedefleyen araĢtırmanın 

ikinci bölümünde elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırmalı olarak analiz edilmektedir.  

 

ġekil 4.145 : PaydaĢlara göre Riva‟nın en önemli özelliği. 

Ġkinci aĢamanın sonunda paydaĢlar arasında Riva‟nın en önemli özelliğinin orman 

alanları olduğu konusunda görüĢ birliğine vardıkları görülmektedir (ġekil 4.145). 

 

ġekil 4.146 : PaydaĢlara göre Riva‟nın sorunları. 
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PaydaĢlar arasında Riva‟nın sorunları konusunda ikinci aĢamanın sonunda da görüĢ 

birliğine varılamadığı görülmektedir. Ġkinci aĢamada da yerel halk grubuna göre 

ekonomik sorunlar, yatırımcı grubuna göre çevre sorunları ve uzman grubuna göre 

ise plansız ve kaçak geliĢme sorunu en önemli sorundur. Yerel halk grubu 

uzmanların aksine plansız ve kaçak geliĢme sorununu önemli bir sorun olarak 

görmemektedir (ġekil 4.146). 

  

ġekil 4.147 : “Riva, korunması gerekli bir alandır” ifadesinin değerlendirilmesi. 

Ġkinci aĢama ankette de Riva‟nın doğal kaynakları nedeniyle korunması gerekli bir 

alan olduğu ifadesine katılımda görüĢ birliği olduğu görülmektedir (ġekil 4.147). 

Ġkinci aĢama ankette “Riva‟da yapılaĢmanın sınırlandırılması veya yasaklanması, 

doğal çevrenin korunması açısından gereklidir.” ifadesi tekrar sorulmuĢtur. 

 

ġekil 4.148 : “Riva‟da yapılaĢma yasaklanmalıdır” ifadesinin değerlendirilmesi. 
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Ġnternet sayfasından Riva‟nın önemi ve korunmasının gereği konusunda bilgi 

verilmesine karĢın ikinci aĢamada da bu konuda görüĢ birliğine varılamadığı 

görülmektedir (ġekil 4.148). 

Ġkinci aĢamada üçüncü boğaz köprüsü ile ilgili soru yeniden sorulmuĢtur. 

 
ġekil 4.149 : "3. boğaz köprüsü, Riva„yı olumsuz etkileyecektir." ifadesi. 

Bu konuda da paydaĢlar arasında ikinci aĢamanın sonunda görüĢ birliği oluĢmadığı, 

uzman grubundan bu görüĢe katılanların oranının arttığı, yatırımcı grubu ve yerel 

halk grubundan ise bu ifadeye katılanların oranında önemli bir değiĢme olmadığı 

görülmektedir. Üçüncü boğaz köprüsünün yapılmasının gündemde olmasının bu 

sonuçta etkisi bulunmaktadır (ġekil 4.149).  

Ġkinci aĢamada paydaĢlara “Riva bölgesinde ekolojik tarımın desteklenmesi 

gereklidir.” ifadesini destekleyip desteklemedikleri sorulmuĢtur.  

 

ġekil 4.150 : "Riva‟da ekolojik tarım geliĢtirilmelidir" ifadesi. 

Birinci AĢama  

40 

40 

4,3 

52,1 

15,7 

19,3 

1,4 

80 

20 

0 20 40 60 80 100 

Kesinlikle 
katılmıyorum   

Katılmıyorum  

Kararsızım  

Katılıyorum  

Kesinlikle 
katılıyorum  

% 

uzmanlar yatırımcılar yerel halk 

Ġkinci AĢama  

20 

20 

40 

20 

6,9 

53,1 

15,86 

17,93 

6,21 

23,1 

7,7 

61,5 

0 20 40 60 80 

Kesinlikle 
katılmıyorum   

Katılmıyorum  

Kararsızım  

Katılıyorum  

Kesinlikle 
katılıyorum  

% 
uzmanlar yatırımcılar yerel halk  

0 

53,8 

30,8 

40 

40 

34,2 

7,9 

46,1 

11,8 

7,7 

0 10 20 30 40 50 60 

kesinlikle 
. katılmıyorum 

katılmıyorum 

kararsızım 

katılıyorum 

kesinlikle 
katılıyorum 

% 
uzmanlar yatırımcılar yerel halk  

Ġkinci AĢama  



 

 
157 

Bu konuda uzman grubu ile yerel halk grubu arasında görüĢ birliği olduğu, yatırımcı 

grubunun ise bu ifadeyi desteklemediği görülmektedir (ġekil 4.150). 

Ġkinci aĢamada “Riva‟da tarımın desteklenmesi gereklidir.” ifadesi tekrar 

sorulmuĢtur.  

  

ġekil 4.151 : “Riva‟da tarım desteklenmelidir” ifadesinin değerlendirilmesi. 

Ġkinci aĢamada da uzman grubu ve yerel halk grubu arasında görüĢ birliği 

bulunurken yatırımcı grubunda ise kararsızların oranı artmıĢtır. Yatırımcı grubu diğer 

grupların aksine bu ifadeye katılmamaktadır (ġekil 4.151). 

“Riva bölgesinde ormancılığın desteklenmesi gereklidir.” ifadesi ikinci aĢamada 

tekrar sorulmuĢtur.  

 

ġekil 4.152 : “Riva‟da ormancılık desteklenmeli” ifadesinin değerlendirilmesi. 
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Ormancılığın desteklenmesi önerisini uzman grubu ile yerel halk grubunun ağırlıklı 

olarak desteklediği, yatırımcı grubunda ise kararsızların oranının arttığı 

görülmektedir (ġekil 4.152).  

PaydaĢlara Riva için nasıl bir geliĢme düĢündükleri sorulmuĢtur. 

 

ġekil 4.153 : PaydaĢların Riva için öncelikleri. 

Sonuçlar bize paydaĢlar arasında Riva‟da geleceğe yönelik öncelikleri konusunda 

görüĢ birliği olmadığını göstermektedir. Uzmanlar ve yerel halk, Riva‟da koruma 

öncelikli, yatırımcılar ise turizm öncelikli bir geliĢme olması gerektiğini 

düĢünmektedir (ġekil 4.153). 

Riva‟da yaĢayan yerel halkın en büyük sorunu olan ekonomik sorunlara çözüm 

olarak turizmin geliĢtirilmesi önerilmiĢtir. 

 

ġekil 4.154 : "Riva‟da turizmin geliĢtirilmesi sorunları çözecektir" ifadesi.  
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Bu ifadeyi paydaĢların desteklediği görülmektedir. Ancak yerel halk gurubunda bu 

ifadenin bazı orman köylerinde ve turizmin halihazırda geliĢtiği köylerde 

desteklendiği anlaĢılmaktadır (ġekil 4.154). 

Ġkinci aĢamada da Riva‟da hangi turizm türlerinin geliĢtirilebileceği konusunda 

değiĢimler olduğu ancak paydaĢlar arasında görüĢ birliği oluĢmadığı görülmektedir. 

 

ġekil 4.155 : PaydaĢlara göre Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm türleri.  

Ġkinci aĢamada uzmanların tercih ettiği turizm türleri, ekoturizm ve doğa turizmi iken 

yerel halk grubu ise günübirlik turizmi tercih etmiĢtir (ġekil 4.155). 

PaydaĢlara turizm faaliyetleri ile ilgili olarak Riva‟da hangilerinin 

gerçekleĢtirilebileceği sorulmuĢtur. 

 

ġekil 4.156 : PaydaĢlara göre Riva‟da geliĢtirilebilecek turizm faaliyetleri. 
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Ġkinci aĢamada internet sayfasından turizm türleri ve birinci aĢamanın sonuçları ile 

ilgili bilgi verilmesine karĢın bu aĢamada da görüĢ birliğine varılamadığı 

görülmektedir (ġekil 4.156). Ġkinci aĢamada uzman grubuna ve yatırımcı grubuna 

göre doğa turizme yönelik yürüyüĢ turları, yerel halk grubuna göre günübirlik 

turizme yönelik piknik alanlarının arttırılması (ilk aĢama ankette olduğu gibi) en çok 

tercih edilen turizm faaliyeti olmuĢtur  

PaydaĢlara yerel katılım ile ilgili olarak verilen bilgilerin ıĢığında katılıma yönelik 

tercihleri tekrar sorulmuĢtur. 

 
ġekil 4.157 : PaydaĢlara göre sürece katılması gereken paydaĢlar. 

Ġkinci aĢamada uzman grubuna göre koruma sürecine katılması düĢünülen paydaĢlar 

arasında ilk sırayı (ilk aĢama ankette oranı %86,6) yerel halk alırken, yerel halk 

grubuna göre ise ilk sırayı muhtarlık (%87,5), yatırımcı grubuna göre ise ilk sırayı 

özel sektör (%60) almaktadır (ġekil 4.157). Ġkinci aĢamanın sonunda yerel halkın 

katılıma yönelik talebinin artmaması, yatırımcı grubunun en önemli paydaĢ olarak 

kendisini göstermesinin sonucu olarak bu konuda paydaĢlar arasında görüĢ birliği 

oluĢmadığı görülmektedir.  

PaydaĢlara halk ve yerel inisiyatiflerin (sivil toplum kuruluĢları, meslek odaları vb) 

Riva koruma sürecine katılımının ne Ģekilde olabileceği sorulmuĢtur. PaydaĢlar 

arasında Riva koruma sürecine en uygun katılım Ģeklinin toplantılar yolu ile katılım 

olduğu konusunda görüĢ birliği bulunmaktadır. Ancak ikinci aĢamada temsilciler ve 

muhtarlık aracılığı ile katılımı tercih edenlerin oranında artıĢ olmuĢtur (ġekil 4.158). 
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ġekil 4.158 : PaydaĢlara göre Riva koruma sürecine katılım Ģekilleri. 

PaydaĢlara koruma sürecine katılmak isteyip istemedikleri soru olarak yöneltilmiĢtir.  

 

ġekil 4.159 : PaydaĢların Riva koruma sürecine katılım isteği.  

Uzman grubunun ve yerel halk grubunun ağırlıklı olarak koruma sürecinde görev 

almak istedikleri, yatırımcı grubunun ise görev almak istemediği görülmektedir 

(ġekil 4.159). 

Ġkinci aĢamada paydaĢlara Riva ilgili olarak koruma sürecine katılımlarının ne 

Ģekilde olabileceği sorulmuĢtur. PaydaĢlar arasında yerel katılımın toplantılar yolu ile 

gerçekleĢmesi konusunda görüĢ birliği bulunmaktadır. Katılım gerçekleĢmesi 

konusunda katılım Ģekli olarak toplantılar yolu ile katılımın öne çıktığı 

görülmektedir. Buna karĢın yerel halk grubunun ikinci tercihi pasif katılıma yönelik 

olarak muhtarlık aracılığı ile katılımdır, ikinci aĢamada da bu katılım Ģekli yüksek 

oranda tercih edilmeye devam edilmiĢtir. Aktif katılım isteği düĢük olan yatırımcı 
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grubunun da ikinci tercihi temsilciler aracılığı katılımdır. Yatırımcı grubundan ikinci 

aĢamada da pasif katılıma yönelik olarak bu katılım Ģeklini tercih edenlerin oranının 

arttığı görülmüĢtür (ġekil 4.160). 

 

ġekil 4.160 : PaydaĢların süreçte tercih ettiği katılım Ģekli. 

PaydaĢlara yerel katılımının teĢvik edilmesi için paydaĢların Riva ile ilgili koruma 

sürecine katılımlarını etkileyebilecek etkenler sorulmuĢtur (ġekil 4.161).  

 

ġekil 4.161 : PaydaĢların sürece katılımını etkileyen etkenler. 
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Sonuçlar bize paydaĢların bilgi alma düzeyinde katılımı istediğini göstermektedir. 

Bir planlama önerisi hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla katılırım ifadesini 

kullananların paydaĢlar arasında en yüksek değeri aldığı görülmektedir. Yerel halk 

grubunda “kendilerini doğrudan etkileyen bir konu olduğunda katılırım” diyenlerin 

oranı ise %27,8‟dir Bilgi edinme düzeyinde katılım isteğinin olduğu görülmektedir.  

4.3.2.5 Genel değerlendirme 

Ġkinci aĢama; paydaĢlara doğal çevre koruma, turizm türleri ve yerel katılım gibi 

konularda kısa bilgiler ve birinci aĢamanın sonuçları ile ilgili veriler sunularak 

uygulanmıĢtır. Ġkinci aĢamanın uygulanmasıyla yerel halk, uzman ve yatırımcı 

gruplarının sonuçları birinci aĢama ile karĢılaĢtırılarak aralarındaki değiĢim 

incelenmiĢtir. Ġkinci aĢamanın sonunda paydaĢlar arasında bazı konularda görüĢ 

farklılıklarında azalma olduğu, bazı konularda ise görüĢ farklılıklarının devam ettiği 

görülmüĢtür. GörüĢ farklılıklarının devam ettiği konulardan biri Riva‟da 

yapılaĢmanın yasaklanması konusudur. Ġkinci aĢamada Riva‟nın önemi, 

korunmasının gereği ve birinci aĢamanın sonuçları ile ilgili bilgiler verilmesine 

karĢın yerel halkın ve yatırımcıların bu konudaki görüĢlerinde değiĢim olmamıĢtır. 

Yerel halkın Riva‟nın korunması konusundaki hassasiyetinin artmadığını söylemek 

mümkündür. Özellikle havza sınırında yer alan, geliĢme baskısı ile nüfus artıĢı 

yaĢayan köylerde yapılaĢmanın yasaklanması konusunda yerel halkın tepkisinin 

arttığı görülmüĢtür. Üçüncü boğaz köprüsünün Riva‟ya etkisi konusunda yerel halkın 

görüĢlerinde bir değiĢim olmamıĢ, ikinci aĢamada da üçüncü köprüye olumlu 

yaklaĢılmıĢtır. Yerel halkın daha çok ekonomik açıdan Riva‟da yapılaĢmaya ve 

Üçüncü Boğaz köprüsüne olumlu yaklaĢtığı ve köprünün ve yapılaĢmanın ekonomik 

yönden bölgeye olumlu etkileri bulunacağını düĢündüklerini söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır. Yerel ekonominin geliĢtirilmesine yönelik öneriler, ikinci aĢamada da 

paydaĢlar tarafından değerlendirilmiĢ, farklı görüĢlerin olduğu görülmüĢtür. Ġlk 

aĢamada olduğu gibi ikinci aĢamada da ekonomik sorunlar yerel halkın katılımını 

etkilemiĢtir. Bu nedenle Riva‟da yerel ekonominin desteklenmesine iliĢkin öneriler, 

yerel halk grubu tarafından ağırlıklı olarak desteklenmiĢtir. Turizm ve ekolojik tarım 

ile ilgili bilgilerin verildiği ikinci aĢamada Riva‟da turizm ve ekolojik tarımın 

geliĢtirilmesi önerisinin yerel halk grubu tarafından ilk aĢama ankete oranla daha 

yüksek oranda desteklendiği görülmüĢtür (Çizelge 4.13). 
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Çizelge 4.13 : Birinci aĢama ve ikinci aĢama anket sonuçların karĢılaĢtırılması.  

Sorular Ġfadeler 
Yerel Halk  Uzmanlar Yatırımcı 

OrtaklaĢtırma 

1 2 1 2 1 2 

  
    

KORUMA 

 

Riva‟nın en önemli 

özelliği Riva deresi 
      

Sadece uzmanlar 

tercih etmiĢtir 

Riva‟da kaçak geliĢme 

tehditi 
      

Sadece uzmanlar 

tercih etmiĢtir 

Riva‟da çevre sorunları       
PaydaĢlar ortak 

görüĢtedir. 

Riva‟nın korunması 

gereklidir 
      

PaydaĢlar aynı 

görüĢtedir. 

YapılaĢmaya sınırlandı 

rılma getirilmelidir 
      

GörüĢ birliği 

sağlanamamıĢtır. 

3.köprü Riva‟yı 

olumsuz etkileyecektir 
      

Sadece uzmanlar 

tercih etmiĢtir 

FONKSĠYON 

Tarım       
Uzmanlar ve yerel 

halk aynı görüĢte 

Hayvancılık       
Uzmanlar ve yerel 

halk aynı görüĢte 

Ormancılık       
Uzmanlar ve yerel 

halk aynı görüĢte 

Ekolojik tarım       
Sadece uzmanlar 

tercih etmiĢtir 

Turizm       
GörüĢ birliği 

sağlanmıĢtır. 

Ekoturizm       
Uzmanlar ve yatırımcı 

tercih etmiĢtir 

Doğa turizmi        
Sadece uzmanlar 

tercih etmiĢtir 

Günübirlik turizm       
Uzmanlar dıĢında 

görüĢ birliği var 

KATILIM 

Katılımın gereği       
Ġki aĢamada da görüĢ 

birliği sağlanmıĢtır 

Katılım isteği       
Sadece uzmanlar 

tercih etmiĢtir 

Katılım Ģekli toplantı       
Ġki aĢamada da görüĢ 

birliği bulunmaktadır. 

E-katılım       
Sadece uzmanlar 

tercih etmiĢtir 

Bilgi edinme 
      

Bilgi edinme 

düzeyinde katılımda 

görüĢ birliği 

Bilgi verme       
Sadece uzmanlar 

tercih etmiĢtir 

Aktif katılım 

 
      

Sadece uzmanlar 

tercih etmiĢtir 

        yüksek düzey               Orta düzey               DüĢük düzey 
 

Yatırımcıların önceliği, bölgede ormancılığın veya tarımın desteklenmesi yerine 

turizmin desteklenmesidir. 2. aĢamanın sonunda paydaĢlar arasında Riva‟da turizmin 

geliĢtirilmesinin ekonomik sorunları çözeceği konusunda görüĢ birliği oluĢmuĢtur. 

Riva‟da ekolojik tarımın desteklenmesi gerektiği konusunda ise yerel halk ile uzman 

grubu arasında görüĢ birliğine varılmıĢtır. Riva‟da geleceğe yönelik olarak 
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paydaĢların öncelikleri farklıdır. Uzman grubunun koruma öncelikli düĢünmesine 

karĢın yerel halk grubu ve yatırımcı grubu için farklı öncelikler söz konusudur. 

Özellikle yatırımcı grubu turizm öncelikli geliĢme olması gerektiğini düĢünmektedir. 

Ġkinci aĢamanın sonunda yerel halk grubunun Riva‟da turizmin geliĢtirilmesi 

konusuna daha olumlu yaklaĢmıĢ, doğa turizmini tercih edenlerin oranı artmıĢtır. 

Orman köylerinde doğa turizminin geliĢtirilmesine yönelik görüĢlerin arttığı 

görülmüĢtür. Bunun yanında paydaĢlar arasında Riva‟da günübirlik turizm ile birlikte 

doğa turizminin de geliĢtirilebileceği konusunda görüĢ birliği oluĢmuĢtur. Buna 

karĢın özellikle kendi içine kapalı, komĢuluk iliĢkileri kuvvetli köylerde turizm 

konusundaki olumsuz düĢünce devam etmiĢtir.  

Ġkinci aĢamada da yerel katılım konusunda paydaĢlar arasındaki görüĢ farklılıkların 

devam ettiği, koruma sürecinde en önemli paydaĢ konusunda farklı görüĢler olduğu 

görülmüĢtür. Bu aĢamanın sonunda yerel halkın katılıma yönelik talebinin 

artmaması, yatırımcı grubunun en önemli paydaĢ olarak kendisini göstermesinin 

sonucu olarak bu konuda paydaĢlar arasında görüĢ birliği oluĢmamıĢtır. Yerel 

katılımın gerekli olduğunu ifadesine katılan yerel halk grubunun ve yatırımcı 

grubunun aktif katılım yerine temsili katılımı tercih ettiği görülmüĢtür. Özellikle 

muhtarlık hizmetlerinden memnun, havzanın iç kısımlarında yer alan köylerde ikinci 

aĢamada da temsili katılım tercih edilmiĢtir. PaydaĢların Riva koruma sürecine 

katılım isteğinde değiĢme olmaması nedeniyle ancak bilgi edinme düzeyinde katılım 

için görüĢ birliğine varılmıĢtır. Yerel halk grubunun bilgi edinme amaçlı katılım 

isteğinin artması kendilerini etkileyen konularda katılım isteğinin azalması ise 

olumlu bir geliĢme olarak değerlendirilebilir. Ġkinci aĢama ile birinci aĢama katılım 

sonuçlarının karĢılaĢtırıldığında olumlu yönde pek az bir değiĢim olduğu 

görülmektedir. PaydaĢların Ġstanbul Çevre Düzeni Planının Riva ile ilgili kararlarına 

kısmen destek verdiği, ekolojik tarım ve turizm konularında farklı görüĢlerinin 

olduğu anlaĢılmaktadır. Yerel halkın katılımının ise köylere göre değiĢkenlik 

gösterdiği ve bazı köylerde neredeyse hiç değiĢim olmadığı görülmektedir. PaydaĢlar 

arasındaki görüĢ farklılıklarının bazı konularda devam etmesi, özellikle yerel halk 

grubunda hedeflenen olumlu geliĢmenin sağlanamaması yerel halka daha çok bilgi 

verilmesi gerektiğinin göstergesidir. 
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5.  SONUÇLAR 

Su, hava, toprak gibi bileĢenleri ile bir bütün oluĢtururan doğal çevre; hızlı nüfus 

artıĢı, düzensiz kentleĢme, sanayileĢme ve turizm faaliyetleri gibi etkenlerle tehdit 

edilmekte ve doğal çevrenin önemli bileĢenlerinden olan su kaynakları çevre 

kirliğinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Su kaynaklarının kapasitelerinin 

üzerinde kullanılması, yeraltı suyuna tuzlu suyun karıĢması, küresel ısınmanın da 

etkisiyle su döngüsünün bozulması gibi nedenlerle, kullanıma uygun su 

kaynaklarının niteliği ve dünya coğrafyası üzerindeki doğal dağılımı ve miktarı 

değiĢmektedir. Ayrıca akarsu ve yer altı su kaynaklarının çevre etkilerine hassaslığı 

ve tarım, endüstri ve evsel kullanıcıların artan ihtiyaçları su kaynakları yönetimini 

gittikçe karmaĢık ve zor bir problem haline getirmektedir.  

Endüstri devrimi ve hızlı ĢehirleĢmenin ilk dönemlerinde, doğanın tüm kirleticileri 

sonsuza dek saklayabilme veya sonsuz bir arıtma gücüne sahip olduğu sanılırken 

zamanla ekosistemlerde çevre kirliliğinin olumsuz etkilerinin ortaya çıkması ile 

ortaya çıkan sorunları anlama, tanımlama, önlem alma ve çözüm bulma çalıĢmaları 

büyük önem kazanmıĢtır. 1970‟lere kadar su kaynaklarının geliĢtirilmesinde suyun 

yeri ve niceliği, “belli bir gereksinimi karĢılayacak su sağlanması” kavramı 

temelinde değerlendirilmekteyken nüfus artıĢı, teknoloji ve kentleĢme sonucu 

gereksinmelerin çeĢitlenmesi ve küresel iklim değiĢikliği gibi nedenlerle 1980‟li 

yılların baĢında çevre kirliliği sorunlarının ortaya çıkması ile bu kavrama “su 

niteliğinin korunması” da eklenmiĢtir. GeliĢmiĢ ülkelerde, çevre hareketlerinin ortaya 

çıktığı dönemde, hızla ve çok sayıda gerçekleĢtirilen su altyapılarının, çevreye büyük 

zararlar verdiği yolunda eleĢtiriler duyulmaya baĢlanmıĢtır. Önceleri merkezi 

yönetimin göz ardı ettiği çevre hareketleri, zamanla halkın desteğini kazanarak, su 

kaynakları yönetiminde önemli dönüĢümlere yol açmıĢlardır. Bunun sonucunda su 

kaynakları tarım, içme suyu, sanayi ve hizmetler yanında çevresel ve ekolojik 

boyutlarıyla da ele alınmaya baĢlanmıĢtır. 1990‟lı yılların sonlarında geliĢmiĢ ülkeler 

su kaynakları yönetiminde “bütüncül su kaynakları yönetimi” kavramını ön plana 

çıkarmaya baĢlamıĢlardır. Bu yönetim çerçevesinde, su kaynakları yönetimi havza 

ölçeğinde planlanmıĢ, planlamalar yalnızca enerji ve sulama üzerinde odaklaĢmamıĢ, 



 

 
168 

havza içinde ve komĢu havzalarda çevresel ve sosyal etkileĢimlerde göz önüne 

alınmıĢtır. Çevre ve kalkınma sorunlarının küresel ölçekte en geniĢ kapsamda ele 

alınması, 1992 yılında Rio de Janerio‟da toplanan BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve 

Kalkınma Konferansı‟nda gerçekleĢmiĢtir. Aynı yıl Dublin‟de yapılan Su ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı‟nda ise su kaynaklarının etkin yönetimi için, 

bütüncül bir yaklaĢımın gerekliliği ifade edilmiĢ ve koruma sürecinde yerel katılımın 

önemine vurgu yapılmıĢtır. Avrupa Birliği‟nin su kaynaklarının kirliliğinin 

önlenmesine yönelik giriĢimi kabul edilen Su Çerçeve Direktifinde de yerel katılımın 

gerekliliği vurgulanmaktadır. Etkili havza koruma sürecinde anahtar olarak önem 

kazanan yerel katılım, ortaklıklar kurulmasını; farklı insan grupları ve 

organizasyonların ilgili konularda birlikte çalıĢmasını gerektirmektedir.  

Ülkemizde de son 50 yılda hızlı kentleĢme ve sanayileĢme neticesinde doğal 

çevrenin zarar gördüğü ve tatlı su kaynaklarının çevre kirliliğinden olumsuz 

etkilendiği gözlenmektedir. BüyükĢehirlerde özellikle Ģehrin çeperlerinde yer alan ve 

doğal özellikleri nedeni ile hassasiyet gösteren alanlarda geliĢme baskısı olduğu 

görülmektedir. Ġstanbul‟da 1990‟lardan sonra hassas alanların bulunduğu kuzey 

bölgesine doğru yayılan kentsel geliĢme doğal yapısı kısmen korunmuĢ bir bölgesi 

olan Riva‟yı da etkilemektedir. Riva bölgesi, bir akarsu havzası olarak büyük bir 

bölümü orman arazisi olan ve korunması gerekli bir bölge olarak tanımlanabilir. 

Ancak son yıllarda Üçüncü Boğaz Köprüsüne iliĢkin öngörüler bölgeyi cazip hale 

getirmiĢ, araziler aĢırı değer kazanmıĢ ve yerleĢim talebi ortaya çıkmıĢtır. Öte yandan 

doğal ve yerel özelliklerinin korunması ve ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirliğin 

sağlanması, Riva‟nın korunması için önem arz etmektedir. Bu nedenle bölgenin 

korunması sürecinde halkın, yatırımcıların ve uzmanların katılımının sağlanacağı 

yaklaĢımlara gereksinim vardır. 

Doğal çevrenin korunmasında Delfi Metodunun kullanılması, kompleks doğal çevre 

sorunlarının çözülmesinde ve özellikle uzman görüĢlerinin elde edilmesinde katkılar 

sağlamaktadır. Metod, koruma çalıĢmalarında çok farklı görüĢlerin bir araya 

getirilmesi ve bu görüĢler arasında uzlaĢma sağlanması, gruplar ve kiĢiler arasında 

fikir birliği, uzlaĢma sağlama amaçlı olarak kullanılmasının yanısıra farklı görüĢlerin 

ve sorunların elde edilmesi için de kullanılmaktadır. Delfi Metodu, Charette Metodu, 

Nominal Grup Metodu gibi diğer katılım metotları ile karĢılaĢtırıldığında daha hızlı 

ve etkili bir araç olarak görülmektedir. Metodun uygulanmasıyla katılımcıların 
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görüĢleri, konferans, toplantı ve benzeri düzenlemeden ve yayın hazırlamadan çok 

daha kısa zamanda ve katılım için daha az çaba harcayarak elde edilmektedir. Tezde 

doğal kaynakların korunması sürecinde yerel katılımın sağlanmasına yönelik olarak 

halkın, yatırımcıların ve uzmanların koruma sürecine katılımının ve aralarında 

uzlaĢmanın, iĢbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Delfi Metodu 

uygulanmıĢtır. Zaman ve mekan yönünden uygulama kolaylığı sağlayacağı düĢüncesi 

ile anketler internet ortamında iki aĢamalı olarak uygulanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın ön aĢamalarında Riva‟nın doğal değerleri ve fiziksel özellikleri analiz 

edilerek ve yerleĢim için kısıtları bulunduğu ortaya koyularak sonuçlar anketlere 

yansıtılmıĢ ve Delfi Metodunun gereği olan paydaĢlar arasında uzlaĢma sağlama 

özelliği uygulanmıĢtır.   

Uygulanan yöntemin, paydaĢların katılımını sağlamada baĢarılı olduğu, paydaĢların 

katılımlarının bilgi alma ve bilgi verme düzeyinde sağlandığı söylenebilir.  

Bilgi verme düzeyinde birinci aĢamada, internet yolu ile paydaĢlara mevcut durum, 

Riva‟nın önemi, korunmasının gereği, turizm türleri, katılım ve katılım metotları ve 

ÇDP plan kararları ile ilgili bilgiler, ikinci aĢamada da birinci aĢamanın sonuçları ile 

ilgili bilgiler verilmiĢtir. Ikinci aĢamada verilen bilgiler ile paydaĢlar arasında görüĢ 

alıĢveriĢi de sağlanmıĢ, paydaĢlar, farklı görüĢler ve diğer grupların görüĢleri ile ilgili 

bilgi sahibi olmuĢtur.  

Bilgi alma düzeyinde ise, paydaĢların e-ankete katılımı ile ilgili bilgilere ve 

katılımcıların görüĢlerine eriĢimi sağlanmıĢtır. Ġkinci aĢamada daha sonra birinci 

aĢamada ortaya çıkan görüĢ farklılıkların giderilmesi ve görüĢ birliği sağlanması 

hedeflenerek katılımları sağlanmıĢ ve görüĢ birliği sağlanan konular belirlenmiĢtir.  

E-anket kullanarak katılımın sağlanması hedeflenen çalıĢmada özellikle uzmanların 

ve yatırımcılar katılımı baĢarılı ile sağlanmıĢtır. Uzmanlar ve yatırımcılar, e-anketin 

sağladığı avantajlarla zaman ve mekana bağlı olmaksızın interneti kullanarak ankete 

katılmıĢlardır.  

Katılımın sonunda paydaĢlar arasında anlaĢmazlıklar, çatıĢmalar ve farklı görüĢler 

olmasına karĢın bazı önemli konularda görüĢ birliği ve genel kabullerin olduğu 

görülmüĢtür. Riva‟nın önemi ve korunmasının gereği, çevre sorunlarının çözülmesi 

gerektiği ve katılımın gerekliliği gibi önemli konularda paydaĢlar arasında görüĢ 

birliği olması çalıĢmanın önemli bir sonucudur.  
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Birinci aĢama anket sonunda yerel halkın makro ve mikro çevreyi ne Ģekilde 

algıladıkları ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Yerel halkın sorunlarının katılımını etkilediği 

görülmektedir. En önemli sorunları çevre kirliliği ve iĢsizlik olan yerel halkın 

yapılaĢmanın yasak olmasından da olumsuz etkilendiği anlaĢılmaktadır. Bu nedenle 

hem Riva‟nın korunması gerektiğini savunurken hem de yeni yapılaĢmaya karĢı 

olmadıkları görülmektedir. Bunun yanında yerel halk, hem Ġstanbul‟a yakın, hem de 

doğal bir çevrede yaĢadığının bilincindedir. Riva‟nın en önemli özelliğinin orman 

alanları olduğuna vurgu yapması, yerel halkın Riva‟nın doğal özelliklerinin farkında 

olduğunu göstermektedir. YaĢadıkları yerden memnun olmaları ve Rivayı en iyi biz 

koruruz yaklaĢımı, yaĢadıkları yöreyi ne kadar sahiplendiklerinin göstergesidir. 

Ancak bölgedeki arazilerin aĢırı değer kazanması, yerel halkın sahip oldukları 

alanları elinde tutmasını zorlaĢtırmaktadır. Ekonomik sorunlar yaĢayan halk, tarım 

alanları gibi arazilerini satmak zorunda kalmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle de yeni 

yapılaĢmaya ve 3. boğaz köprüsünün yapılmasına olumlu yaklaĢmaktadır. Bu 

geliĢmelerin bölgeye ekonomik yönden olumlu etkileri olacağı düĢünülmektedir. 

Ancak bu sonucun köylere göre değiĢiklik gösterdiği söylenebilir. Orman köylerinde 

yaĢayanlar arasında doğal çevre koruma konusunda hassasiyet gösterenlerin oranı 

göreli olarak yüksekken ikinci konutların yer aldığı ve turizmin geliĢtiği köylerde bu 

konudaki hassasiyetin azaldığı görülmektedir. Yerel halkın geçim kaynakları 

arasında tarım, ormancılık ve hayvancılığın yer alması nedeniyle belirtilen 

faaliyetlerin ekonomik açıdan desteklenmesi önerisi yüksek oranda tercih 

edilmektedir. Çevre Düzeni Planında yer alan ekolojik tarımın geliĢtirilmesi önerisi 

de en çok tarımla uğraĢan köylerde desteklendiği görülmektedir. Ancak turizmin 

geliĢmiĢ olduğu köylerde farklı özellikleri ile diğer köylerden ayrılarak bu önerilere 

karĢı çıkılmaktadır. Bu köylerde turizme olumlu yaklaĢılırken genel olarak yerel 

halkın turizme olumlu bakmadığı ön yargıya sahip olduğu söylenebilir. Bu konuda 

köyler arasında önemli görüĢ ayrılıkları olduğu anlaĢılmaktadır. Özellikle havzanın 

iç kısımlarında yer alan kendi içine kapalı köylerde turizmin geliĢtirilmesi önerisine 

karĢı çıkılmaktadır. Turizme olumlu yaklaĢanlarında sadece günübirlik turizmin 

geliĢtirilmesini istemesi, yerel halkın turizmin geliĢmesine hazır olmadıklarını 

göstermektedir.   

Katılım konusunda yerel halkın diğer paydaĢlar gibi katılımın gerekli olduğunu 

savunması, en önemli paydaĢ olarak kendisini görmesi ve toplantılar yolu ile katılımı 
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tercih etmesi katılım potansiyelinin olduğunun göstergesidir. Ancak katılımın 

uygulanmasında pasif katılımı yani muhtarlıklar aracılığı ile katılımı da yüksek 

oranda tercih etmesi katılımın nasıl uygulanacağını bilmemesinden 

kaynaklanmaktadır. Koruma bilincinin olmaması, Ģahsi isteklerin ön plana 

çıkarılması gibi nedenlerle karar verme gücünün yerel halka verilmesi düĢüncesinin 

doğal çevrenin korunması açısından uygun olmadığı görülmektedir. Yerel halkın 

katılım süreci bilgi alma ve bilgi verme düzeyinde baĢlaması gerekmektedir. Sürece 

aktif katılım ise bilgilendirme toplantıları, koruma bilincinin geliĢtirilmesi gibi 

aĢamalardan sonra gerçekleĢebilecektir. Yerel halkın katılım sürecinde katılımın her 

aĢamasının toplantılarla desteklenmesi gereklidir. Çok aĢamalı bir katılım sürecinden 

sonra gerekli görüĢ birliğinin sağlanabileceği düĢünülmektedir.   

Uzman grubu Riva‟nın korunmasına öncelik vermekte, koruma bilinciyle Rivayı 

olumsuz etkileyeceğini düĢündüğü 3. boğaz köprüsünün yapılmasına ve yeni 

yapılaĢmalara karĢı çıkmakta ve turizmin geliĢtirilmesi önerisine de ihtiyatlı 

yaklaĢmaktadır. Uzman grubunun, birinci aĢamada Çevre Düzeni Planının Rivaya 

yönelik plan kararlarına kısmen destek verdiği görülmektedir. Riva‟da ekolojik tarım 

ve turizmin geliĢtirilmesi konularında farklı görüĢler bulunmaktadır. Koruma 

sürecine katılıma en istekli olan uzman grubudur. Uzman grubu aynı zamanda doğal 

çevre koruma bilinci ve aktif katılıma yönelik isteği ile de diğer paydaĢlar arasında 

öne çıkmaktadır. PaydaĢlar arasında geleneksel katılıma ve e-katılıma en hazır olan 

gruptur. Yerel halkı en önemli paydaĢ olarak gören uzman grubu, yerel yönetim ile 

halk arasında dengeyi kuracak paydaĢtır. Bütün paydaĢlar tarafından en uygun 

katılım Ģekli olarak görülen toplantılar yolu ile katılımda uzman grubunun 

katkılarından biri de yerel halka bilgi verilmesi olacaktır. Uzman grubu e-katılıma en 

olumlu yaklaĢan ve e-anketin en kolay uygulandığı gruptur. Bu gurubun katılımında 

e-anketin sağladığı avantajlar olan zaman ve mekana bağlı olmaksızın hızlı ve etkin 

katılım sağlanmıĢtır. Bu nedenlerden dolayı uzman grubu, Delfi Metodunun e-

katılımla uygulanması için en uygun gruptur.   

Yatırımcıların diğer paydaĢlar gibi Riva‟nın korunması gerektiği görüĢüne 

katılmalarına karĢın yerel halk grubu gibi yeni yapılaĢmanın ve 3. boğaz köprüsünün 

yapılmasının Riva‟yı olumsuz etkileyeceği görüĢüne karĢı çıktıkları görülmektedir. 

Bu sonuçta bölgede turizmin geliĢtirilmesine yönelik taleplerinin ve yapmayı 

düĢündükleri projelerin etkisi bulunduğu düĢünülmektedir. ÇDP kararlarına kısmen 

katılan yatırımcılar, ekolojik tarımın geliĢtirilmesi kararına karĢı çıkarken turizmin 
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geliĢtirilmesi kararını desteklemektedir. Yatırımcılar bölgenin ulaĢım olanaklarının 

arttırılması, yapılaĢmaya izin çıkması ve imar planı yapılması ile yapmayı 

düĢündükleri projeleri hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Katılım konusunda ise 

yatırımcı grubunun aktif katılıma yönelik talebi bulunmamaktadır. Buna karĢın 

grubun en önemli paydaĢ olarak kendisini görmesi ve toplantılar yolu ile katılıma 

olumlu bakması katılım isteklerinin göstergesidir. Yatırımcıların katılımdan 

beklentisi öncelikle plan önerileri hakkında bilgi almaktır. Bununla ilgili tercihi ise 

bilgilendirme amaçlı toplantılar ile katılımdır. Yatırımcı grubunun katılımında da e-

anketin sağladığı avantajlarla grubun kısa sürede etkin katılımı sağlanmıĢtır.  

Birinci aĢamanın sonunda doğal çevrenin korunması konusunda paydaĢlar arasında 

görüĢ birliği olmadığı görülmektedir. Riva‟nın sahip olduğu doğal değerleri ve 

fiziksel özellikleri ile korunmasının gerekliliği konusunda paydaĢlar arasında görüĢ 

birliği olmasına karĢın Riva‟da yapılaĢmanın sınırlandırılması ve yasaklanmasının 

gerektiği ve 3. boğaz köprüsünün Riva‟ya olumsuz etkisi olacağı konularında görüĢ 

farklılıklarının olduğu görülmektedir. Uzman grubunun uzun vadeli düĢünmesine 

karĢın yerel halk grubunun kısa vadeli düĢünmektedir. PaydaĢlar arasında yerel 

ekonominin geliĢtirilmesine yönelik öneriler konusunda ve Riva‟da geliĢtirilebilecek 

turizm konusunda da görüĢ ayrılıkları bulunmaktadır. Birinci aĢama anket sonunda 

ankete katılan paydaĢların verdiği cevaplar karĢılaĢtırılarak farklı görüĢler ortaya 

konulmuĢ, uzlaĢma sağlanamayan konular ikinci aĢama ankette tekrar gündeme 

getirilmiĢtir. Ġkinci aĢama ankette Riva‟da doğal çevrenin korunması konusunda 

verilen bilgilerle bu konudaki hassasiyetin arttırılması ve görüĢ birliği sağlanması 

amaçlanmıĢtır. 

Ġkinci aĢamanın sonunda da paydaĢlar arasındaki görüĢ farklılıklarının devam ettiği 

görülmüĢtür. Riva‟nın önemi ve korunmasının gereği ve birinci aĢamanın sonuçları 

ile ilgili bilgi verilmesine karĢın paydaĢlar arasında yeni yapılaĢmanın ve 3. Boğaz 

Köprüsünün yapılmasının Riva‟yı olumsuz etkileyeceği konularında uzlaĢma 

sağlanamamıĢtır. Ekonomik sorunlar yaĢayan yerel halk, bölgenin ekonomik yönden 

canlanacağı düĢüncesiyle ikinci aĢamada da yapılaĢmaya ve 3.boğaz köprüsünün 

yapılmasına olumlu yaklaĢmaktadır. Yatırımcılar, Riva‟da ulaĢım olanaklarının 

arttırılmasının ve yapılaĢmanın turizmi geliĢtireceği düĢüncesindedir. Yerel 

ekonominin geliĢtirilmesine yönelik öneriler konusunda da paydaĢlar arasında görüĢ 

birliği oluĢmadığı görülmektedir. Turizme ön yargılı yaklaĢan yerel halk, ekonomik 
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sorunlarının çözülmesi için farklı çözüm önerilerinin getirilmesini beklemektedir. 

Farklı önerilerin desteklenmesi köylere göre de değiĢiklik göstermektedir. Örneğin 

tarımla uğraĢan köylerde tarımın desteklenmesi önerisi ikinci aĢamada daha yüksek 

oranda benimsenirken, ekolojik tarımın desteklenmesi önerisinin düĢük oranda 

desteklendiği görülmektedir. Yerel halkın bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı 

için çekimser kaldığı düĢünülmektedir. Turizmin geliĢmiĢ olduğu köylerde ise ikinci 

aĢamada da tarım, hayvancılık ve ormancılığın desteklenmesi önerisi düĢük oranda 

desteklenirken, turizmin geliĢtirilmesi önerisi ağırlık kazanmaktadır. Gelecekte 

katılımın geliĢtirilmesi ile turizm, ekolojik tarım gibi konularda halka bilgi verilmesi 

ve sorunlarının tartıĢılması, halkın sorunlarının çözülmesini, ekonomik sorunlarının 

çözülmesi için yeni fırsatların oluĢmasını sağlayacaktır. Uzmanların ikinci aĢamada 

da Riva‟da turizmin geliĢtirilmesine ihtiyatlı yaklaĢtığı görülmektedir. Ekolojik 

tarım, tarım, hayvancılık ve ormancılığın geliĢtirilmesini destekleyerek yörenin kırsal 

özelliklerinin korunması gerektiğine inanmaktadır. Önceliği Riva‟nın korunması olan 

uzmanların ÇDP‟nın Riva‟ya yönelik kararlarına ihtiyatlı yaklaĢtığı söylenebilir. 

Riva‟da turizmin geliĢtirilmesini talep eden yatırımcıların önceliği ise ikinci aĢamada 

da turizmin geliĢtirilmesidir. Yerel ekonominin geliĢtirilmesine yönelik diğer öneriler 

ise desteklenmemiĢtir. Bu nedenle, yatırımcılar, ÇDP‟nın Riva‟ya yönelik 

kararlarından özellikle turizmin geliĢtirilmesi kararını desteklemektedir. Riva‟da 

ekolojik tarımın geliĢtirilmesi kararına ise soğuk bakılmaktadır. Ġkinci aĢamada 

paydaĢların Riva‟da turizmin geliĢtirilmesi önerisini daha yüksek oranda desteklediği 

görülmektedir. Ancak yerel halk grubunda halihazırda turizmin geliĢmediği, kendi 

içine kapalı köylerde ikinci aĢamada da turizme karĢı negatif bir reaksiyon 

gösterilmektedir. Diğer köylerde ise (bazı orman köyleri ve turizmin geliĢmiĢ olduğu 

köyler gibi) turizmin geliĢtirilmesine ve turizm türlerine daha olumlu 

yaklaĢılmaktadır.  

PaydaĢların katılıma olumlu baktıkları ve yararına inandıkları anlaĢılmaktadır. 

Halkın sadece kendilerini etkileyecek konulara katılmak istemesi yöreyi ilgilendiren 

kararların kendilerine detaylı olarak anlatılması gereğini vurgulaması açısından 

önemlidir. Ġkinci aĢama ankette katılımla ilgili bilgi verilmesine karĢın özellikle 

kendi içine kapalı, havzanın iç kısımlarında kalan köylerde katılım konusundaki 

görüĢlerde değiĢim olmadığı, havza sınırına yakın köylerde ise olumlu değiĢim 

olduğu görülmüĢtür. Yerel katılım konusuna olumlu bakan yatırımcı grubunun ikinci 
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aĢamada da aktif katılım konusunda isteksiz olduğu saptanmıĢtır. PaydaĢlar arasında 

aktif katılıma en olumlu bakan grup uzman grubudur. ÇalıĢma sonucunda uzman 

grubu dıĢında paydaĢların aktif katılıma yönelik isteğinde olumlu geliĢme 

sağlanamadığı görülmektedir. Buna karĢın çalıĢmanın önemli bir sonucu, yerel 

katılımın toplantılar yolu ile olması gerektiği konusunda varılan uzlaĢıdır. Katılımın 

talep edilen bu Ģekli, gelecekte aktif katılımın daha üst düzeylerde gerçekleĢmesi için 

önemli bir adımdır. 

ÇalıĢmada anketlerin elektronik ortamda gerçekleĢtirilerek e-anketin avantajlarından 

faydanılması amaçlanmıĢ olmasına karĢın yerel halkın katılımında elektronik katılım 

(e-anket) uygulamasının istenilen sonucu vermediği söylenebilir. E-anketin en büyük 

dezavantajlarından biri olan karĢılıklı iletiĢimin olmaması bilgi alıĢveriĢi açısından 

zayıflık yaratmaktadır. E-ankette anket uygulanan kiĢiden alınacak bilginin sınırlı 

olması, yüzyüze görüĢme ile yapılan ankette karĢılıklı iletiĢim, soruların cevaplarının 

yanında cevapların nedenlerini de öğrenme imkanı sağlaması bu sonucun ortaya 

çıkmasına neden olmuĢtur. E-anket, bedensel özürlü, yaĢlı, evinden çıkamayan 

insanların, toplumda sessiz kalan, sesini duyuramayan, çekingen insanların, 

toplantılarda konuĢamayan, toplantılarda azınlıkta kalan insanların seslerini 

duyurabildikleri bir ortam sağlamak açısından yararlı olabilmekte ise de e-anketin 

cevaplanmasının daha çok gençler, lise ve üniversite mezunu ve gelir durumu iyi 

bireyler arasında baĢarılı sonuçlar verdiği görülmektedir. Dijital bölünme olarak 

adlandırılan bu olay, halkın homojen katılımını engellemektedir. Bu durumun eğitim 

düzeyi ve gelir düzeyi iyi, yaĢı genç, teknolojiden anlayan insanlara avantaj sağladığı 

söylenebilir. Bu nedenle bu yöntemin katılım konusunda ancak sınırlı bir gruba 

uygulanması söz konusu olabildiği anlaĢılmıĢtır. Yerel halkın katılımının elektronik 

ortamda gerçekleĢtirilmesinin henüz erken olduğu ortaya çıkmaktadır. Yerel 

katılımın elektronik katılım yerine toplantılar yoluyla sağlanması görüĢü ağırlık 

kazanmaktadır. Yatırımcı grubu ve uzman grubunun katılımında ise e-katılımın 

olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu iki grubun katılımında çalıĢmada bilgi 

teknolojilerinin kullanılması ile amaçlanan zamanın iyi kullanılması ve maliyetin 

azalması gibi avantajlar sağlanmıĢtır.   

Ağır ekonomik sorunlar ve düĢük eğitim düzeyi gibi sebepler, Delfi Metodunun 

gereği olan paydaĢlar arasında uzlaĢma ve görüĢ birliği sağlanması konusunda 

engeller oluĢturmuĢ ve ikinci aĢamada beklenen düzeyde ortaklaĢtırma 
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sağlanamamıĢtır. Özellikle internet ortamında halka bilgi verilmesinin halkı 

bilgilendirme açısından yetersiz olduğu, halka geleneksel yollarla bilgi vermenin 

daha olumlu sonuçlar vereceği anlaĢılmaktadır. Bu nedenlerle bu yaklaĢımın 

elektronik katılımla uygulanmasının özellikle yerel halkın katılımında uygun 

olmadığı söylenebilir. Delfi Metodunun geleneksel katılım metotları ile 

uygulanmasının daha uygun olduğu ve yerel halkın katılımında her aĢamanın 

toplantılarla desteklenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. PaydaĢların katılıma 

yönelik talebinin olması, yörede katılım potansiyelinin olduğunu ve katılımın 

geliĢtirilebileceğini göstermektedir. Yerel halka daha çok bilginin verilebildiği ve 

yerel halkın doğal çevre koruma gibi konularda eğitiminin sağlanabileceği toplantılar 

düzenlenmesinin ve katılımın yüzyüze sağlanmasının daha olumlu sonuçlar vereceği 

düĢünülmektedir. Bilgi alma ve bilgi verme düzeyinde baĢlayacak katılım sürecinin 

zamanla geliĢtirilerek aktif katılım ve karar verme gücünün paylaĢılması, çok farklı 

yönlerden paydaĢlara faydalar sağlayacaktır.  

Yerel yönetimler açısından; bu çalıĢma aynı zamanda ĠBB tarafından hazırlanarak 

onaylanan Ġstanbul ÇDP‟nın Riva‟ya yönelik kararlarının bilgi verilerek paydaĢlar 

tarafından değerlendirilmesini de kapsamaktadır. Alınan sonuçlar, planlama 

çalıĢmalarında katılımın sağlanmasının önemini vurgulamaktadır.  

Yerel halk açısından; mevcut durumda yapılan planlardan ve alınan kararlardan 

habersiz olan yerel halkın bu durumdan rahatsız olduğu anlaĢılmaktadır. ÇalıĢma, 

katılım konusunun halk tarafından yeterince bilinmediği, öte yandan halkın katılım 

isteği ve potansiyelinin olduğunu ortaya koymaktadır. ÇalıĢmanın yerel halkı katılım 

konusunda bilgilendirdiği ve katılım istediğini arttırdığı görülmektedir. Gelecekte 

katılımın sağlanması öncelikle yerel halka, sorunlarını yerel yönetime duyurması için 

ortam sunacaktır. Sorunlarını yerel yönetime duyuran ve yerel yöneticilerle görüĢme 

imkanı bulan yerel halkın katılımdan ve planlardan beklentisi artacaktır. Planlama 

çalıĢmalarına katılım, yerel halkın yaĢadığı yere iliĢkin planlardan ve planlama 

sürecinin geliĢiminden haberdar olmasını sağlayacaktır. Planların ve alınan kararların 

halkın sorunlarını da çözmeye yönelik olması ve yerel katılımın sağlanarak 

oluĢturulması, planları ve uygulanmasını olumlu yönde etkileyecektir.  

Yatırımcılar açısından; katılımla yatırımcıların planlama sürecinden, planlardan, 

alınan kararlardan ve uygulama aĢamalarından haberdar olması yatırımcıların da 

katılım sürecinden öncelikli beklentisidir. Gelecekte katılım sürecinin geliĢtirilerek 
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aktif katılıma olanak tanıması ile yatırımcılar, geleceğe yönelik projelerini yerel 

yönetimle paylaĢarak taleplerini duyurma olanağı bulacaktır. Yatırımcıların ve 

plancıların tartıĢmalı planlama süreci sonunda bir noktada uzlaĢması ile 

yatırımcıların beklentisini karĢılayacak planlar yapılmasını sağlayacaktır. Planlara 

itirazın azalması uygulanma Ģansını arttıracaktır.  

Sonuç olarak yerel katılımın önemi gün geçtikçe artmakta ve yerel katılımın 

geliĢtirilmesi için yeni giriĢimler yapılmaktadır. Su kaynaklarının korunması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için her Ģeyden önce bütüncül, katılımcı ve planlı bir 

yaklaĢımla mümkündür. Bu öncelik, sulak alanların ve öteki su kaynaklarının 

korunmasında ve geliĢtirilmesinde ülkelerin ulusal ve yerel düzeyde planlama 

yapmalarını ve en geniĢ düzeyde katılımı sağlamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu 

bağlamda, ilgili tüm kurum ve kuruluĢların, üniversitelerin, STK‟ların ve halkın 

katılım ve iĢbirliğinin sağlanması büyük önem taĢımaktadır. Katılımın yaygınlaĢması 

ve geliĢmesi, halkın bu konuda bilinçlenmesine, yönetimlerin aĢamalı olarak 

katılımın geliĢtirilmesi için çaba göstermesine, katılımın yasal dayanağının 

geliĢtirilmesine ve katılım süreçlerinde bilgisayar ve internetin yaygın bir biçimde 

kullanımına bağlıdır. Ülkemizde de katılımın geliĢtirilmesine yönelik olumlu adımlar 

atılmaya devam etmektedir. Yerel katılımın yasalarda yer almaya baĢlaması, 

katılımın geliĢeceğinin ve yaygınlaĢacağının göstergesi olmaktadır.   
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A. PROFĠL 

A.1. Cinsiyetiniz? 
  Kadın 

  Erkek  

A.2. Kaç YaĢındasınız? 

 
 

A.3.Doğum Yeriniz (il olarak)? 

 

A.4.YaĢadığınız yerleĢimin (köy/mahalle) adı? 

 

A.5. En son hangi okulu bitirdiniz? 

  Okur-yazar değil 

  Okur-yazar 

  Ġlköğretim 

  Lise 

  Üniversite 

A.6. Medeni Durumunuz? 

  bekar 

  evli 

  dul 

  boĢanmıĢ 

A.7. Kaç çocuğunuz var? 

 

A.8.ÇalıĢıyor musunuz? 
  Evet 

  Hayır   

A.9. ÇalıĢtığınız iĢ kolu? 

 

A.10. Ortalama aylık geliriniz ne kadardır? 
  500 YTL`den az 

  501 - 1000 YTL arası 

  1001 - 2000 YTL arası 

  2000 - 4000 YTL arası 

  4000 YTL`den fazla 

 A.11.Evinizde bilgisayarınız var mı? 
  Evet 

  Hayır   

A.12. Bilgisayarınız varsa interneti kullanıyor musunuz? 

  Evet 

  Hayır   

 

EK A.1 : Birinci AĢama Anket 
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B. KENTSEL ÇEVREYE ĠLĠġKĠN SORUNLAR 

B.1. Ġstanbul‟da yaĢanan çevre sorunları hakkında sorular yer almaktadır. Sorunları önem derecesine göre iĢaretler misiniz? 

B.1.1. Kentsel çevre Kirliliği  

 

 

B.1.2. Göl ve dere kirliliği  

 

 

B.1.3. Gürültü kirliliği 

 

 

   
Çok önemli 

1 prob. 

Önemli 

1 prob 

Prob 

lem  
Prob 

değil   

Çok önemli 

1 prob. 

Önemli 1 

prob 

Probl

em    
Problem 

değil   

Çok önemli 

1 prob. 

Önemli 

1 prob 

Probl

em    
Problem 

değil   

B.1.4. Hava kirliliği  

 

 

B.1.5. Deniz kirliliği  

 

 

B.2.1. AĢırı nüfus artıĢı 

  
 

Çok önemli 

1 prob. 

Önemli 

1 prob 

Prob 

lem  
Prob 

değil   

Çok önemli 

1 prob. 

Önemli 1 

prob 

Probl

em    
Problem 

değil   

Çok önemli 

1 prob. 

Önemli 

1 prob 

Probl

em    
Problem 

değil   

B.2.2. DüĢük yaĢam kalitesi 

 

B.2.3. Plansız geliĢme ve yayılma  

 

 

   
Çok önemli 

1 prob. 

Önemli 

1 prob 

Prob 

lem  
Prob 

değil   

Çok önemli 

1 prob. 

Önemli 1 

prob 

Probl

em    
Problem 

değil   

Çok önemli 

1 prob. 

Önemli 

1 prob 

Probl

em    
Problem 

değil   

B.2.5. Su kaynaklarının azalması 

 

 

B.2.6. UlaĢım sorunları 

 

 

Diğer (Belirtiniz 

  

 

Çok önemli 

1 prob. 

Önemli 

1 prob 

Prob 

lem  
Prob 

değil   

Çok önemli 

1 prob. 

Önemli 1 

prob 

Probl

em    
Problem 

değil   

Çok önemli 

1 prob. 

Önemli 

1 prob 

Probl

em    
Problem 

değil   

C. MAKRO ÇEVRE (RĠVA BÖLGESĠ / HAVZASI) 

C.1. Size göre Riva‟nın en önemli özelliği nedir? 

   
 Riva Deresi (1)  Orman alanları (2)  Piknik alanları (3) 

  

 

 Diğer (belirtiniz) (6) 

 

 Temiz Havası (4)  Denizi ve kumsalı (5) 

   

 



 

 
189 

C.2. Riva‟da doğanın korunması açısından riskli gördüğünüz durumlar nelerdir? 

 
  

  Doğal Afetler (Sel baskını) (1)    KentleĢme (2)  Çevre kirliliği (3) 

 

   

      Diğer (belirtiniz) (5) 

 

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

  
  Orman yangını (4) 

C.3.1. Riva doğal kaynakları nedeniyle korunması gerekli bir alandır. 

 kesin. katılmıyorum   Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  kesin katılıyorum 

               
C.3.2. Son on yılda Riva „da hızlı bir nüfus artıĢı görülmektedir.  Bu durum, doğal çevrenin zarar görmesine neden olmaktadır. 

 kesin. katılmıyorum   Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  kesin katılıyorum 

           
 
C.3.3. Riva‟da  yapılaĢmanın sınırlandırılması veya yasaklanması, doğal çevrenin korunması açısından gereklidir. 

 kesin. katılmıyorum   Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  kesin katılıyorum 

      
C.3.4 ġile otoyolu, doğal çevrenin korunması açısından Riva‟yı olumsuz etkilemektedir. 

 kesin. katılmıyorum   Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  kesin katılıyorum 

  
/www.negatif.com/foto/133978 
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C.3.5. Üçüncü Boğaz Köprüsünün yapılması, doğal çevrenin korunması açısından Riva „yı olumsuz etkileyecektir. 

 kesin. katılmıyorum   Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  kesin katılıyorum 

 
 C.3.6 Riva bölgesinde ekonomik nedenlerle tarımın desteklenmesi gereklidir 

 kesin. katılmıyorum   Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  kesin katılıyorum 

C.3.7. Riva bölgesinde ekonomik nedenlerle ormancılığın desteklenmesi gereklidir  

 kesin. katılmıyorum   Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  kesin katılıyorum 

C.4. Geleceğin planlanmasında Riva için aĢağıda belirtilen konularda önceliklerinizi belirtir misiniz? 

 1. öncelik 2. öncelik 3. öncelik 

 1. Doğal afetlerin (Sel ve su baskınlarının) önlenmesi    

 2. Çevre kirliliğinin önlenmesi    

 
3. Plansız GeliĢmenin önlenmesi    

 5. Altyapı sorunlarının çözülmesi    

 
6. Sosyal donatımların arttırılması    

 7. Su kaynaklarının korunması    

 8. Orman alanlarının korunması    

 9. Tarımla uğraĢanların desteklenmesi    

 10. Hayvancılıkla uğraĢanların desteklenmesi    

 
11. Ormancılıkla uğraĢanların desteklenmesi    

 12. Ekolojik tarımın geliĢtirilmesi ve desteklenmesi    

 
13. Yörenin turizm potansiyelinin geliĢtirilmesi    

 14. UlaĢım olanaklarının arttırılması    

     C.5. Riva için geleceğe yönelik olarak ekolojik tarımın geliĢtirilmesinin yanında turizm ve rekreasyon 

amaçlı bir geliĢme öngörülmektedir.  Siz aĢağıdaki faaliyetlerden hangilerinin geliĢtirilmesini istersiniz 

   
Ekoturizmin geliĢtirilmesi 

                                                                                                       

Ekoturizm; eğlenmeyi, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düĢük ziyaretçi etkisi olan ve yerel 

halka sosyoekonomik fayda sağlayan, bozulmamıĢ doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaret Ģeklidir. 

  Doğa turizminin geliĢtirilmesi 
               

                              

Doğa turizmi; Doğaya dayalı, doğayla bütünleĢmiĢ gibi kelimelerle ifade edilebilen doğa turizmi içinde Rafting, kano, 

dağcılık, manzara seyri, uzun doğa yürüyüĢleri gibi birçok etkinlik doğa turizmi içerisinde yer almaktadır.  

   
Kültür turizminin geliĢtirilmesi 

                                        

Kültür Turizmi;  Bir yöreyi, kenti ya da ülkeyi, coğrafyasından başlayarak, tarihi, arkeolojisi, kültürel ve sosyal geçmişi ve bugünüyle, 

giderek mimari  ve sanatsal geçmişi ve bugünüyle kapsayan bir bütünlük içinde algılamayı amaçlayan turizm çeşididir. 

  
Günübirlik turizmin geliĢtirilmesi 

      

Piknik alanı 

          

Yürüyüş turu 

  

Günübirlik turizm; Bir orman bütünlüğü ya da bir orman parçası üzerinde, açık havada dinlenmeye iliĢkin çeĢitli insan 

etkinlikleridir. (Aslanboğa ve Gül 1999). 

 

http://msnyasam.milliyet.com.tr/2007/08/31/son/sontur26.asp 



 

 
191 

D. MĠKRO ÇEVRE (YAġADIĞINIZ KÖY VEYA MAHALLE) 

D.1. Size göre yaĢadığınız yerin en önemli özelliği aĢağıdakilerden hangisidir? 

Doğal Özellikler  
 

 
Orman alanları    

Riva Deresi  

  
Denizi ve sahili     

Anıt ağaçlar  

Kültürel Özellikler  
  Cam ocağı    

El sanatları  

  
Yöresel Etkinlikler   

 
Sivil mimarlık örnekleri  

Ekonomik 

Değerler  

  
Tarım    

Turizm  

  
Ticaret   

 
Hayvancılık  

D.2. Size göre yaĢadığınız yerin en önemli sorunları aĢağıdakilerden hangisidir? 

Çevresel Sorunlar  
  

Su kirliliği   
Hava kirliliği 

  
Çöp sorunu    

Diğer (Belirtiniz) _ _  

Altyapı sorunları  
 

 
Su sorunu    

Kanalizasyon sorunu  

  
Elektrik Sorunu     

Diğer (Belirtiniz) _  

UlaĢım  Sorunları  
  

Toplu taĢıma ile ilgili   
Yolların yetersiz olması  

  
Nakliyat kamyonları    

Diğer (Belirtiniz)   _  

Kentsel GeliĢme  
 

 
Lüks siteler   

 
Yetersiz donatı  

  
Plansız (kaçak) geliĢme    

Diğer (Belirtiniz)   _  

Ekonomik Sorunlar  
 

 
ĠĢsizlik sorunu    

DüĢük ücretler  

  
Sektörel sorunlar    

Diğer (Belirtiniz)   _  

Sosyo Kültürel  

Tesislerin Azlığı  

  
Eğitim tesis olmayıĢı    

Sağlık tesisi olmayıĢı  

  
Kültür tesis olmayıĢı    

Diğer (Belirtiniz)   _  

D.3. Sizce yaĢadığınız yere yönelik en önemli risk  aĢağıdakilerden hangisidir? 

  
Çarpık yapılaĢma    

Sel Baskını   
 

Orman Yangını 

  
Kuraklık (susuzluk)    

Çevre Kirliliği   
 

Diğer (Belirtiniz)  

D.4. Sizce yaĢadığınız yerleĢmede aĢağıda belirtilen faaliyetlerden hangilerinin 

gerçekleĢtirilebilmesi mümkündür? 

 

1. Doğa turizminin 

geliĢtirilmesi 

  
Dağcılık    Dağ bisikleti turları  

  Rafting    
Ata binme  

 
2. Kültür turizminin 

geliĢtirilmesi 

  
Tarihi çevre turları   Cam ocağı  

 
 

El sanatları  

 

  
Yöresel Etkinlikler  

 
3. Ekoturizmin 

geliĢtirilmesi 

  
Doğa fotoğrafçılığı   

 
KuĢ gözlemleme  

  
Endemik tür gözlem   

Kamp yapma  

 

4. Günübirlik 

rekreasyonel turizm  

geliĢtirilmesi 

  
Piknik alanları    

Mangal  

  
YürüyüĢ turları    Golf  
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D.5. Buradan gelecek 2 yıl içinde taĢınmak gibi bir düĢünceniz var mı? alanı 

   Evet ---------------------------------------------------------- 

1                                          
   Hayır --------------------------------------------------------

--2                                         
D.6. Varsa nereye taĢınmak istersiniz? 

  Ġstanbul‟da baĢka bir yere ----------------------------------

- 
  BaĢka bir Ģehre ---------------------------------------------- 

-2 
  Riva‟da baĢka bir yere---------------------------------------

----------- 3 
  BaĢka bir yere-------------------------------------------------

------------4 
  Diğer-----------------------------------------------------------

--------------5 

 E. KATILIM ĠSTEĞĠ                      

E.1.  Yönetime katılımla ilgili aĢağıda belirtilen soruları yanıtlar mısınız? 

 Evet  (1) Hayır (2) 

1. ġimdiye kadar Muhtarlık yönetiminde görev aldınız mı?   

2. ġimdiye kadar Belediye yönetiminde görev aldınız mı?   

3. ġimdiye kadar Sivil toplum örgütlerinde görev aldınız mı?   

E.2.  AĢağıdaki belirtilen kurumlara genel olarak ne sıklıkta gittiğinizi iĢaretler misiniz?  

 
haftada bir (1) ayda bir (2) 6 ayda bir (3) hiç gitmem (4) 

1. Muhtarlık     

2. Ġlçe belediyesi     

3. BüyükĢehir Belediyesi     

4. Sivil toplum örgütleri     

E.3.  AĢağıda belirtilen kurumlara gidiyorsanız, gitme sebepleriniz nelerdir?  

 Duyurulara bakmak  Ġtiraz ve Ģikâyet için  Belge almak için Soru sormak için  Diğer   

1. Muhtarlık      

2. Ġlçe belediyesi      

3. BüyükĢehir Belediyesi      

4. Sivil toplum örgütleri      

E.4.  Riva ile ilgili aĢağıda belirtilen kurumların hizmetlerinden memnuniyetinizi belirtiniz. 

 Hiç memnun değilim memnun değilim  Kararsızım Kısmen memnunum  Memnunum  

1. Muhtarlık      

2. Ġlçe belediyesi      

3. BüyükĢehir Belediy      
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E.5.  AĢağıda belirtilen kurumların yönetiminde görev almak ister misiniz?  

 Evet  (1) Hayır (2) 

1. Muhtarlık   

2. Ġlçe belediyesi   

3. BüyükĢehir Belediyesi   

4. Sivil toplum örgütleri   

E.6.  Yukarıda belirtilen kurumların yönetiminde görev almak istemenizin nedeni aĢağıdakilerden 

hangisidir. 

  

1. Bizi ilgilendiren kararlarda söz sahibi olmak için  

2. Bizi ilgilendiren kararlar hakkında bilgi sahibi olmak için  

3. Sorunlarımızın çözülmesi ve önerilerimizin dikkate alınmasını sağlamak için  

4. Yöremizle ilgili olarak bilgilerimizi paylaĢmak için  

5. Diğer ………..……………..……………..……………..……………..  

E.7.  AĢağıdaki ifadelere ne Ģekilde katıldığınızı iĢaretler misiniz? 

 Kesinlikle 

katılmıyoru

m  

Kısmen 

katılmıyoru

m  

Kararsızım  Kısmen 

katılıyorum  

Kesinlikle 

katılıyorum 

1. Halkın, Yerel Yönetimlerde aktif rol alması gereklidir. 
(meclis toplantılarına katılması ve söz sahibi olma gibi)      

2. Halkın, Yerel Yönetimlerde söz sahibi olması, halkın 

sorunlarının çözülmesini kolaylaĢtıracaktır.       

3. Yerel yönetimlerde halkın söz sahibi olması, ancak 

yörede yapılacak toplantılar ile olabilir.      

4. Yerel yönetimlerde halkın katılımı için teknolojiden 
(bilgisayar ve internet) faydalanılması gerekir       

E.8. Havza yönetim ve planlama sürecinde kimler söz sahibi olmalıdır? 

 
Havza 

Yönetiminde (1) 

Havza Koruma 

sürecinde 

1. Yerel Halk   

2. Özel Sektör   

3. Meslek Odaları   

4. Esnaf Odaları   

5. Muhtarlık   

6 Ġlçe belediyesi   

7. BüyükĢehir Belediyesi   

8. Sivil toplum örgütleri   



 

 
194 

E.9.  Sizce halk ve yerel inisiyatiflerin havza koruma sürecine katılımı ne Ģekilde olabilir? 

 Havza Yönetiminde  Havza koruma sürecinde 

1.Referandum yoluyla   

2. Anket yoluyla   

3. Toplantılar yoluyla   

4. Temsilciler aracılığıyla   

5. Muhtar aracılığıyla   

6. Ġnternet yoluyla (e-katılım)   

E.10.  Riva Bölgesiyle ilgili olarak havza koruma sürecinde görev almak ister misiniz?  

 Evet  Hayır  

1. Havza Yönetiminde   

2. Havza Koruma Sürecinde   

E.11.  Sizce Riva Bölgesiyle ilgili olarak havza koruma sürecine katılımınız ne Ģekilde olabilir? 

   Referandum yoluyla------------------------------------------------------- 

   Anket yoluyla----------------------------------------------------------------- 

   Toplantılar yoluyla---------------------------------------------------------  

   Halktan seçilen temsilciler aracılığıyla---------------------------------- 

   Muhtar ve idare heyeti aracılığıyla---------------------------------------- 

   Ġnternet yoluyla--------------------------------------------------------------- 

   Diğer (belirtiniz)------------------------------------------------------------- 

E.12. AĢağıdaki nedenlerden hangisi Riva‟yla ilgili yönetim ve planlama toplantısına katılmanızı sağlar?  

   Beni doğrudan etkileyen bir konu olduğunda----------------------------- 

   Bir planlama önerisini destekte bulunmak amacıyla--------------------- 

   Bir planlama önerisine karĢı çıkmak amacıyla---------------------------- 

   Bir planlama önerisi hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla----- 

   Ġnternet yoluyla kolay ve pratik olduğunda------------------------------- 

   Diğer (belirtiniz)-------------------------------------------------------------- 

E.13. Riva‟nın yönetim ve planlama sürecine daha etkili katılımın sağlanabilmesi için aĢağıdaki yöntemlerden 

hangisinin kullanılması sizin daha etkili katılımınızı sağlar? 

   Plan önerileri hakkında daha fazla bilgi verilmesi------------------------ 

   Daha çok halk toplantıları düzenlenmesi ------ --------------------------- 

   Yerel yöneticilerle görüĢme olanağının artması ------------------------- 

   Beni etkileyecek plan önerileri hakkında daha fazla bilgi verilmesi--- 

   Internet yoluyla plan kararları ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmesi--- 

   Ġnternet yoluyla ilgili bilgiye daha kolay eriĢim sağlanması--- 
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Köyün Adı / ÇalıĢtığınız Kurum yada Firmanın Adı ? 

* Zorunlu 

 

RĠVA’NIN KORUMA SÜRECĠNDE YEREL HALKIN KATILIMI 

  Riva; dereleri, orman alanları, vadileri, sazlıkları ve kumul alanları ile korunması gerekli bir alandır. Riva„nın     

sahip olduğu doğal özellikleri nedeni ile sınırlı bir yerleĢim olanağı bulunmaktadır.   

Temmuz-Ağustos 2008 tarihlerinde yerel halk ve uzmanlara uygulanan elektronik anket sonuçlarına göre;  

 “Riva doğal kaynakları nedeniyle korunması gereklidir” görüĢüne uzmanlar; %86,6 oranında, yerel 

halk ise %76,5 oranında katılmaktadır.  

 “Riva‟da yapılaĢmanın sınırlandırılması veya yasaklanması, doğal çevrenin korunması açısından 

gereklidir.” görüĢüne uzmanlar; %73,3 oranında, yerel halk ise %23,5 oranında katılmaktadır  

“Üçüncü boğaz köprüsünün yapılması doğal çevrenin korunması açısından Riva‟yı olumsuz etkileyecektir.” 

görüĢüne uzmanlar;%93,3 oranında, yerel halk ise %20,7 oranında katılmaktadır 

1. Size göre Riva’nın önemli özellikleri nelerdir? (en fazla 3 seçenek seçilebilir) 
 

 
Orman alanları ve temiz havası (1) 

 

 
Riva Deresi (2) 

 

 
Denizi ve sahili (3)  

 

 
Cam ocağı (4) 

 

 
Festival gibi Yöresel Etkinlikler  (5) 

 

 
Yerel halkın kültürünü yansıtan el sanatı 

 

 
Tarım (7)  

 

 
Anıtsal ve Sivil mimarlık örnekleri (8) 

 

 
Ticaret (9) 

 

 
Turizm (10) 

 
 
Hayvancılık (11)  

 Diğer (Belirtiniz)  

2. Size göre Riva'nın önemli sorunları aĢağıdakilerden hangileridir?   
 

 
Su kirliliği (1) 

 

 
Kanalizasyon sorunu (2) 

 

 
Çöp sorunu (3) 

 

 
Su sorunu (4) 

 

 
UlaĢım Sorunları (5) 

 

 
Yolların dar ve yetersiz olması (6) 

 

 
Ekonomik sorunlar (7) 

 

 

Doğayı tehdit eden Ģehirsel yayılma 

(8) 

 

 
Yetersiz kültür tesisleri (9) 

 

 
Plansız (kaçak) geliĢme (10) 

 
 

Yetersiz sağlık tesisleri  (11)  
 

Yetersiz eğitim tesisleri (12) 

AĢağıdaki ifadelere ne Ģekilde katıldığınızı iĢaretler misiniz? 
3. Riva  doğal kaynakları nedeniyle korunması gerekli bir alandır 

 Kesin.katılmıyorum    Katılmıyorum   Kararsızım   Katılıyorum   Kes.katılıyorum  

4. Riva‟da  yapılaĢmanın sınırlandırılması veya yasaklanması, doğal çevrenin korunması açısından gereklidir. 

 Kesin.katılmıyorum    Katılmıyorum   Kararsızım   Katılıyorum   Kes.katılıyorum  

5. Üçüncü Boğaz Köprüsünün yapılması, doğal çevrenin korunması açısından Riva „yı olumsuz etkileyecektir 

 Kesin.katılmıyorum    Katılmıyorum   Kararsızım   Katılıyorum   Kes.katılıyorum  

EK A.2 : Ġkinci AĢama Anket 
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AĢağıdaki ifadelere ne Ģekilde katıldığınızı iĢaretler misiniz ? 

6. Riva bölgesinde ekolojik tarımın geliĢtirilmesi gereklidir. 

 
Kesin.katılmıyorum   

 
Katılmıyorum  

 
Kararsızım  

 
Katılıyorum  

 
Kes.katılıyorum  

7.  Riva bölgesinde ekonomik nedenlerle tarımın desteklenmesi gereklidir 

 
Kesin.katılmıyorum   

 
Katılmıyorum  

 
Kararsızım  

 
Katılıyorum  

 
Kes.katılıyorum  

8. Riva bölgesinde ekonomik nedenlerle hayvancılığın desteklenmesi gereklidir. 

 
Kesin.katılmıyorum   

 
Katılmıyorum  

 
Kararsızım  

 
Katılıyorum  

 
Kes.katılıyorum  

9. Riva bölgesinde ekonomik nedenlerle ormancılığın desteklenmesi gereklidir  

 
Kesin.katılmıyorum   

 
Katılmıyorum  

 
Kararsızım  

 
Katılıyorum  

 
Kes.katılıyorum  

10. Riva için nasıl bir geliĢme ön görüyorsunuz? 

 
Koruma amaçlı  

 
GeliĢme amaçlı  

 
Turizm amaçlı 

 
Diğer ( Belirtiniz) 

 

 

 

 

 

11. Size Göre Riva’da 2B ye tabii arazilerin gelecekte kullanımları nasıl olmalıdır 

 
Orman alanı olmalı 

 
YapılaĢmaya açılmalı 

 
Turizm amaçlı 

 
Tarımsal amaçlı 

 
Diğer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda Riva‟da geleceğe yönelik olarak orman alanlarının, mevcut tarım 

alanlarının korunması ve ekolojik tarımın geliĢtirilmesi ve kısıtlı olarak turizm ve rekreasyonel kullanım açısından 

değerlendirilmesi öngörülmektedir. 

1. EKOLOJĠK TARIM 

·         Ekolojik (Organik, Biyolojik) tarım; yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi 

ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların karĢısında alternatif olarak ortaya çıkmıĢ bir tarım sistemidir.  

·         Ekolojik tarımın önemli prensiplerinden biri küçük çiftçilerin güvenliğini üretim döngüsü veya gelir 

düzeylerini arttırarak sağlamaktır. Organik üretim yapan çiftçiler aldıkları sertifikayla ürünlerine ek bir değer 

katmaktadır.  

2B, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. Maddesi B Bendi için kullanılan bir kısaltmadır. Bu tabir, orman vasfını 

yitirmiĢ araziler için  kullanılmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, orman vasfını yitirmiĢ, kadastro ile orman alanları 

dıĢına çıkartılmıĢ, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler 2B olarak tanımlanmaktadır. 

 

Ekoturizm; eğlenmeyi, doğayı ve kültürel kaynakları 

anlayarak korumayı destekleyen, düĢük ziyaretçi etkisi 

olan ve yerel halka sosyoekonomik fayda sağlayan,. 

doğal çevre ile turizm faaliyetini bağdaĢtıran, çevrenin 

olumsuz etkilenmesi konusunda sorumluluk güdüsü ile 

hareket etme esasına dayalı turizm faaliyetidir.  

Eko-Turizm, biyoçeĢitliliğe zarar vermeksizin;  

- Yerel ve ulusal ekonomileri canlandırmak,  

- Koruma için yeni kaynaklar yaratmak için,  

önemli ve halka ait bir potansiyele sahiptir.   
 

Doğa Turizmi; doğaya dayalı, doğayla bütünleĢmiĢ 

gibi kelimelerle ifade edilebilen doğa turizmi içinde 

Rafting, kano, dağcılık, manzara seyri, uzun doğa 

yürüyüĢleri gibi birçok etkinlik doğa turizmi 

içerisinde yer almaktadır. Bölgede doğa turizmi 

etkinliklerinin geliĢtirilmesi, bu sektörde istihdam 

edilen kiĢi sayısını arttıracak ve gelir getirici bir etki 

yaratacaktır.   
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12. Riva‟da turizmin geliĢtirilmesi bölgenin ve yerel halkın ekonomik sorunları çözecektir. 

 Kesin.katılmıyorum    Katılmıyorum   Kararsızım   Katılıyorum   Kes.katılıyorum  

13. Riva‟da günübirlik turizmin dıĢında diğer turizm türleri de geliĢtirilebilir. 

 Kesin.katılmıyorum    Katılmıyorum   Kararsızım   Katılıyorum   Kes.katılıyorum  

14. Size Göre Riva‟da aĢağıdaki turizm türlerinden hangileri geliĢtirilebilir?  

 
  Kültür turizmi 1  

 Ekoturizm 4 

 
  Günübirlik turizmi 2  

 Alternatif Turizm 5 

 
 

 Doğa turizmi 3  
Diğer (Belirtiniz) 6  

Diğer (Belirtiniz) 6  15. Size Göre Riva‟da aĢağıdaki turizm faaliyetlerinden hangileri gerçekleĢtirilebilir? 
 

 
 Dağcılık (1) 

 
 Dağ bisikleti turları (2) 

 
  Rafting (3) 

 

 
Ata binme (4) 

 
 
 Tarihi çevre turları (5) 

 
 

Cam ocağı (6) 

 
 
 El sanatları (7) 

 
 

Yöresel Etkinlikler (8) 

 

 
 Doğa fotoğrafçılığı (9) 

 
 

KuĢ gözlemleme (10) 

 
 
 Endemik bitki gözlemleme(11) 

 

 
Kamp yapma (12) 

 
 
 Piknik alanları (13) 

 
 

Hobi Bahçesi (14) 

 
 

 YürüyüĢ turları (15) 
 

 Avcılık (16) 

 
 Balıkçılık (17)   Kayık kiralama (18) 

Yerel halk ve uzmanlarla gerçekleĢtirilen elektronik anketin sonuçlarına göre;   

·         Uzmanlar tarafından, doğa turizminin geliĢtirilmesi önerisi %33,3 oranında desteklenmektedir.  

         Yerel halk tarafından, günübirlik turizmin geliĢtirilmesi önerisi %48,6 oranında desteklenmektedir. 

sektörde istihdam edilen kiĢi sayısını arttıracak ve gelir getirici bir etki yaratacaktır. 

Kültür Turizmi; bir yöreyi, kenti ya da ülkeyi, 

coğrafyasından baĢlayarak, tarihi, arkeolojisi, kültürel ve 

sosyal geçmiĢi ve bugünüyle, giderek mimari  ve sanatsal 

geçmiĢi ve bugünüyle kapsayan bir bütünlük içinde 

algılamayı amaçlayan turizm çeĢididir. Örneğin çeĢitli 

müzik, tiyatro gruplarının gösterisi; resim sergileri, yöresel 

festivaller (karpuz, kiraz festivali, vb); sektörde istihdam 

edilen kiĢi sayısını arttıracak ve gelir getirici bir etki 
yaratacaktır. 

p 

 
Günübirlik Turizm; bir orman bütünlüğü yada bir 

orman parçası üzerinde, açık havada dinlenmeye iliĢkin 

çeĢitli insan etkinlikleridir. Günübirlik turizm 

kapsamında kamp yapma, piknik yapma, balıkçılık, 

gezinti, insanlarla sohbet, rekreasyon gibi etkinlikler yer 

almaktadır. sektörde istihdam edilen kiĢi sayısını 
arttıracak ve gelir getirici bir etki yaratacaktır.  

 

Alternatif Turizm; geleneksel ve klasik kitle turizminin 

olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla oluĢturulmuĢ, yeni 

turistik ürünlerin bir araya getirilmiĢ turizm çeĢididir”. 

Alternatif turizmde yerel geliĢme gereklidir. Öneriler, 

bölgesel halkın yaĢam Ģekillerine karĢı duyarlı olmalıdır. 
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16. Size Göre Riva Deresi Havzası Koruma sürecinde  kimler söz sahibi olmalıdır?  

  1. Yerel Halk 
 

5. Muhtarlık 

  2. Özel Sektör 
 

6. Ġlçe belediyesi 

  3. Meslek Odaları 
 

7. BüyükĢehir Belediyesi 

  4. Esnaf Odaları 
 

8. Sivil toplum örgütleri 

17. Sizce halk ve yerel inisiyatiflerin (Sivil toplum kuruluĢları, meslek odaları vb) havza koruma sürecine katılımı 

ne Ģekilde olabilir?  

 
 1. Anket yoluyla 

 
4. Muhtar ve idare heyeti aracılığıyla 

 
 2. Toplantılar yoluyla 

 
5. Ġnternet yoluyla (e-katılım) 

 
 3. Halktan seçilen temsilciler aracılığıyla 

 
Diğer (Belirtiniz) (6)   

18. Riva Bölgesiyle ilgili olarak havza yönetim ve koruma sürecinde görev almak ister misiniz? 

 
 

Evet (görev almak isterim) Hayır (görev almak istemem)  

 1. Havza Yönetiminde 
  

 2. Havza Koruma sürecinde 
  

 

19. Sizin Riva Bölgesiyle ilgili olarak havza planlama ve yönetim sürecine katılımınız ne Ģekilde olabilir?  

 
Anket yoluyla 1 

 
Muhtar ve idare heyeti aracılığıyla 4 

 
Toplantılar yoluyla 2 

 
Ġnternet yoluyla 5 

 
Halktan seçilen temsilciler aracılığıyla 3 

 
Diğer (Belirtiniz) (6)   

20. AĢağıdaki nedenlerden hangisi Riva‟yla ilgili yönetim ve planlama toplantısına katılmanızı sağlar 

 
 Beni doğrudan etkileyen bir konu olduğunda  

 
Plan önerileri hakkında bilgi edinmek amacıyla  

 
 Bir planlama önerisine destek olmak amacıyla  

 
Ġnternet yoluyla kolay ve pratik olduğunda  

 
 Bir planlama önerisine karĢı çıkmak amacıyla  

 
Diğer (Belirtiniz)    

 

 

HAVZA KORUMA SÜRECĠNE YEREL HALKIN KATILIMI  
Havza koruma sürecine yerel halkın katılımı ile yerel halkın sorunlarının, görüĢlerinin, bölge ile ilgili 

deneyimlerinin sürece dahil olmasıdır. Yerel katılımlı süreç sonunda oluĢturulan koruma planlarının 

doğal kaynakların yanında bölgede yaĢayan yerel halkın da sorunlarını çözmeye, ekonomik olarak 

refahını sağlamaya yönelik çözümler üretmesini sağlayacaktır 

Yerel halk ve uzmanlarla gerçekleĢtirilen elektronik anketin sonuçlarına göre;   

·         “Halkın yerel yönetimlerde aktif rol alması gereklidir” görüĢüne uzmanlar %93,2 oranında, yerel 

halk ise %86,4 oranında katılmaktadır. 

·         “Uzmanların ve yerel halkın yerel yönetimlerde söz sahibi olması halkın sorunlarının çözülmesini 

kolaylaĢtıracaktır” görüĢüne ise uzmanlar %93,3 oranında, yerel halk ise %53,6 oranında katılmaktadır. 
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