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1. Kültürpark Yenileme Projeleri hk. görüşüldü. 
İBB tarafından çalışmaları yürütülen Kültürpark Yenileme Projesi hakkında görüş oluşturmak 
üzere ŞPO, MO, PeyzajMO, OMO, ZMO’dan oluşan çalışma grubu sekretaryasının ŞPO 
tarafından üstlenilmesine karar verildi. 
 

2. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı hk. görüşüldü. 
İBB tarafından alt geçit çalışmaları sürdürülen Mustafa Kemal Sahil Bulvarı hakkında görüş 
oluşturmak üzere Ulaşım Çalışma Grubunun toplanmasına karar verildi. 
 

3. Diyarbakır İKK’nın Düzenlediği Yardım Kampanyası hk. görüşüldü. 
Diyarbakır İKK tarafından bölgede evleri hasar gören vatandaşlara yardım amacıyla 
düzenlenen buzdolabı satın alımı kampanyasına 1.000 TL/adet buzdolabı bedeli üzerinden 
toplanacak paraların toplu olarak İKK Sekretaryası aracılığıyla Diyarbakır İKK’ya iletilmesine 
karar verildi. 
 

4. Ege Üniversitesi Yerleşkesinde Bulunan Ağaçlandırılmış Alan hk. görüşüldü. 
E.Ü. yerleşkesinde bulunan ağaçlandırılmış alan hakkında çalışma grubumuzun hazırlamış 
olduğu ekli (Ek-1) raporun okulların açılışından sonraki bir tarihte basın yoluyla kamuoyuna 
duyurulmasına karar verildi. 
 
EK 1: Rapor 
 



EGE ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDEKİ  

AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR HAKKINDA RAPOR 

 

Ege Üniversitesi 1956 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan sonra üniversiteye yerleşke alanı 
olarak geniş bir arazi tahsis edilmiştir. Bu arazi içerisinde kuruluş yıllarında mevcut Ziraat 
Fakültesinin uygulama bahçeleri olarak kullandığı araziler dışında boş ve atıl duran pek çok 
alan da mevcuttur. 

Üniversite yönetimi kendi olanaklarıyla bir kısım ağaçlandırmalar yapmıştır. Ancak bir 
noktadan itibaren bu işin uzman kurumlarca yapılması düşünülmüştür. Önce 1981 yılında o 
tarihteki adıyla “Ağaçlandırma Bölge Başmüdürlüğü” tarafından Hastane binasının bahçesi 
yapraklı ve ibreli türlerle ağaçlandırılmıştır. 

Rektörlük buradaki başarıyı görünce diğer boş alanlarında ağaçlandırılmasını talep etmiş, bu 
doğrultuda 1984 yılında 749 200 m2 (74,9 hektar) alanın ağaçlandırılması için proje 
hazırlanmıştır. Uygulamanın yapılması için de 30.01.1984 tarihinde Ege Üniversitesi ile İzmir 
Orman Bölge Müdürlüğü, 11.04.1985 tarihinde de Ege Üniversitesi ile Orman Genel 
Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında, 661 580 m2 
alanda Fıstıkçamı, 42 800 m2 Kızılçam, 10 000 m2 Okaliptus ve 34 820 m2 diğer türler ( mavi 
servi, piramidal servi, Kıbrıs akasyası, yalancı karabiber vb.) ile ağaçlandırma yapılmıştır. 
Projenin tesis amacı estetik ve rekreatif olmasına rağmen, Fıstıkçamı fidanları 6×3, diğer 
fidan türleri ise 3×3 aralık mesafe ile dikilmesi öngörülmüştür.  Protokol gereği, 4 yıl boyunca 
sahanın bakım çalışmaları yapılmış ve fidanlar biyolojik istiklaline kavuşmuştur. Proje 
kapsamında dikim yapılan parseller tablo halinde aşağıdadır. Tabloda da görüldüğü gibi proje 
kapsamında 749 200 m2 (74,9 hektar) dikim yapılmıştır. 1981 yılında dikilmiş olan hastane 
bahçesi ile birlikte ağaçlandırılmış olan alan miktarı 835 050 m2’ ye ulaşmıştır. 

Parsel No  Alan (m²) 

1  72.000

2  8.000

3  44.800

4‐Kızılçam  43.427

4‐Fıstıkçamı  126.573

5‐Okaliptus  8.959

5‐Fıstıkçamı  22.641

6  44.800

7  286.800

8  6.400

9  84.800

1985 yılı dikimleri 749.200

1981 yılı dikimi  85.850

 TOPLAM ALAN  835.050

 



Protokoller gereği; tesis edilen ormanın gençlik ve orta ağaçlık çağlarındaki bakım ve aralama 
çalışmaları Orman genel Müdürlüğünce yapılması ve yerleşke alanındaki ağaçlandırma 
sahasının tapu kaydındaki vasfının “orman” olarak tescil ettirilmesi öngörülmüştür. Bu konu 
Orman Genel Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü arasında 11.Nisan.1985 tarihinde 
düzenlenen protokolün C- ORTAKLAŞA YAPILACAK İŞLER bölümünün 1. Maddesinde 
“Sözkonusu 57.250 Ha. Kampus arazisi için tapuda “Ağaçlandırılmış Orman Sahasıdır” diye 
şerh verilecek ve ağaçlandırılmış arazinin Ege Üniversitesine tesliminden itibaren bu sahalar 
hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun “Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait” 
ormanlar hakkındaki hükümler uygulanacaktır” şeklinde ifade edilmiştir. Vasfının tapuya 
orman olarak tescil edilmesi çok önemli bir koruyucu hükümdür. Nitekim bu koruyucu 
hükmün olmaması sayesinde orman yetiştirilen bir kısım alanlar, hiçbir statü değişikliğine 
ihtiyaç duyulmadan farklı amaçlarla kullanılabilmiştir. Örnek olarak KİPA mağazasının ve 
otoparkının yapılabilmesi için alandaki ağaçlar sökülüp yerleri betonlaştırabilmiştir. Bu 
şekilde 1985 yılından bu yana 308.630 m2 alandaki orman yok edilmiştir. Kalan orman 
parçalarının dökümü tablo halinde aşağıdadır. 

Parsel No  Alan (m²) 

1 270 350

2 23 490

3 97 040

4 26 300

5 73 850

6 16 010

7 8 740

8 3 810

9 6 830

 Toplam 526 420

 

Mevcut durumda yerleşke alanı içinde mevcut ağaçlandırılmış alanları koruyan tek hüküm 
imar planında mevcut “plan notlarıdır”. Plan notunun 1. maddesinde “ÜNİVERSİTE ALANI 
İÇİNDE MEVCUT AĞAÇ VARLIĞI KORUNACAKTIR” 11. maddesinde “EGE 
ÜNİVERSİTESİ KAMPUS ALANLARININ ANKARA CADDESİNİN KUZEYİNDE, 
İSTANBUL CADDESİNİN DOĞUSUNDA KALAN, KUZEYİNDE CENGİZHAN 
CADDESİ İLE ÇEVRİLİ 14003 ADA 1 VE 3 PARSELLERİN YER ALDIĞI ALANDA 
MEVCUT SIK AĞAÇ DOKUSUNUN YER ALDIĞI BÖLGE YAPI YASAKLI ALAN 
OLUP BU BÖLGEDE HERHANGİ BİR YAPI YAPILAMAZ” denilmektedir. 

Ancak bu plan notlarının kaldırılması ve alanların yapılaşmaya açılması kolaydır. Buraları 
koruyucu en önemli hüküm “ORMAN” olarak tescilleridir. Tabloda da görüldüğü gibi, kalan 
ağaçlandırılmış alan miktarı 526 420 m2 ye düşmüştür. Tabloda yer alan parsellerden 1, 3, 5 
nolu parsellerin alan büyüklüğü 3 hektardan fazladır. Bu büyüklük Orman Kanununu 
öngördüğü 3 hektardan büyük olma ölçüsüyle uyumludur ve bu nedenle de öncelikle ve 
ivedilikle orman olarak tescili gereklidir.  
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Ormanın bulunduğu alanın mülkiyeti Ege Üniversitesine tahsislidir. Yasaya göre 
yetişkin ağaçların bulunduğu parseller 3’er hektardan büyük oldukları için plan öncesinde bu 
alanların orman vasfında olduklarının tescili gereklidir.  

Orman Genel Müdürlüğü, hem yapılan protokol gereği, hem de mülkiyetin bir kamu 
kurumuna ait bir olması nedeniyle amenajman planını bedelsiz olarak yapabilecektir. Ayrıca 
plan onaylandıktan sonra da ilgili orman işletme müdürlüğü bakım uygulamalarını 
üstlenebilecektir. 

Ege Üniversitesi Yönetimi çeşitli uyarılara rağmen bu konuda duyarsız kalmaktadır. 

İzmir yapısal alanları içinde kalmış en geniş yeşil alan özelliğine sahip, Ege 
Üniversitesinin yerleşke alanında 4 parça halinde 572.2 dekar genişliğindeki ormanın 
yapılaşma baskısından korunması amacına yönelik kent kalkının sahip çıkması,  yasal ve 
teknik yönde orman vasfının devamlılığının sağlanması için yetkililerin derhal harekete 
geçmesi gerekmektedir.  
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