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ÖZET
Türkiye; Dünya Kültürel ve Doğal Mirasn Korunmas Sözleşmesi, Milletleraras Antlar ve
Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği, Avrupa Mimari Mirasn Korunmas
Sözleşmesi gibi Koruma alannda yaptrm olan pek çok uluslararas sözleşmeye tabidir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas’nn (1982) 63. Maddesi’yle de devlet tarafndan tarih, kültür
ve tabiat varlklarnn ve değerlerinin korunmas ve bu amaçla destekleyici ve teşvik edici
tedbirlerin alnmas; güvence altna alnmş olup; pek çok yasal düzenleme ile tarih, kültür ve
tabiat varlklarn ve değerlerini koruma çalşmalarnn gerçekleştirileceği bir çerçeve
oluşturulmaya çalşlmştr. Koruma Amaçl İmar Plan Teknik Şartnamesi’nde Koruma
Amaçl İmar Planlar’nn uygun olarak hazrlanmas gereken yasal düzenlemeler; anayasa,
uluslararas anlaşmalar, 3386 ve 5226 Sayl Kanunlar ile Değişik 2863 Sayl Kültür ve
Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu, 3194 Sayl İmar Kanunu ve 3621 Sayl Ky
Kanunu’ndan bahsedilmektedir.
Ancak korunmas gerekli alanlara ilişkin tüm ulusal ve uluslararas sözleşmeler ve yasal
düzenlemeler incelendiğinde; bugün tüm dünyada çalşma konusu olan ve standart geliştirme
çalşmalar sürdürülen trafik kaynakl titreşimlerin tarihi ya da modern yaplar üzerindeki
etkisine yönelik olarak rehberlik edebilecek somut yasal düzenlemelerle karşlaşlmamakta;
yasalarla önerilenler temenni niteliğini geçmemektedir.
Bu çalşmann amac İzmir’in Ödemiş İlçesi’nde Birgi’de; konut kullanml tescilli taş
yaplarda trafik kaynakl titreşim düzeylerini ölçerek, koruma amaçl imar plan kararlar ile
kontrol edilebilen değişkenlerle açklamaya çalşmaktr. Çalşma kapsamnda on adet tescilli
yapda kontrollü olarak geçirilen kamyon, minibüs, ambulans, itfaiye, özel araç ve traktör ile
oluşan titreşim düzeyleri yapnn girişinde yola bakan iki köşesi ile orta noktasna sabitlenen
sensörler ile ölçülmüştür. Çalşma kapsamnda 630 adet ölçüm değeri elde edilmiş, ancak orta
noktada konumlandrlan sensörden alnan değerlerin daha sağlkl olmas nedeniyle hatasz
olduğu tespit edilen 199 titreşim değeri analizlerde kullanlmştr.
Çalşmada, yapda oluşan trafik kaynakl titreşim düzeyi çoklu doğrusal regresyon yöntemi ile
açklanmaya çalşlmş; final modelde bağml değişkenin varyansnn yüzde 86,3’ü (R kare
değeri 0,863) açklanabilmiştir. Yapya bitişik bir bahçe duvar bulunmas, yapnn önünde
açk alan niteliğinde bir alan olmas, yapnn iki tarafnda yapya bitişik ve daha az
yükseklikte binalar bulunmas, tekerleklerin tümünün ayn çapta olmas ve yapnn önünde su
kanal bulunmas; titreşim düzeyiyle ters orantl bulunmuştur. Yapnn önündeki yol kesişim
noktas says, yap büyüklüğü, taştn toplam ağrlğ ve eğim durumu ise yapda oluşan
titreşim düzeyiyle doğru orantl bulunmuştur. Bununla birlikte ölçüm yaplan yapnn zemin
malzemesinin karo olmas, trafik kaynakl titreşimleri diğer zemin malzemelerine göre en
fazla azalttğ tespit edilen malzemeyken; karoyu srasyla mozaik kaplama, beton, ahşap, taş
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döşeme, kayrak taş ve toprak takip etmektedir. Taşt hz hariç, değişkenlerin tümü 0,05
düzeyinde istatistiksel açdan anlaml bulunmuştur.
Elde edilen sonuçlarn korunmas gerekli alanlarda yaplacak planlama çalşmalarnda
kullanlabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin değerlendirilerek tartşmaya açlyor olmas
bu çalşmann bilime katksn oluşturacaktr.
1. GİRİŞ
Yönetim; tanmlanan işlerin başarlabilmesi için aktivitelerin düzenlenmesi ya da koordine
edilmesidir. Geleneksel yönetim tarznn en önemli ilkelerinden bir tanesi kurumun tüm
sonuçlar kontrol etmesi olup; kent yönetimi dikkate alndğnda bu durum kaydadeğer bir
efor ve ilişkiler bütünü gerektirmektedir.
Dunbar Teorisi derki; 150 says; beynin birlikte çalşabileceği ve iletişim kurabileceği
maksimum saydr (topmanagementdegrees.com). Dolaysyla özel ya da kamusal olsun bir
kurum ya da kuruluştaki tüm personelin tüm çalşma konularndan sorumlu tutulmas
düşünülemezken; birimlerin her biri görev alanlar da dikkate alnarak 150 kişiden daha az
sayda personelle düzenlenmelidir.
Yerel yönetimlerin çalşma alanlarnn en önemlilerinden bir tanesi “arazi yönetimi” konusu
olup; arazi yönetiminin gerçekleştirilmesinde kullanlan en önemli araçlar ise “şehir
planlardr”. Şehir planlar bir kenti meydana getiren tüm bileşenlerin sosyal, kültürel,
demografik, ekonomik ve mekânsal örüntüsünü analiz ederek; geleceğe yönelik kentsel ve
krsal yaplanma kararlarnn alndğ yasal belgelerdir. Dunbar teorisi’ne atfta bulunmak
gerekirse şehrin planlanmas sürecinde pek çok farkl disiplinin birarada çalşmasn
gerektiren planlama çalşmalarnda sorun yaşanmamas için her bir uzmanlk alannn
snrlarnn çok iyi çizilmesi gerekmektedir.
Günümüz koşullarnda yerel yönetimlerin en temel görevleri olan halka hizmet götürme
meselesi; yerel yönetimlerin yetki alann oluşturan snrlarn yasa ve yönetmelikler
sonucunda değişmesiyle birlikte daha kompleks ve kontrolü zor bir sorun haline gelirken; bu
durum geçmiş yllarda yaplmş ve projeksiyon yl itibariyle henüz ömrünü tüketmemiş şehir
planlarnn ve sözkonusu planlarn temelini oluşturan nüfus vb. tüm hesaplarn revizyonunu
gündeme getirmektedir.
Bu çalşmann amac da sözkonusu revizyonlar gerçekleştirilmeden hemen önce İzmir’in
planlama tarihinde ve ulaşm sisteminin planlanmasnda bugüne kadar çalşlmamş bir konu
olan trafik kaynakl titreşimlere dikkat çekmek ve yurt dşndaki örneklerine benzer şekilde
Türkiye’de özellikle koruma alanlarndaki kentsel planlama çalşmalarnda trafik kaynakl
titreşim konusunun önemini ortaya koymaktr.
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştrma Projeler Birimi’nin 2011.Kb.Fen.18 No’lu proje
desteğiyle gerçekleştirilen çalşma kapsamnda; trafik kaynakl titreşimlerle ilgili olarak
İzmir’in Ödemiş İlçesi’nin Birgi Beldesi’nde gerçekleştirilen ölçümler bu çalşmann
konusunu oluşturacak bununla birlikte odaklanlan nokta bu konuda derinlik kazanmamş
somutlaşmamş yasal/yönetsel ifadeler olacaktr.
Birgi’de konut kullanmndaki 10 adet tescilli taş yapya yerleştirilen üç adet titreşim
sensörünün algladğ ve yapnn önünden farkl koşullarda geçirilen kamyon, traktör,
ambulans, minibüs, itfaiye arac ve otomobilin farkl değişkenlerle ilişkilendirilmesi sonucu
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ortaya çkan titreşim değerlerinin SPSS program kullanlarak regresyon analizi ile
değerlendirilmesi çalşmann yöntemini oluşturmaktadr. Titreşim düzeyleri yapnn girişinde
yola bakan iki köşesi ile orta noktasna sabitlenen sensörler ile ölçülmüştür. Çalşma
kapsamnda 630 adet ölçüm değeri elde edilmiş, ancak orta noktada konumlandrlan
sensörden alnan değerlerin daha sağlkl olmas nedeniyle hatasz olduğu tespit edilen 199
titreşim değeri analizlerde kullanlmştr.
Çalşmada, yapda oluşan trafik kaynakl titreşim düzeyi çoklu doğrusal regresyon yöntemi ile
açklanmaya çalşlmş; final modelde bağml değişkenin varyansnn yüzde 86,3’ü (R kare
değeri 0,863) açklanabilmiştir. Yapya bitişik bir bahçe duvar bulunmas, yapnn önünde
açk alan niteliğinde bir alan olmas, yapnn iki tarafnda yapya bitişik ve daha az
yükseklikte binalar bulunmas, tekerleklerin tümünün ayn çapta olmas ve yapnn önünde su
kanal bulunmas; titreşim düzeyiyle ters orantl bulunmuştur. Yapnn önündeki yol kesişim
noktas says, yap büyüklüğü, taştn toplam ağrlğ ve eğim durumu ise yapda oluşan
titreşim düzeyiyle doğru orantl bulunmuştur. Bununla birlikte ölçüm yaplan yapnn zemin
malzemesinin karo olmas, trafik kaynakl titreşimleri diğer zemin malzemelerine göre en
fazla azalttğ tespit edilen malzemeyken; karoyu srasyla mozaik kaplama, beton, ahşap, taş
döşeme, kayrak taş ve toprak takip etmektedir. Taşt hz hariç, değişkenlerin tümü 0,05
düzeyinde istatistiksel açdan anlaml bulunmuştur.
İzmir’in Ödemiş İlçesi’nin Birgi Beldesi’nde gerçekleştirilen çalşma sonuçlar örnek olmak
üzere Türkiye’de trafik kaynakl titreşimler konusunda yasal/yönetsel mevzuatn
yetersizliğinin tartşmaya açlyor olmas bu çalşmann bilime katksn oluşturacaktr.
Çalşma kapsamnda öncelikle literatürde trafik kaynakl titreşimlerin farkl araştrmaclar
tarafndan ele alnş biçimlerine değinilecek, Türkiye’de bu konuda yaplmş baz çalşmalar
da bu kapsamda aktarlacak, Birgi’de konut kullanmndaki on adet tescilli taş yapda
gerçekleştirilen ölçüm çalşmalarndan ve sonuçlarndan bahsedilecek ve Türkiye’de yasal ve
yönetsel açdan bu konudaki eksiklikler tartşmaya açlarak çalşma sonlandrlacaktr.
2. TRAFİK
BİÇİMLERİ

KAYNAKLI

TİTREŞİMLERİN

LİTERATÜRDE

ELE

ALINIŞ

Trafik kaynakl titreşimler ulaşm aks üzerinde bulunan ve zeminle bütünleşmemiş her türlü
(rogar kapağ, zgara, yol üzerindeki yamalar vb.) elemann ulaşm araçlaryla temas sonucu
ortaya çkmaktadr. Yap elemanlarnn sahip olduğu frekansn oluşan dalga frekansyla
uyumlu olmas ise dalga çkş noktas ile dalga alcs olan yap arasndaki engelleri
kaldrmakta ve titreşimin yaylmasna neden olmaktadr (Ayhan Selçuk, 2013).
Farkl ülkelerde kabul edilen titreşim standartlar genel olarak trafik kaynakl titreşim
düzeylerinin hangi değerlere ulaşmas durumunda yaplarda hasar oluşturacağ konusuna
odaklanmş olup; bu değerler yapnn tarihi ya da yeni yap olmasna göre de farkl şekillerde
değerlendirilmiştir. Titreşimin mimari yaplarda herhangi bir etkisinin olmadğnn kabul
edildiği durumlarda ise oluşan titreşim değerlerinin insan algsn aşyor olmas durumu
incelenmiş; insan algsn aşan titreşim değerlerinin insanlarda binalarn yklacağ hissini
uyandrmas nedeniyle psikolojik ve fizyolojik rahatszlklarn kaynağ olduğu ifade
edilmiştir. İnsanlarn alg eşiği olarak 0.15-0.30 mm/sn. kabul edilirken; 2 mm/sn. tarihi
yaplarda titreşim için önerilen eşik değer, 2,5 mm/sn normal yaplar için mimari risk snr
değeri, 5 mm/sn ve üzeri titreşim değeri normal yaplar için mimari hasarn görülebileceği
değer olarak ifade edilirken; 10-15 mm/sn ise trafikten beklenen titreşim değerinin üzerinde
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olup, yine mimari hasara neden olabileceği ifade edilen titreşim değerleri olarak belirlenmiştir
(bkz. Tablo 1 ve Şekil 1).
Tablo 1. Sürekli Titreşim Değerleriyle İlgili Standartlar
Titreşim Düzeyi
(mm/sn)

İnsan Reaksiyonu

0,15-0,30 Alg Eşiği
2 Açkça Alglanabilir titreşimler
2,5

Sürekli titreşimler insanlar rahatsz
etmeye başlar.

Yaplar Üzerindeki Etkisi
Titreşim hiçbir şekilde hasar
oluşturmaz
Tarihi ve antik yaplar için
titreşimin önerilen üst snr
Normal yaplarda titreşim oluşmaz

Normal yaplarda mimari hasar
5 Yaplardaki insanlar rahatsz eder
riski başlar (duvarlarn çatlamas
vb.)
Köprülerde yürüyen insanlar için
Trafikten beklenen normal değerin
10-15 kabul edilemezdir ve sürekli
üstü mimari ve yapsal hasar
titreşimler insanlar rahatsz eder.
gözlenebilir.
Kaynak: Hendriks, R.; (2002). “Transportation Related Earthborne Vibrations, Technical
Advisory, Vibration, California Department of Transportation, Division of Environmental
Analysis, Şubat 2002” çalşmasndan düzenlenmiştir.

Şekil Titreşim Eşik Değerlerinin Grafiksel İfadesi
Kaynak: Hendriks, R.; (2002). Transportation Related Earthborne Vibrations, Technical
Advisory, Vibration, California Department of Transportation, Division of Environmental
Analysis, Şubat 2002.

* Bu bildiri Şehir Planclar Odas adna düzenlenmiştir.

TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013

29

Literatürde trafik kaynakl titreşimin etkilerine yönelik olarak öngörüde bulunan çalşmalarla,
deneysel testlerle sonuca ulaşan çalşmalar ayrşmaktadr. Öngörüde bulunan çalşmalardan
Hunaidi (1996), Hunaidi ve Tremblay (1997), Watts ve Krylov (2000), Pyl ve diğer. (2002),
Klaboe ve diğer. (2003), Pau ve diğer. (2005), D’apuzzo (2007), Jurevichius, Vekteris ve
Daktariünas (2007) ve Kuter ve Erdoğan (2008) yer temelli titreşimlerin yaplarda hasara
neden olacağn düşünürken; Kliukas ve diğer. (2008) yer temelli titreşimlerin yaplarda hasar
oluşturduğunu kantlamşlardr. Bununla birlikte Watts (1990), Hajek, Blaney ve Hein (2006),
Office of Planning and Environment Federal Transit Administration (2006) ise yer temelli
titreşimlerin genellikle hasara neden olmayacağn düşünmektedirler. Watts (1990), Hunaidi
ve Tremblay (1997), Hunaidi ve Gallagher (2000), Tomazevic ve diğer. (2006), Pau ve
Vestroni (2008) ve Tucholka ve diğer. (2008); trafik kaynakl titreşimlerin yapnn önceden
maruz kaldğ gerilmeleri tetikleyeceğini düşünürken; Candemir (2005, 2008), Office of
Planning and Environment Federal Transit Administration, (2006), Pau ve Vestroni (2008) ve
Korkmaz ve diğer. (2010) ise titreşimin yaplar üzerindeki etkisinin özellikle eski
yerleşmelerde dikkate alnmas gerektiğini ifade etmişlerdir. Hunaidi, Rainer ve Pernica
(1994), Clemente ve Rinaldis (1998) ve Tucholka ve diğer. (2008) yer temelli titreşimlerin
tarihi yaplarda hasara neden olduğunu ifade ederken; Li, Zou ve Omenzetter (2009) trafik
kaynakl titreşimlerin modern ve hafif yaplarda problem oluşturduğunu belirtmişlerdir. Hao
ve diğer. (2001) yer temelli titreşimlerin yaplarda hasar oluşturmadğn kantlamşken;
Hunaidi (1996), Hunaidi ve Tremblay (1997), Pau ve diğer. (2005), Hajek ve diğer. (2006)
trafik kaynakl titreşimlerin hasar oluşturma riskini düşük bulmuştur. Traffic Advisory Leaflet
(1996), Jaksa, Griffith ve Grounds, (2002), Pau ve Vestroni (2008), Penton ve Taylor (2008),
Li, Zou ve Omenzetter (2009), Harvey, Curley ve Thalheimer (2010) ve Suandi (2010) trafik
kaynakl titreşimlerin yaplarda/duyarl aletlerde vb. hasar oluşturmadğn tespit eden
araştrmaclardr. Çalşmann bu bölümünde baz araştrmaclarn trafik kaynakl titreşimler
konusunu ele alş biçimlerinden örnekler verilmektedir.
Türkiye’de yaplan çalşmalardan bir tanesi Kuter ve Erdoğan’n (2008) Çankr Kentsel Sit
Alan’yla ilgili incelemeleridir. Çalşmada insan ve at arabas trafiğine göre düzenlenmiş
Çankr Kentsel Sit Alan’nn dar sokak dokulu, çkmaz sokaklarn çok olduğu bir konut alan
olduğundan bahsetmiş olan Kuter ve Erdoğan (2008) sözkonusu sokak dokusunun kamyon ve
traktör gibi ağr taşt trafiğine açlmasnn, bu yollarn çevresindeki konutlarn titreşime maruz
kalmasna ve temellere yaplan basklarn hasarlara yol açmasna neden olduğunu
belirtmişlerdir. Bu çalşmada sokak dokusu ve motorlu taştlar arasndaki uyumsuzluğun
çözümlenebilmesi için yayalaştrma yaplmas önerilmiştir. Ancak çalşma kapsamnda ölçüm
yaplmamştr.
Candemir (2005, 2008) ise kentlerde özellikle ana arterlere yakn tarihi eser niteliğindeki
yaplarn vibrasyondan arndrlmas gerektiğinden bahsetmiş; kentlerin eski omurgalarna bir
de rayl sistemlerin zararl yan etkilerinin aktarlmamas gerektiğini vurgulamştr.
Korkmaz ve diğer. (2010) taş yaplar taşt yüklemeleriyle ilişkilendirerek farkl modelleme
türleri ve koşullarn kullandklar çalşma kapsamnda; trafik kaynakl titreşimlerin taş
yaplarn yapsal davranş üzerindeki etkisini kritik bulduklarn belirtmişlerdir (Korkmaz ve
diğer., 2010).
Çalşmann bundan sonraki bölümünde Ödemiş’in Birgi Beldesi’nde gerçekleştirilen trafik
kaynakl titreşim ölçüm sonuçlar tartşlacaktr.

* Bu bildiri Şehir Planclar Odas adna düzenlenmiştir.

30

TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013

3. TRAFİK KAYNAKLI TİTREŞİM ANALİZLERİ VE BİRGİ’DE ALINAN
SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yllarn yorgunluğunu üzerinde taşyan, yapay ya da doğal pek çok faktörün de etkisiyle
gerilmelere maruz kalmş, ypranmş tarihi yaplar için yapnn kendisi ya da çevresi için
alnan her karar hayati önem taşmaktadr. Literatür taramalar sonucunda da tespit edildiği
üzere pek çok ülkede yaplarda hasar oluştursun ya da oluşturmasn; insan algsn aşarak
insanlarda rahatszlk oluşturmas olas tüm titreşim kaynaklarna yönelik çalşmalar
yaplrken; Türkiye’nin bu konuda gösterdiği hassasiyetin yeterli olduğu söylenemez.
Dolaysyla kapsam ve niteliği dikkate alndğnda bu çalşma Türkiye’de bir ilktir. Trafik
kaynakl titreşime etki eden ve plan kararlar ile kontrol edilebilen faktörlerin belirlenmesi
açsndan bakldğnda, çalşma literatürde de bir ilktir.
Bu çalşma; Türkiye’de bu konudaki mevzuatn düzenlenmesine ilişkin de önem arzetmekte
olup; çalşmann amac daha önce şehir planlama çalşmalaryla ilgili olarak konuşulduğuna
rastlanmayan trafik kaynakl titreşimler konusunu yasal ve yönetsel alanda tartşmaya
açmaktr. Bu süreçte koruma karar alnan alanlarda yetkili idarelerin tamamlamakla yükümlü
olduğu Koruma Amaçl İmar Planlar’nda, yol kesişim says, yapnn bir taraftan bahçe
duvarna bitişik olmas, yapya iki taraftan bitişik ve farkl yükseklikte başka yaplar olmas,
yapnn karş cephesinde açk alan vb. alanlar bulunmas gibi plan kararlarnn trafik kaynakl
titreşime olan etkileri saysal olarak ortaya konmaktadr. Ayrca, ulaşm sistemine ilişkin
uygulamalarda taştn toplam ağrlğ, tekerlek çaplarnn durumu, zeminin eğim durumu,
yapnn zemin malzemesinin taş, beton, kayrak taş, ahşap, mozaik kaplama ya da karo
olmas, yap büyüklüğü ve yapnn önünde su kanal bulunup bulunmamas gibi kararlarn
titreşime olan etkileri de ortaya konmaktadr.
Dolaysyla, kültürel miras alanlarnda alnacak plan kararlar ve yaplacak düzenlemelerde,
söz konusu bölgelerin koruma koşullar iyileştirilecek ve bir döneme tanklk etmiş kültürel
miras alanlarnn, planl ve sistemli bir şekilde gelecek nesillere aktarlmasna katk
sağlanacaktr.
Birgi’de gerçekleştirilen çalşma sonuçlarna göre;
 yapya bitişik bir bahçe duvar bulunmas,
 yapnn önünde açk alan niteliğinde bitki örtüsünden oluşan bir alan olmas,
 yapnn iki tarafnda yapya bitişik ve daha az yükseklikte binalar bulunmas,
 tekerleklerin tümünün ayn çapta olmas
ve
 yapnn önünde su kanal bulunmas;
titreşim düzeyiyle ters (-) orantl bulunmuştur. Başka bir ifade ile bu değişkenlerin varlğ
ya da büyüklüklerindeki artş, titreşim düzeylerini düşürmektedir.
 Ölçüm yaplan yapnn önündeki yol kesişim noktas says,
 yap büyüklüğü,
 taştn toplam ağrlğ
ve
 eğim ise
yapda oluşan titreşim düzeyiyle doğru (+) orantl bulunmuştur.
 Sensörlerin yerleştirildiği yap zemin malzemesinin toprak, taş döşeme, kayrak taş,
beton, ahşap, mozaik kaplama ve karo olmas srasyla titreşimi en çoktan en aza
doğru arttran değişkenlerdir.
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Bununla birlikte; bağml değişkenin sen_peak yani ölçüm srasnda elde edilen en yüksek
titreşim değerini ifade ettiği final regrasyon modelinden de anlaşldğ gibi; model ile bağml
değişken olan titreşim düzeyindeki varyansn %86,3’ü (R2=0,863) açklanabilmektedir.
Değişkenlerin biri dşnda tümü 0,05 seviyesinde istatistiksel açdan değerli bulunmuştur.
















Ölçüm yaplan yapnn mozaik kaplama olmas titreşim düzeyini 0,158 mm/sn.
arttrrken;
Toprak olmas 0,622,
Taş döşeme olmas 0,603,
Ahşap olmas 0,175,
Beton olmas 0,270 ve
Kayrak taş olmas ise 0,381 mm/sn. arttrmaktadr.
Ölçüm yaplan yapya bitişik bir bahçe duvar olmas titreşim düzeyini 0,112 mm/sn.
azaltrken;
Yapnn önünde açk alan olmas titreşim düzeyini 0,136 mm/sn. azaltmaktadr.
Ölçüm yaplan yapnn iki tarafndan bitişik daha az yükseklikte yap olmas titreşim
düzeyini 0,297 mm/sn. azaltrken;
Yol kesişim noktasndaki bir birimlik artş titreşim düzeyini 0,170 mm/sn.
arttrmaktadr.
Yap büyüklüğünde meydana gelen bir birimlik artş titreşim düzeyini 5,0960*10-7
mm/sn. arttrrken;
Taştn toplam ağrlğnda meydana gelen bir birimlik artş titreşim düzeyini 1,854*106
mm/sn. arttrmaktadr.
Eğim durumunda meydana gelen bir birimlik artş titreşim düzeyini 0,075 mm/sn.
arttrrken;
Taşt tekerleklerinin tümünün çaplarnn ayn olmas titreşim düzeyini 0,046 mm/sn.
azaltmaktadr.
Yapnn önünde su kanal olmas ise titreşim düzeyini 0,082 mm/sn. azaltmaktadr.

Sabit değer -1,409 olarak bulunmuş olup; bu değer analizler sonucu saptanan 16 değişken
dşnda titreşim düzeyini etkileyen ancak saptanamayan diğer değişkenlerin titreşim
düzeylerini etkileme derecesini ifade etmektedir.
Bu çalşma kapsamnda 2 mm/sn’yi aşan ve tarihi yaplarda hasar oluşturmas beklenen bir
titreşim düzeyine rastlanmamş olmakla birlikte; oluşan titreşimlerin insan algsn aşan
titreşimler (0,30; 0,40 mm/sn vb.) olmas; yapda oturan insanlarn konfor düzeyini olumsuz
etkilemesi bakmndan önemlidir. Bununla birlikte bu çalşmada taştlarn yaplarn önünden
teker teker geçirildiği düşünüldüğünde; bir kamyon yerine iki ya da daha fazla kamyonun ya
da farkl taşt türlerinin birarada geçmesi durumunda; tespit edilen titreşim değerlerinin çok
daha fazla olacağ; dolaysyla normal koşullarda yapnn önünden arka arkaya, farkl
hzlarda, farkl yüklerde geçen farkl taşt türlerinin; çok daha yüksek titreşim düzeylerine
neden olmas nedeniyle etkilerinin de çok daha büyük olacağ dikkate alnmaldr.
Tarihi alanlarn ve tarihi yaplarn her birinin sahip olduğu koşullarn farkl olmas, farkl
tarihi, doğal süreçlerden geçmiş olmalar, yorgunluk katsaylar ve gerilmelerinin farkl
olmas gibi nedenlerle; bu çalşma her tarihi ve kültürel öneme sahip alanda; alann
özelliklerine bağl olarak farkl sonuçlarn alnacak olmas nedeniyle tekrar edilmelidir.

* Bu bildiri Şehir Planclar Odas adna düzenlenmiştir.

32

TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013

4.
TÜRKİYE’DE
ŞEHİR
PLANLAMA
ÇALIŞMALARI
AÇISINDAN
SOMUTLAŞMAMIŞ YASAL DAYANAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye; Dünya Kültürel ve Doğal Mirasn Korunmas Sözleşmesi, Milletleraras Antlar ve
Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği, Avrupa Mimari Mirasn Korunmas
Sözleşmesi gibi pek çok uluslararas sözleşmeye tabidir.
Ancak pek çok uluslararas sözleşmeye tabi olmasna rağmen halen daha Türkiye’de trafik
kaynakl titreşimlerle ilgili standart geliştirme çalşmalar bulunmamaktadr. Bununla birlikte
Çevre ve Şehircilik Bakanlğ’nn Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne bağl; Gürültü ve
Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü sadece gürültü kaynakl skntlar incelerken; “TS ISO
4866 Kodlu Mekanik Titreşim ve Şok – Binalarn Titreşimi – Titreşimin Ölçülmesi ve
Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi için klavuz” ismiyle Türkçeye çevrilmiş olan Birleşik
Krallk standartlar da; planlama çalşmalar için yetersizdir.
Tarih, kültür ve tabiat varlklarnn ve değerlerinin korunmas ve bu amaçla destekleyici ve
teşvik edici tedbirlerin alnmas; Türkiye Cumhuriyeti Anayasas’nn (1982) 63. Maddesi’yle
Devlet tarafndan güvence altna alnmştr. Bu kapsamda pek çok yasal düzenleme ile tarih,
kültür ve tabiat varlklarn ve değerlerini koruma çalşmalarnn gerçekleştirileceği bir
çerçeve oluşturulmaya çalşlmştr. Koruma Amaçl İmar Plan Teknik Şartnamesi’nde
Koruma Amaçl İmar Planlar’nn uygun olarak hazrlanmas gereken yasal düzenlemeler;
anayasa, uluslararas anlaşmalar, 3386 ve 5226 Sayl Kanunlar ile Değişik 2863 Sayl Kültür
ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu, 3194 Sayl İmar Kanunu ve 3621 Sayl Ky Kanunu
olarak gösterilmektedir.
2863 Sayl Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu bu amaç çerçevesinde; 21.07.1983
tarihinde kabul edilerek 23.07.1983 tarihli ve 18113 Sayl Resmi Gazetede yaymlanarak
yürürlüğe girmiştir. Kanunun 1. maddesi, kanunun amacn “korunmas gerekli taşnr ve
taşnmaz kültür ve tabiat varlklar ile ilgili tanmlar belirlemek, yaplacak işlem ve
faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarn alacak teşkilatn
kuruluş ve görevlerini tespit etmek” olarak tanmlamştr.
Bir alann Koruma Bölge Kurulunca sit olarak ilan, bu alanda her ölçekteki plan
uygulamasn durdurmakta; sit alannn etkileşim çevresine ilişkin varsa 1/25.000 ölçekli plan
kararlar ve notlar alann sit statüsü dikkate alnarak, yeniden gözden geçirilmekte ve ilgili
idarelerce onaylanmaktadr (Yldz, 2006). Koruma Amaçl İmar Plan Teknik
Şartnamesi’nde belirtildiği üzere; Koruma Amaçl İmar Planlar; ülkedeki üst düzey plan
kararlar ve politikalar ile birlikte değerlendirilmeli ve bu planlarn koruma ilkelerine aykr
olan yönleri revize edilerek korumann ülkedeki diğer planlama süreçleriyle bütünleşmesi
sağlanmaldr. Bununla birlikte; üst düzey planlar doğrultusunda hazrlanmakta ancak, bu
planlarn korumaya aykr olan yönlerini değiştirmeyi hedeflemektedir.
Dolaysyla; Koruma Amaçl İmar Planlar; üst ölçekli planlar üzerinde önemli bir etkiye
sahip olmakla birlikte; Koruma Amaçl İmar Planlar’na ve plan notlarna girecek trafik
kaynakl titreşim ölçütleri; Koruma Amaçl İmar Plan’n kapsayan üst ölçekli 1/25.000
ölçekli plan kararlar ve notlarn da etkileyecektir.
Koruma Amaçl İmar Plan Teknik Şartnamesi Türkiye ve Avrupa Ülkeleri’nde üretilen
korumaya yönelik planlama deneyimlerinden yararlanlarak oluşturulmuş olup; konuyla ilgili
tanm, ilke, hedef, veri toplama, değerlendirme, sentez ve plan kararlarnn oluşturulmas gibi
çeşitli genel başlklar içermektedir (Koruma Amaçl İmar Plan Teknik Şartnamesi).
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Türkiye’de Koruma Amaçl İmar Plan Teknik Şartnamesi’nde vibrasyon kelimesine yer
verilmekte olup; vibrasyonun hangi durumlarda ne tür esaslara göre ele alnacağndan ise
bahsedilmemiştir. Bu Yönetmeliğin ilgili maddesine göre Koruma Amaçl İmar Planlar;
çeşitli kirletici kaynaklarn yol açtğ vibrasyon, ses, koku, duman, toz vb. atklar gibi çevre
sağlğn bozan nedenlerin ortadan kaldrlmasna veya zararsz duruma getirilmesine yönelik
düzenlemeleri içermektedir.
Planlama Alanna İlişkin Araştrmalar başlkl bölümde ise; Fiziki Mekan Araştrmas başlğ
altnda Çevre Kalitesi ve Sorunlarndan bahsederken hava, su, toprak kirliliği, ses şiddeti,
gürültü, koku, vibrasyon vb. faktörlerden bahsedilmiştir.
Trafik kaynakl titreşimler; korumay engelleyici bir faktör olarak kabul edilebilir. Bu
nedenle; Koruma Amaçl İmar Plan Teknik Şartnamesi’ne göre; Koruma Amaçl İmar
Plan’nn korumay engelleyen faktörleri ortadan kaldrma hedefini karşlayacak önlemler sit
alanlar için hazrlanan planlarda karşlanmaldr.
Trafik kaynakl titreşimler çevre kalitesini düşüren, konfor standartlarn sağlamayan,
insanlara rahatszlk veren bir faktördür. Koruma Amaçl İmar Plan Teknik Şartnamesi’nde
belirtildiği üzere; Koruma Amaçl İmar Planlar; tarihsel, kentsel, yöresel, geleneksel önemi
olan veya çevreye uyumlu ekonomik değeri olan yaplar ve alanlar koruyarak, onararak,
düzelterek, uygun işlevler vererek çevre kalitesinin yükseltilmesini sağlar. Bunun yansra
çağdaş yaşamn gerektirdiği nitelikte mekânsal düzenleme ve teknik donanm öngörerek
mekan ve çevre sağlğnn gelişmesine, konfor standartlarnn sağlanmasna katkda bulunur.
Koruma Amaçl İmar Planlar; planlama alann etkileyen/etkileyecek olan tüm unsurlar ve
planlama alannda yer alan her tür veriyi yapm sürecinde, araştrma, değerlendirme ve karar
aşamalarnda korumann teknik ve bilimsel ölçütlerinin gerektirdiği duyarllkta incelemek,
değerlendirmek ve oluşturulan kararlar ayrntl gerekçelerle açklamakla yükümlüdür
(Koruma Amaçl İmar Plan Teknik Şartnamesi). Dolaysyla; taştlarn oluşturacağ titreşim
düzeylerinin ve bu titreşim düzeylerinin yaplar nasl etkileyeceğinin plan yapm sürecine
dahil edilmesi gerekmektedir.
Trafikten kaynaklanan titreşimleri önlemeye, azaltmaya yönelik düzenlemeler her ne kadar
detayl olsa da; Koruma Amaçl İmar Plan Teknik Şartnamesi gereği; Koruma Amaçl İmar
Planlar; mekan tasarm sürecinde, alan bütününden başlayarak kademeli olarak parsel
ölçeğine inen kararlar içermektedir. Dolaysyla ölçek olarak da yaplar titreşimden korumak
için uygun bir planlama aşamasdr.
Koruma Amaçl İmar Plan Teknik Şartnamesi gereği; Koruma Amaçl İmar Planlar; gerek
sit alan içinde, gerekse sit alanlar ile diğer bölgeler arasnda dengeli ve koruma ilkeleriyle
uyumlu bir bütünleşme sağlarken sit alanlarnn belde yaşamna en geniş ölçüde katlmasn
sağlar. Dolaysyla Koruma Amaçl İmar Planlar’nda ulaşm sistemine yönelik olarak
alnacak kararlar; sit alanlarnn çevre alanlarla ilişki kurmasn engelleyecek; ekonomik
anlamda yaşamasna zarar verecek uygulamalar içermemelidir. Trafik kaynakl titreşim
çalşmalarna yönelik yayalaştrma, güzergah belirleme ve yük ve erişim snrlamalar getirme
gibi önlemler alnrken; sit alannn ekonomik aktivitelerini bozan değil, iyileştiren dengeli
kararlar alnmas gerekmektedir.
26.07.2005 Tarihli ve 25887 Sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren; “Koruma
Amaçl İmar Planlar ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazrlanmas, Gösterimi, Uygulamas,
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Denetimi, Müelliflerine ilişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Koruma Amaçl İmar
Plan; “Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu Uyarnca belirlenen sit alanlarnda,
alann etkileşim geçiş sahasn da gözönünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlklarnn
sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunmas amacyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari,
demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yaplaşma verilerini içeren alan
araştrmasna dayal olarak; halihazr haritalar üzerine, koruma alan içinde yaşayan
hanehalklar ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yaplarn iyileştiren,
istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esaslar ve kullanma şartlar ile
yaplaşma snrlamalarn, sağlklaştrma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve
programlarn, açk alan sistemini, yaya dolaşm ve taşt ulaşmn, altyap tesislerinin tasarm
esaslar, yoğunluklar ve parsel tasarmlarn, yerel sahiplilik, uygulamann finansman ilkeleri
uyarnca katlmc alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazrlanan, hedefler, araçlar,
stratejiler ile planlama kararlar, tutumlar, plan notlar ve açklama raporu ile bir bütün olan
nazm ve uygulama imar planlarnn gerektirdiği ölçekteki planlar” olarak tanmlanmaktadr.
Dolaysyla yaya dolaşm ve taşt ulaşmnn sit alanlarnda planlanmas da Koruma Amaçl
İmar Planlar tarafndan sürdürülecek; bununla birlikte etkileşim geçiş sahas ve sit alan tek
başna değil, bir bütün olarak birbiriyle ilişkili bir şekilde planlanacaktr. Bu durum Koruma
Amaçl Nazm ve Koruma Amaçl Uygulama İmar Planlar’nn sit snrnn dşnda kalan
alann tabi olduğu Nazm ve Uygulama İmar Planlar’yla birlikte değerlendirilmesini
gerektirmektedir.
Koruma Amaçl İmar Planlar ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazrlanmas, Gösterimi,
Uygulamas, Denetimi, Müelliflerine ilişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te tanmlanan
Revizyon Koruma Amaçl İmar Plan, İlave Koruma Amaçl İmar Plan; Koruma Amaçl
İmar Plan Değişiklikleri de trafik kaynakl titreşimlerle ilgili her tür düzenlemeden sorumlu
olan planlama ölçekleridir.
02.11.1985 Tarih ve 18916 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe giren Plan
Yapmna Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin amac; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi
ve aile mutluluğu ile toplum hayatn yakndan etkileyen fiziksel çevreyi sağlkl bir yapya
kavuşturmak, yatrmlarn yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağn
korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazrlanacak her tür ve
ölçekteki plann ve bu planlar üzerinde yaplacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde
yaplacağn belirlemektir. Bu yönetmelik hükümleri her tür ve ölçekteki plan yapmna ilişkin
esaslar kapsar. Özel kanunlara göre belirlenen alanlarda Kanun ile farkl hüküm getirilmemiş
ise plan yapmna dair teknik kurallar konusunda bu Yönetmelik Hükümleri geçerlidir. Her
tür ve ölçekteki planlar kapsamas nedeniyle; Koruma Amaçl İmar Planlar’nn hazrlanmas
sürecinde dikkate alnmas gereken yönetmeliklerden bir tanesi de Plan Yapmna Ait
Esaslara Dair Yönetmelik’tir.
İmar Plan Yaplmas ve Değişikliğine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 7. Maddesi’ne göre;
sit, sanayi, turizm gibi ağrlklar nedeniyle özel ve tafsilatl çalşma gerektiren durumlarda
özel sözleşme ve teknik şartlaşmalar yaplabilir denilmektedir. Sit alanlar için hazrlanan
teknik şartnamelere trafik kaynakl titreşimlere dair incelemeler de eklenmelidir.
Plan Yapmna Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 16. Maddesinde; “planlarda, özürlülerin
kentsel kullanmlara, sosyal ve teknik altyap alanlarna ulaşmn ve bu alanlar kullanmn
sağlayc ve kolaylaştrc tedbirlerin alnmas amacyla özürlülere yönelik her türlü mevzuat
ve Türk Standartlar Enstitüsü standartlar dikkate alnr” denilmektedir. Türkiye’de trafik
kaynakl titreşimlerle ilgili mevzuat ve TSE düzenlemelerinin yaplmasnn ardndan sit
alanlar için de benzer bir şekilde; “planlarda, sit alanlarnda bulunan ya da sit snr dşnda
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olup korunmas gereken yaplarn; trafik kaynakl titreşimlerden zarar görmesini engelleyici
tedbirlerin alnmas amacyla sit alanlarna ya da korunmas gerekli yaplara yönelik her türlü
mevzuat ve Türk Standartlar Enstitüsü standartlar dikkate alnr” şeklinde bir madde Plan
Yapmna Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe eklenmelidir.
Plan Yapmna Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. maddesinde; imar plannda gösterilen
yollarn genişletme, daraltma ve güzergahna ait imar plan değişikliklerine ilişkin
düzenlemelere yerverilmektedir. Buna paralel olarak “sit alanlarndaki ulaşm
düzenlemelerinde trafik kaynakl titreşimden zarar görmesi olas korunmas gerekli yaplarn
cephe aldğ yol kesişim saysnn yayalaştrma çalşmalaryla azaltlmasna yönelik önlemler
alnr” şeklinde bir madde eklenebilir.
Birgi’de konut kullanmndaki on adet tescilli taş yapda gerçekleştirilen çalşmada da
görüldüğü gibi titreşim konusunun planlama alanyla pek çok ilişkisi bulunmaktadr. Bununla
birlikte Türkiye’de titreşim konusunun yasal altyapsnn oluşturulmamş olmas bu konunun
hayata geçirilmesinde karşlaşlan en büyük eksikliktir. Titreşim konusundaki yaptrmlarn
yasa ve yönetmeliklerde yerini almas, öncelikle koruma alanlarndaki yaplarn çalşmann
başnda da bahsedildiği gibi arazi yönetiminin yasal dayanaklarn oluşturan şehir planlarnda
alnacak kararlarla gelecek nesillere taşnabilmesi ve sözkonusu bölgelerde bugün yaşayan
insanlarn fiziksel ve psikolojik sağlğnn korunabilmesi açsndan büyük önem taşmaktadr.
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