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İSTANBUL’UN MARMARA DENİZİ KIYILARINDA 1987 VE 2007 YILLARI ARASINDA
ARAZİ KULLANIMINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER
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ÖZET
İstanbul'un Marmara Denizi kıyı bölgelerinde son yıllarda hızlı nüfus artışı ve kentsel büyüme nedeniyle önemli
arazi kullanım değişiklikleri yaşanmıştır. Bu çalışmada 1987 ve 2007 yılları arasında İstanbul'un Marmara
Denizi kıyısal bölgesinde arazi kullanımında meydana gelen değişikliklerin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmada
1987 ve 2007 yıllarına ait Landsat 30 m. çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanılmıştır. Kıyı çizgisinden itibaren
karaya doğru 1000 metrelik genişliğe sahip bir alan oluşturulmuş ve kontrollü sınıflandırma yöntemi ile
yerleşim alanı, tarım alanları, orman, boş arazi, çalı / çimen ve göl / gölet arazi sınıfları üretilmiştir. 1987 ve
2007 yılları arasında arazi kullanımı değişiklikleri detaylı olarak analiz edilmiştir. İstanbul'un Marmara denizi
kıyısal bölgesinde yerleşim alanları 20 yıllık sürede % 45 oranında artarken, tarım alanlarının % 64, orman
alanlarının ise % 97 oranlarında azaldığı görülmüştür. Boş arazi % 15, Çalı ve çimenlik arazi ise % 54
oranında azalmıştır. Çalışmada ayrıca, 2007 yılında çalışma alanının yarıdan fazlasının (%79) yerleşim alanı
olarak işgal edildiği görülmüştür. İstanbul'a olan göçler ve hızlı kentleşme devam ettiği sürece İstanbul’un kıyı
bölgelerine olan baskının da devam edeceği muhtemeldir.
Anahtar Sözcükler: Kıyı, Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği, Uzaktan Algılama

COASTAL LAND USE CHANGES IN ISTANBUL’S MARMARA SEA COASTS BETWEEN
1987 AND 2007
ABSTRACT
Many significant changes have been in land use in the coastal region of Istanbul over the last few decades due to
rapid increase in population and urban growth. This study aimed at detecting land use changes in the Marmara
Sea coastal region of Istanbul between 1987 and 2007. Two Landsat images acquired in 1987 and 2007 with 30
m resolution were classified with maximum likelihood supervised classification method by using ERDAS
IMAGINE 9.1. The coastal region extending one kilometer inland from the coastline was classified into six land
use classes namely urban areas, agricultural areas, forest, bare soil, brush/grassland, and lake/pond. The study
includes an in-depth analysis of the land use changes in the study area between 1987 and 2007. As the study
revealed, agricultural and forest areas decreased 64% and 97% respectively while urban areas expanded 45%
in the Marmara Sea coastal region of İstanbul within the 20 years time period. Most of the change in coastal
land use was observed along the Marmara Sea in the study area. The study also provided an understanding of
the current land use classes in the Marmara Sea coastal region of İstanbul. As the results displayed, almost half
of the study area (79%) are urban areas in 2007. Only a small land (3%) was dedicated to agriculture while
15% of the land was occupied by grassland and bare soil in the study area in 2007. As population continues to
grow, the Marmara Sea coastal regions of İstanbul is most likely to continue experiencing more pressure from
urbanization in the future.
Keywords: Coastal land use, Land use change, Remote Sensing, Marmara Sea Coast of İstanbul

1. GİRİŞ
Kıyılar, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden günümüze kadar sağlamış oldukları pek çok faydalar
nedeniyle insanların ve yerleşmelerin ağırlıklı olarak yoğunlaştıkları alanlar olmuştur. Ulaşım, sanayi,
güvenlik, tarım ve turizm faaliyetleri için cazibe alanları olması yanında, kıyılar estetik açıdan da
insanların yerleşmek için öncelikle tercih ettikleri alanların başında gelmektedir (Çölkesen ve Sesli,
2007; Chen ve Rau, 1998).
Günümüzde toplam uzunluğu yaklaşık 1 milyon km. olan dünya kıyılarının % 60’lık
bölümünde yerleşim alanları yer almaktadır (Özkan, 2000; Ergin, 2002; Mackenzie2003). Deniz ve
kara arasında geçiş bölgesi olan kıyısal bölgelerin bu bölümünde tüm dünya nüfusunun yaklaşık 2/3’ü
yaşamaktadır (Köksal vd. 2005). Dünya nüfusunun 2050 yılında 8,5 milyara ulaşacağı
düşünüldüğünde kıyı alanlarındaki gelişmenin çok daha fazla olacağı tahmin edilmektedir (Sesli,
2006). Ancak, kıyı bölgelerinde zamanla endüstriyel faaliyetlere bağlı olarak nüfusun artması, daha
fazla insanın kıyı bölgelerinde yer edinme isteği, kıyıların rekreasyon ve turizm açısından
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kullanılmaya başlanması kıyıların önemini artırmasının yanında çok çeşitli problemleri de beraberinde
getirmiştir. Hızlı nüfus artışı ve kentleşme hemen tüm şehirlerde kıyılara olan baskıyı artırırken,
yapılaşma ve dolgu çalışmaları ile yapılan fiziksel müdahaleler de çoğu zaman kıyıların, biyolojik,
ekolojik ve fizyolojik özelliklerinin bozulmasına neden olmuştur (Gaur vd. 2007; Makota vd. 2004).
Kıyısal bölgelerde meydana gelen bozulmaların görüldüğü en önemli şehirlerlerden birisi
İstanbul’dur. Yaklaşık altı bin yıldır insanlık tarihine sahne olan İstanbul, özellikle 20. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren doğal yapısında muazzam değişiklikler yaşamıştır. Nüfusun özellikle göçe bağlı
olarak hızla artması, plansız kentleşme ve hatalı arazi kullanımı, beraberinde çevresel bozulma ve
kirliliği getirmiştir. Şehrin, büyük ölçüde Asya ve Avrupa yakalarındaki yarımadalarda bulunan
Boğaz, Karadeniz ve Marmara kıyıları olmak üzere üç bölgede yapılanması nedeniyle hızlı kentleşme
ve nüfus artışından en çok etkilenen alanlar kıyı bölgeleri olmuştur. Artan ulaşım, yapılaşma ve turizm
talepleri doğrultusunda arazi kazanmak maksadıyla doldurularak kıyı alanları birçok yerde
değiştirilmiş ve bu değişimler günümüzde de devam etmektedir. Bu değişimin en yoğun ve belirgin
olarak yaşandığı kıyısal bölge İstanbul’un Marmara Denizi kıyılarındadır. Özellikle son yıllarda artan
rekreasyon amaçlı dolgu alanları İstanbul’un Marmara Denizi kıyı bölgelerindeki arazi kullanımında
önemli değişiklikler meydana getirmiştir (Atakan, 2003). Bu durumun yaşanmasında 1982’de çıkan
2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası ile 1983’de çıkartılan 2805 sayılı İmar Affı Yasasının etkisi büyük
olmuştur (Özdemir, 2004). Bu nedenle İstanbul’un doğal güzelliklerinin, tarihi, ekolojik ve morfolojik
yapısının insanların kullanımına planlı olarak sunulabilmesi için, stratejik boğazıyla, deniz ticareti ile
uluslararası ekonomide etkin bir kıyı alanları yönetimine sahip olması gerekmektedir. Etkin bir kıyı
yönetimine sahip olunması için de şehrin kıyılarında ne gibi değişimlerin olduğu, kıyı alanlarındaki
arazi kullanımının hangi etmenlere bağlı olarak ne şekilde değiştiğinin gözlenmesi ve ortaya
çıkarılması önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu çalışma, İstanbul’un Marmara denizi kıyılarındaki
arazi kullanımı ve buna bağlı kıyısal bölgedeki değişimlerinin belirlenmesinde güvenilir veriler
sağlaması ve değişim sebeplerinin belirlenerek geleceğe yönelik alan kullanımına ilişkin planlama
kararları oluşturulmasında önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 1987’den 2007 yılları arasında, İstanbul’
un Marmara Denizi kıyı bölgelerinde, kıyı çizgisinden başlayarak karaya doğru, zonlama ve kesme
yöntemleri kullanılarak 1000 metrelik çalışma alanında meydana gelen değişiklikler saptanmıştır.
2. ÇALIŞMA ALANI
Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Kocaeli sıradağları, güneyde Marmara Denizi ve batısında ise
Ergene Havzasının su ayrım çizgisi ile çevrili olan İstanbul, 27
58 – 29
56 derece doğu
boylamları ile 40
48 – 41
36 kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Türkiye’ nin
kuzeybatısında kurulmuş olan şehir, Marmara denizi ve İstanbul Boğazı boyunca uzanmaktadır.
İstanbul Boğazı’nın batı yakası Rumeli, doğu tarafı ise Anadolu Yakası olarak bilinmektedir. 32 ilçe,
5512 km2 yüzölçümüne (İBB, 2007) sahip olan İstanbul, Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç ile
çevrili olduğundan bir yarım ada özelliğindedir. Şehir bu özelliklere sahip olsa da çalışma alanı
İstanbul’un Marmara Denizi kıyı bölgelerinde kıyı çizgisinden karaya doğru 1000 metrelik genişlikte
uzanan bir kuşaktan oluşmaktadır. Çalışma, İstanbul’un her iki yakasında Marmara Denizi kıyı
bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. İstanbulun Marmara Denizi Kıyısal bölgelerinde yer alan çalışma
alanı İstanbul Boğazı tarafından ikiye ayrılmıştır. Silivri, Büyükçekece, Avcılar, Bakırköy,
Zeytinburnu, Fatih, Eminönü ve Eyup ilçeleri İstanbul Boğazı’nın Avrupa tarafında, Üsküdar,
Kadıköy, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri ise Asya tarafında yer almaktadır. Bu ilçelerin çalışma alanı
sınırlarında kalan kısmı 1987’de toplam 14.606 hektar, 2007’de ise 15.596 hektardır. Çalışma
alanının 1987 yılı uydu görüntüsü kullanılarak oluşturulan tampon bölgeye göre toplam yüzölçümü
39586 hektardır (Şekil 1).
3. METODOLOJİ
Kıyı bölgelerinde arazi kullanımındaki değişimlerin belirlenmesinde teknolojik gelişimlere bağlı
olarak günümüzde çok farkı yöntemler kullanılmaktadır. Doğal çevrenin ve bu çevrede yaşanan
zamansal değişimlerin izlenmesi, doğal kaynakların varlıklarının ve potansiyellerinin belirlenerek
geçmişe ait verilerle güncel verilerin karşılaştırılması ile mümkün olabildiğinden, seçilen bir bölgeye
ait eski ve yeni tarihili hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinin karşılaştırılması, değişimlerin
belirlenmesinde doğru ve hızlı bilgi elde edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla bir
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alanda arazi kullanım değişimlerinin belirlenmesinde kullanılan en etkili yöntem uzaktan algılamadır
(Maktav ve Erbek, 2005, Duran vd., 2006, Fan vd., 2007, Yuan, 2008, Deng vd., 2008, Karaburun ve
Demirci, 2009).

Şekil 1. Çalışma Alanı
Uzaktan Algılama yönteminde uydu görüntüleri, kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma
işlemlerine tabi tutularak arazi kullanım sınıfları oluşturulmaktadır. Bundaki amaç; bir uydu görüntüsü
üzerinde bulunan piksellerin spektral yansıtma değerlerine göre belirli sınıflara atanarak arazi kullanım
sınıflarının oluşturulmasıdır (Richards, 1995). Kontrollü sınıflandırma işlemi kontrolsüz
sınıflandırmaya göre daha yüksek doğruluk değerleri gösterdiğinden ve arazi örtüsü haritalarının
üretilmesinde en çok tercih edilen yöntemdir (Richards, 1995). Bu nedenle, bu çalışmada Landsat
uydusuna ait 1987 ve 2007 yıllarına ait 30 m. yersel çözünürlüklü uydu görüntüleri Erdas Imagine
programında kontrollü sınıflandırma işlemi uygulanarak, eldeki referans veriler doğrultusunda
doğruluk analizleri yapılmıştır. Sınıflandırma sonuçları daha sonra gerekli editlemeler yapılarak
ArcGIS programında vektör haline dönüştürülmüş ve GIS ortamında sorgulanabilir analizler için hazır
hale getirilmiştir.
Çalışma alanı İstanbul’un Marmara Denizi kıyılarında kıyı çizgisinden karaya doğru 1000
metre genişliğindeki bir zondan oluşmaktadır. Çalışma alanının oluşturulmasında 1987 Landsat uydu
görüntüsündeki kıyı çizgisi temel alınmıştır. Bu çizgiden karaya doğru 1000 metrelik bir tampon bölge
belirlenerek tüm sınıflandırma işlemleri ve analizler bu tampon bölge içinde kalan alan üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırmada kullanılan genel sınıflar; yerleşim, tarım, çalı/çimen, göl/gölet,
orman ve bulut arazi sınıflarıdır. 1987 yılına ait Landsat görüntüsünde yaklaşık 8 hektarlık bir alan
bulut altında kaldığı için bu alan bulut başlığı altında gösterilmiştir.
Uydu görüntülerinin sınıflandırılmasından sonra arazi örtüsü haritalarının tamamlanması için
sonraki adım, doğruluk analizidir (Congalton, 1996). Doğruluk oranı, doğru olarak sınıflandırılmış
hücrelerin toplamının, referans piksellerin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Sınıflandırılan veri ile
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referans veri arasındaki ortaya çıkan farkı ölçmek için Kappa istatistiği kullanılır (Congalton ve Green,
1998, Lilles ve Kiefer, 2000). Bu uygulamadaki doğruluk analizi ERDAS 9.1 yazılımı ile yapılmıştır.
Öncelikle sınıflandırma sonucu oluşan alanlarla orantılı olarak yazılım aracılığıyla otomatik olarak
rastgele 100 nokta attırılmıştır. Otomatik atılan her nokta manuel olarak yer gerçeği bilgisi ile kontrol
edilip doğruluk analizi gerçekleştirilmiştir. Yer gerçeği bilgisi Landsat görüntüsünün doğal band
kombinasyonu ve yakın tarihli ortofotolardan yararlanılarak elde edilmiştir. Bu işlemlerin sonucunda
sonuç veri elde edilerek 1000 metrelik genişliğe sahip çalışma alanı içerisinde ArcGIS yazılımı ile
hangi arazi sınıfının ne kadar alan kapladığı ve yirmi yıl içinde hangi arazi sınıfının ne kadarlık bir
değişime uğradığı tespit edilmiştir.
Tablo 1. Doğruluk Analizi
Görüntü

Genel Doğruluk

Kappa İstatistik

1987 Landsat

79.00 %

0.76

2007 Landsat

83.50 %

0.81

4. BULGULAR
İstanbul’un Marmara denizi kıyı alanlarındaki arazi kullanım değişimleri 1987 ve 2007 yıllarına ait
Landsat TM verilerinden yararlanılarak oluşturulan kıyı çizgilerinden karaya doğru alınan 1000
metrelik zon üzerinde analiz edilmiştir. Kıyı alanlarında arazi kullanım değişimlerini belirleyebilmek
için her iki yıldaki arazi gurupları altı ayrı sınıfta değerlendirilmiştir. Bunlar; yerleşim alanı, tarım
alanı, orman, boş arazi, çalı/çimen ve göl/gölet’dir.
Tablo 2. İstanbul’un Marmara Denizi Kıyılarında 1987 ve 2007 Yılları Arasında Arazi Kullanım
Değişimleri
Sınıflar

1987

2007

Değişim

ha

%

ha

%

ha

%

Yerleşim

8471

58

12346

79

3875

45

Tarım

1345

9

492

3

858

-64

Orman

670

4

15

0,1

655

-97

Boş Arazi

1798

12

1521

9

277

-15

Çalı /Çimen

2136

15

979

6

1157

-54

Göl / Gölet

183

0,1

243

1,5

60

32

2

0,04

-

-

-

-

14606

-

15596

-

990

7

Bulut
Toplam

İstanbul’un Marmara Denizi kıyı bölgeleri 1987-2007 yılları arasında arazi kullanım yönünden en
fazla değişimlerin yaşandığı alanları oluşturmaktadır. İstanbul’un Marmara Denizi kıyı bölgesinde
meydana gelen arazi kullanım sonuçları tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi 1987
yılında 14606 hektarlık kıyı alanında 8471 hektarı yerleşim alanı olarak kullanılırken bu oran tüm alan
içerisinde % 58 ile en fazla yeri kaplamıştır. Buradan da görüleceği gibi 1987 yılında bile İstanbul
kıyılarında kentleşme ve nüfus artışı fazla olmuştur (Tablo 2). Yerleşim alanlarının yoğunluk
kazandığı yerler ise günümüzde olduğu gibi 1987 yılında da Anadolu yakasında Üsküdar, Maltepe,
Kadıköy ve Kartal ilçelerinin kıyıları ile Avrupa tarafında Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar,
Küçükçekmece ve Büyükçekmece kıyılarıydı (Şekil 2).
1987 yılında çalışma sahasında en fazla alan kaplayan ikinci arazi kullanım sınıfı
çalı/çimen’dir. Çalışma sahasında ot ve çalılıkların tümü bu sınıf içinde gösterilmiştir. Çalı/Çimen’in
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1987 yılındaki toplam alanı 2136 hektardır. Bu alan çalışma sahasının %15’ini oluşturmaktadır.
Çalı/Çimen’ler genel olarak ormanların yayılış gösterdiği alanların çevresinde yoğunlaşmıştır.
Çalı/Çimen’lerin ormanlardan daha fazla alan kaplaması yapılaşmaya bağlı olarak ormanların tahrip
edilmesi ile ilgilidir. Çalışma sahasında çalı/çimen’lerden sonra geniş alan kaplayan arazi sınıflarından
biri de boş arazi olarak ifade çıplak arazi yüzeyleridir. 1987 yılında bu arazi sınıfı çalışma sahasında
1798 hektar alan kaplamıştı. Bu da 1987 yılında toplam arazinin %12’sini oluşturmaktaydı. Boş arazi
sınıfı daha çok Silivri ve Büyükçekmece’de yoğunluktadır (Şekil 2).
Marmara kıyılarında 1987 yılındaki arazi kullanım sınıflarına bakıldığında (Tablo 2), tarım
alanlarının 1345 hektar alan ile çalışma sahasının ancak %9’luk bir bölümünü kapladığı
görülmektedir. Bu yılda tarım alanları ağırlıklı olarak Büyükçekmece ve Silivri’nin kuzey
kesimlerinde yoğunlaşmıştır. Ormanlar çalışma sahasında 1987 yılında 670 hektarla %4’lük bir alan
kaplamıştır. Bu yılda ormanların yoğunlukta olduğu ilçeler Silivri ve Büyükçekmece’nin Kuzey
kesimleridir (Tablo 2). İstanbul’un Marmara Denizi kıyıları şehirleşmenin en fazla olduğu alanlar
olduğundan orman alanlarının oranı çok azdır. Çalışma sahasının arazi kullanım sınıfları içerisinde
göl/gölet ile gösterilen bölüm Büyükçekmece, Küçükçekmece göllerinin çalışma sahası içerisinde
kalan kısımlarını oluşturmaktadır (Şekil 2). Göl/Gölet ile ifade edilen bu bölümler 183 hektarlık
yüzölçümü ile 1987 yılında çalışma sahasının % 0,1’ini oluşturmuştur (Tablo 2).1987 yılındaki uydu
görüntüsünde yaklaşık 2 hektarlık bir alan bulut altında kaldığı için bu alana ait arazi sınıflandırması
yapılamamıştır. Bu nedenle 1987 yılına ait arazi sınıflandırmasında bu alan bulut başlığı altında
gösterilmiştir.
Marmara kıyılarındaki alan kullanımı ve arazi örtüsünün yansıtıldığı Tablo 2’de görüldüğü
gibi çalışma alanında 1987’den 2007’ye kadar genel olarak yerleşim alanları artarken
Brush/Grassland, tarım alanları ve ormanlık sahalarda alan kayıpları yaşanmıştır. Hektar olarak en
önemli kayıp Brush/Grassland alanında meydana gelmiştir. 20 yıllık sürede 1157 hektar azalan bu
arazi sınıfı 1987 yılına göre özellikle yerleşim alanlarının hızlı büyümesine bağlı olarak %54 oranında
azalmıştır. 1987 yılından 2007 yılına kadar geçen sürede hektar olarak Brush/Grassland’den sonra en
fazla azalma tarım arazilerinde yaşanmıştır. 1987 yılında 1345 hektar olan tarım alanları 2007 yılına
kadar 868 hektar ile % 64 oranında azalmıştır. 2007 yılındaki çalışma alanının % 3’ünü kaplasa da
yerleşim alanlarının artmasına bağlı olarak tarım alanlarında önemli bir azalma meydana gelmiştir. En
fazla azalma ise Büyükçekmece, Silivri ve Avcılar kıyılarında yaşanmıştır (Tablo 2, Şekil 3).
1987 yılında 670 hektar alan kaplayan ormanlar 2007 yılına kadar 655 hektarlık bir kayıp
yaşamıştır. Bu durumda 20 yılda çalışma sahasındaki orman alanları %97 oranında azalmıştır (Tablo
2). 1987 yılında toplam çalışma alanı içerisinde (14606 hektar) % 4 alan kaplayan ormanlar 2007
yılında % 0.1’e gerilemiştir. Orman örtüsündeki azalmanın en fazla olduğu yerler şehirleşmenin ve
yapılaşmanın en fazla olduğu Maltepe, Kartal ve Büyükçekmece ilçeleridir (Tablo 2).Marmara Denizi
kıyılarında 2007 yılında 15596 hektar arazinin 12376 hektar ve % 79’i yerleşim alanıdır. 1987 yılına
göre % 45’lik bir artış gösteren yerleşim alanları 3875 hektar artmıştır (Tablo 2). Marmara Denizi
kıyısında kıyı çizgisinin hemen gerisinden başlayarak dağılış gösteren yerleşim alanlarında 1987
yılından 2007 yılına kadar geçen 20 yıllık sürede en fazla artış Anadolu yakasında Maltepe, Kadıköy,
Kartal kıyıları ile Avrupa yakasında Avcılar ve Büyükçekmece kıyılarında meydana gelmiştir (Şekil
3).
Tablo 2’den de görüleceği üzere 1987’den 2007 yılına kadar Bare soil olarak ifade edilen arazi
sınıfında % 15 oranında bir azalma gözlenmiştir. Bare soil 1987 yılında çalışma sahasının %12’sini
kaplarken bu alan 2007 yılına gelinceye kadar 277 hektar azalmıştır. Bu arazi sınıfı 2007 yılındaki
çalışma alanının (15596 hektar) % 9 ‘unu kaplamaktadır. Bare soil 2007 yılında tüm çalışma alanı
içerisinde yerleşim alanlarından sonra en fazla yer kaplasa da 20 yıllık sürede yerleşim alanlarının
artmasına bağlı olarak azalmıştır (Tablo 2). Araştırma sahasının arazi kullanım sınıfları içerisinde
Lake/Pond ile gösterilen bölüm Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinin çalışma sahası içerisinde
kalan kısımlarını oluşturmaktadır (Şekil 3). Lake/Pond ile ifade edilen bu bölümler 243 hektarlık
yüzölçümü ile 2007 yılında çalışma sahasının % 1,5’ünü oluştururken 2007 yılına kadar 60 hektar
artmıştır (Tablo 2).
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Şekil 2. İstanbul’un Marmara Denizi Kıyılarında Arazi Kullanımı (1987)

Şekil 3. İstanbul’un Marmara Denizi Kıyılarında Arazi Kullanımı (2007)
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5. SONUÇLAR
Çalışma alnında arazi kullanımında 2007 yılında 12346 hektarlık alan yerleşim alanı olarak
kullanılırken, 492 hektarlık alan tarım alanı, 15 hektarlık alan orman, 1521 hektarı boş arazi, 979
hektarı da çalılık arazi olarak kullanılmaktadır. İnceleme alanı sınırlarında kalan göllerin 2007’deki
miktarı ise 243 hektardır. 2007 yılına gelene kadar yerleşim alanları sürekli artarken, orman, çalılık ve
boş alanlarda ise azalma olmuştur (Tablo 2). Araştırma alanındaki yapılaşmaların büyük bir
bölümünün 1987 yılında kıyı çizgisinin hemen gerisinden başlarken, 2007 yılında yapılan dolgularla
bu binaların yol ya da parkların gerisinde kaldığı görülmüştür.
Kıyı alanları, 1982 tarih ve 2709 sayılı anayasamızın 43 maddesine göre devletin hüküm ve
tasarrufu altında olduğundan İstanbul kıyılarının halkın rahatça kullanımına açık alanlar olması
sağlanması gerekmektedir. Ayrıca 2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 715. maddesine
göre kıyılar kimsenin özel mülkiyeti olamaz (Sesli vd. 2003). Bundan dolayı, İstanbul’un Marmara
denizi kıyılarında özellikle kıyı çizgisi sınırları kanunla belirlenmiş olan alanlarda hiçbir yapı
yapılmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Halen yürürlükte olan kıyı kanununun 5. maddesine
göre de kıyı kenar çizgisinin sıznırı yapılmayan kıyı ve sahillerde planlama ve yapılaşma yapılmaması
gerekmektedir. Bu konuda da kıyıların kullanımını elinde bulunduran belediyeler, kıyılarda toplum
yararına göre düzenlemeler yaparak, kıyıları özel mülkiyetlerle kamu kuruluşlarının baskısından
kurtarmalıdır.
İstanbul’ un Marmara denizi kıyılarının yeniden canlandırılması büyük önem kazandığından,
ulaşım, altyapı ve regreasyonel sorunların çözümü amacıyla kıyılarda dolgular yapılarak
düzenlenmiştir. Bu çalışmalar günümüzde de devam etmektedir. Ancak ulaşım, altyapı vb. amaçlı bu
çalışmalar İstanbul kıyıların fiziki yapısında büyük değişikliklere ve tahribata da sebep olmuştur.
Dolgu alanları ile birlikte yavaş yavaş doğal kıyı mekânı yok edilmektedir.
Çalışma alanı ve üzerindeki dolgu alanlarındaki arazi kullanımına bakıldığında, başlıca
kullanım çeşitleri, rekreasyon, ulaşım, konaklama ve alışveriş alanlarından oluştuğu görülmüştür.
Regreasyonel amaçlı kullanılan yerlerde yaya ve bisiklet yolları, çay bahçeleri, çocuk oyun alanları,
dinlenme ve piknik alanları yer almaktadır. Ulaşım kullanımı olarak genellikle deniz ulaşımı birimleri
olan limanlar ve kıyının hemen gerisinde yer alan sahil yolları dikkati çekmektedir.
İstanbul gibi kentsel yaşama bağlı çok yoğun çalışma hayatının ve aşırı nüfuslanmanın olduğu
bir şehirde rekreasyonel alanların önemi çok büyüktür. Bu nedenle insanların boş zamanlarını
değerlendirebilecekleri ve dinlenebilecekleri en güzel rekreasyonel alanlar olan kıyılarda rekreasyonel
tesisler düzenlenirken çok yönlü faydalanma kriterleri esas alınmalıdır. Kıyı mekânları sosyal
yaşantıyı geliştirecek şekilde düzenlenmelidir. İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve doğal çevre
özellikleri de göz önünde bulundurularak nitelikli kıyı mekânları oluşturulmalıdır. İstanbul’un kıyı
bölgelerindeki yapılaşmalar ve yanlış arazi kullanımlarının yasal düzenlemeler ile önüne geçilmeli ve
uygulamalar denetlenmelidir.
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