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Validebağ	 Korusu	 35,4	 hektarlık	 büyüklüğü	 ile	 Anadolu	 Yakası’nın	 en	 geniş	 yeşil	
alanlarından	birini	oluşturmaktadır.	 18.yy’dan	günümüze	sayfiye	yeri	olarak	saray,	
yetimhane	 ve	 sanatoryum	 işlevleri	 barındırmış,	 günümüzde	 sağlık,	 eğitim	 ve	
rekreasyon	hizmetlerinin	 	yanı	sıra	 Istanbul’un	önemli	doğal	alanlarından,	kültürel	
peyzaj	odaklarından	birisidir.		

Bu	politika	belgesi,	5	Ağustos	2021	tarihinde	Istanbul	Planlama	Ajansı	(IPA)	tarafından	
gerçekleştirilen	“Validebağ	Korusu’nun	Geleceği	Çalıştayı”	ve	7	Ağustos	2021	tarihinde	
Istanbul	Kent	Konseyi	tarafından	gerçekleştirilen,	“Validebağ	Forumu:	Dünü,	Bugünü,	
Yarını”	 toplantısı	 ile	 tespit	 edilen	 sorunlar	 ve	 çözüm	 önerilerinin	 kılavuzluğunda	
hazırlanmıştır.	Validebağ	Korusu	doğal	ve	kültürel	değerlerin	bir	arada	olduğu,	kamu	
mülkiyetinde	olan,	 kent	merkezinde	kalan	ender	 koruma	alanlarından	biridir.	 Tâbi	
olunan	farklı	mevzuatlar,	kullanıcı	profilinin	çeşitliliği	ve	çok	sayıda	yetkili	kurum	olması,	
bir	koordinasyon	mekanizması	ve	yönetim	planı	ihtiyacını	ortaya	koymaktadır.	

Istanbul	için	çok	özel	bir	alan	olan	Validebağ	Korusu’na	ilişkin	“bütünleşik	koruma	ve	
planlama”,	“katılımcı	yönetim	ve	şeffaflık”,	“ekolojik	hassasiyet”,	“önleyici	koruma”	ve	
“afetlere	karşı	dayanıklılığın	artırılması”	olmak	üzere	beş	ana	başlıktaki	temel	sorunlar	
ve	bunların	çözüm	önerilerine	dair	bir	çerçeve	ile	yetkili	kurumlar	ve	uzmanların	yanı	
sıra	ilgili	sivil	toplum	temsilcilerinin	de	dahil	olduğu	katılımcı	bir	yönetişim	modeline	dair	
alanın	paydaşları	tarafından	ortaya	konan	yaklaşım	bu	politika	belgesinde	bir	araya	
getirilmiştir.	Ekosistem	temelli	bir	yönetim	planı	çerçevesinde	bu	politika	belgesindeki	
çözüm	 önerilerinin	 bir	 koordinasyon	 kurulunca	 değerlendirilmesi,	 uygulanması	 ve	
izlenmesi	gerekmektedir.

VALIDEBAĞ KORUSU POLITIKA BELGESI

ÖZET
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TEMEL BİLGİLER

Validebağ	Korusu	1.	Derece	Doğal	Sit	alanıdır.	Istanbul	I	Numaralı	Tabiat	Varlıklarını	
Koruma	Bölge	Komisyonu	Kararında	“Nitelikli	Doğal	Koruma	Alanı"	olması	yönündeki	
tescil	kararının	onaylanmak	üzere	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığına	(Tabiat	Varlıklarını	
Koruma	 Genel	 Müdürlüğü)	 oybirliğiyle	 gönderilmiştir.	 Ancak	 henüz	 bu	 süreç	
tamamlanmamıştır.	Koruda	Kültür	varlığı	olarak	tescil	edilmiş	11	yapı	bulunmaktadır.	
Adile	Sultan	Kasrı	ve	Abdülaziz	Av	Köşkü	gibi	tescilli	binalar	nedeniyle	tüm	parsel	kültür	
varlığı	olarak	tescil	edilmiştir.	

1/5000	Ölçekli	Koruma	Amaçlı	Nazım	Imar	Planı	(KANIP)	ve	1/1000	Ölçekli	Koruma	
Amaçlı	Uygulama	Imar	Planı	(KAUIP)	2020	yılında	IBB	meclisince	onaylanmış,	2021	
yılında	da	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	 tarafından	onaylanmıştır.	Bu	plana	açılan	
davada	mahkeme	23.06.2021	tarihinde		yürütmeyi	durdurma	kararı	vermiştir.	Koru	
plansız	durumdadır.	

Millet	Bahçesi	Projesi:	Istanbul	Büyükşehir	Belediyesi	Park	Bahçeler	ve	Yeşil	Alanlar	
Daire	Başkanlığı	tarafından	hazırlanan	Validebağ	Korusu	Millet	Bahçesi	Projesini	uygun	
bulan	16.08.2018	tarih,	1190	sayılı	kararı	ile	Istanbul	6	Nolu	Kültür	ve	Tabiat	Varlıklarını	
Koruma	Bölge	Kurulunun	19.09.2018	tarih,	5011	sayılı	kararlarının	6.	Idare	Mahkemesi	
tarafından	(Esas	No:	2018/1933)	23/06/2021	tarihinde		yürütmesi	durdurulmuştur.

Mülkiyet,	Tahsisler	ve	Yetkiler:	Validebağ	Korusu’nun	mülkiyeti,	Çevre	ve	Şehircilik	
Bakanlığına	bağlı	Milli	Emlak	Genel	Müdürlüğüne	aittir.		

Afet	Toplanma	Alanı:	Koru	sınırları	içerisinde	iki	adet	acil	toplanma	alanı	ve	üç	adet	acil	
barınma	tesisi	bulunmaktadır.
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Yetkili	kurumlar	ve	yetkileri:	Koru’da	hukuki	açıdan	tahsisi	veya	yetkisi	olan	çok	sayıda	
kurum	bulunmaktadır:

•	Milli	Eğitim	Bakanlığı	yetki	alanı	(75.842	m2):	

	° Adile	Sultan	Kasrı	Öğretmenevi	ve	Akşam	Sanat	Okulu	Müdürlüğüne	tahsis	
edilmiş	olan	bölgede	yetkilidir.

	° Haydarpaşa	Lisesi	sınırları	içerisinde	yetkilidir

	° Validebağ	Fen	Lisesi	sınırları	içerisinde	yetkilidir.

•	Sağlık	Bakanlığı	yetki	alanı	(17.229	m2):

	° Haydarpaşa	 Numune	 Hastanesi	 Validebağ	 Ek	 Hizmet	 Binası	 sınırları	
içerisinde	yetkilidir.

	° Sağlık	Bilimleri	Üniversitesi:

	° Sağlık	Bilimleri	Üniversitesi	Deneysel	Tıp	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	
Validebağ	Araştırma	Parkı	sınırları	içerisinde	yetkilidir.

•	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı:	

	° 1/5000	 Koruma	 Amaçlı	 Nazım	 Imar	 Planı	 ve	 1/1000	 Koruma	 Amaçlı	
Uygulama	Imar	Planı	onama	yetkisi	vardır.	(Bu	planları	IBB	Imar	ve	Şehircilik	
Daire	Başkanlığı	hazırlamakta	ve	belediye	meclisince	onaylandıktan	sonra	
Bakanlığa	nihai	onaya	gönderilmektedir.)

	° Istanbul	Anadolu	Yakası	Tabiat	Varlıkları	Koruma	Şube	Müdürlüğü	-	Istanbul	
1	Numaralı	Tabiat	Varlıkları	Koruma	Bölge	Komisyonu:	Bölgedeki	doğal	sit	
alanlarını	etkileyecek	her	türlü	müdahale	 ilgili	Tabiat	Varlıklarını	Koruma	
Bölge	Komisyonu	izniyle	gerçekleştirilebilir.	

•	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı-	Istanbul	VI	Numaralı	Kültür	Varlıklarını	Koruma	Bölge	
Kurulu:	

	° Tescilli	 parsel	 ve	 içindeki	 tescilli	 kültür	 varlıklarını	 etkileyecek	 her	 türlü	
müdahale	Kültür	Varlıklarını	Koruma	Bölge	Kurulu	izniyle	gerçekleştirilebilir.	

•	Üsküdar	Belediyesi	(261.005	m2):	
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	° Korunun	261.005	m2	’lik	kısmı	ise	2020	yılında	“Validebağ	Korusu’nun	doğal	
yapısının	korunarak	düzenlenme	ve	bakımının	yapılması	amacıyla”	Üsküdar	
Belediye	Başkanlığı’na	iki	yıl	süreyle	tahsis	edilmiştir.	Korunun	temizlik,	
bakım	ve	onarımını	yapmakla	yetkili	birimi	Park	ve	Bahçeler	Müdürlüğüdür.

	° KUDEB:	 Basit	 onarım	 izinleri	 ve	 kültür	 varlığı	 yapılara	 ilişkin	 izinsiz	
uygulamalar	 ya	 da	 onaylı	 uygulama	 projelerine	 ilişkin	 denetimler	
yapmaktadır.	

•	Istanbul	Büyükşehir	Belediyesi:

	° Imar	ve	Şehircilik	Daire	Başkanlığı:	1/5000	KANIP	ve	1/1000	KAUIP	teklifi	
hazırlar.	 (Doğal	sit	alanı	olduğu	 için	Çevre	Şehircilik	Bakanlığı	onayına	
tabidir).

	° Istanbul	Itfaiye	Daire	Başkanlığı:	Yangın	önleme	ve	müdahale	sorumluluğu	
bulunmaktadır.

	° ISKI:	Koru	içerisindeki	dere	dolayısıyla	ISKI	Genel	Müdürlüğü	görevlidir.

	° IBB	KUDEB	-		Üsküdar	Belediyesi	KUDEB	yetki	alanındadır.	Ancak,	IBB	
KUDEB	desteğini	sunabilir.

	° IBB	Kentsel	Ekolojik	Sistemler	Müdürlüğü:	Kentsel	yeşil	altyapı	sistemlerini	
araştırmak	ve	IBB	yetkisindeki	tarihi	koruların	korunması,	geliştirilmesi	ve	
farkındalık	çalışmaları	yürütme	görevi	bulunmaktadır.
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GENEL  POL IT I KA  YAKLAŞ IM I

BİYOKÜLTÜREL KORUMA YAKLAŞIMI 

Biyokültürel	koruma	anlayışı	doğal	varlıkları,	ekosistemi,	kültürel	birikimi	ve	sosyal	
sistemleri	 birbirine	 bağımlı	 olgular	 olarak	 kabul	 ederek	 bu	 bütünleşik	 sistemin	
korunmasına	odaklanır.	Dolayısıyla	sadece	mekansal	bütünlüğü	değil,	 sosyal	ve	
ekolojik	sistemi	oluşturan	değerler	arası	bir	ilişki	ağını	açığa	çıkarmayı	hedefleyen	
bir	 koruma	anlayışıdır.	Örneğin,	 Validebağ	Korusu	 toplumsal	 hafızası,	 biyolojik	
çeşitliliği,	kültürel	mirası,	sosyal	yapısı,	yerel	toplulukları	ile	biyokültürel	mirasın	tüm	
bileşenlerini	içermektedir.	Tüm	bu	değerleri	birbiriyle	çelişen	zarar	veren	değil	birbirini	
güçlendiren,	 koruyan	bir	 sistem	olarak	 görmek	biyokültürel	 koruma	anlayışının	
esasını	oluşturmaktadır.	

KATILIMCI YÖNETİM YAKLAŞIMI

Kentsel	 sorunların	 çözümünde,	 politikaların	 ve	 kararların	 katılımcı	 bir	 şekilde	
oluşturulması,	demokratik	katılımın	yaygınlaştırılması	yerel	yönetimlerin	şeffaflık	
ve	hesap	verebilirlik	değerlerini	sağlamasında	temel	oluşturmaktadır.	Hemşehrilik	
hukuku,	ortak	yaşam	bilinci	ve	çok	ortaklı	yönetişim	anlayışının	benimsenmesi	ile	
alanda	görev	ve	sorumlulukları	bulunan	kamu	kurumları	ve	yerel	yönetim	birimlerinin	
yanı	 sıra	 hemşehriler,	 akademisyenler	 ve	 sivil	 toplum	kuruluşlarının	 karar	 alma	
süreçlerine	 katılımı,	 yönetişim	 ilkeleri	 çerçevesinde	alanın	 korunmasına	 katkıda	
bulunmaları	katılımcı	yönetim	yaklaşımının	özünü	oluşturmaktadır.	
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SORUNLAR  VE  ÇÖZÜM  ÖNER I LER I

1. BÜTÜNLEŞİK KORUMA VE PLANLAMA

Validebağ	Korusu’nun	 korunması	 gereken	 çok	 bileşenli	 değerlerinden	 hareketle	
Validebağ	Korusu	 için	özgün	bir	bütünleşik	koruma	politikası	önerilmektedir.	Bu	
açıdan	bütünleşik	koruma	politikası	Koru’nun	kültürel	mirasını,	toplumsal	hafızasını	
ve	doğal	yapısını	bir	bütün	olarak	koruma	düşüncesini	ifade	etmektedir.	Biyokültürel	
koruma	 yaklaşımı	 ve	 katılımcı	 yönetim	 ilkeleri	 bu	 politikanın	 oluşturulmasına	
rehberlik	etmektedir.

Ekolojik	ve	kültürel	değerlerin	birbirinden	ayrı	değerlendirilmesi	Validebağ	Korusu’nun	
temel	 sorunlarının	 başında	 gelmektedir.	 Tescilli	 yapılar	 korudan	 bağımsız,	 tek	
yapılar	olarak	değerlendirilmiş,	kullanım	kararları	ve	koruma	uygulamaları	bu	bakış	
açısıyla	gerçekleştirilmiştir.	Koru’nun	bitki	örtüsü	ekolojik	koruma	perspektifiyle	ele	
alınmamaktadır;	bitki	örtüsünün	kültürel	mirasla	ilişkisi,	Koru’nun	içindeki	yapılar,	
tasarlanmış	peyzaj	alanları	ve	tamamen	doğal	olarak	gelişmiş	alanlarla	birlikte	
bir	bütün	olarak	kültürel	peyzaj	oluşturması	detaylı	bir	şekilde	analiz	edilmemiştir.	
Bu	bütünleşik	bakış	açısının	daha	önceki	planlara	yansımaması	nedeniyle	Koru’da	
yapılaşma	öngören	planlar		söz	konusu	olmuştur.	Koru’da	gerçekleştirilen	düğün,	dizi	
ve	film	çekimleri	vb.	etkinlikler	Koru’nun	taşıma	kapasitesinin	üzerinde	bir	çekime	
ve	otopark	gibi	doğal	çevreyi	işgal	edecek	mekansal	müdahale	ihtiyaçlarına	neden	
olmaktadır.	Koru’daki	insan	kullanımlarının	kontrolsüz	olması	göç	döneminde	kuşların	
bir	süre	konakladığı	alanların	insan	etkisine	açık	olması	gibi		ekosistem	döngüsüne	
göre	riskler	oluşturmaktadır.	Kontrolsüz	insan	kullanımıyla	yol	düzenleme	ihtiyaçları	
ve	patikaların	genişlemesi	habitat	parçalanmasına	neden	olmaktadır.
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Sorun 1. Parçacıl koruma yaklaşımı ve uygulamaları 

Sorun 2: Koru yönetim planının olmaması

Sorun 3. Kültürel peyzaj analizinin yapılmamış olması

Sorun 4. Koru’nun plansız olması

Sorun 5: Koru'nun kent bütünü içerisindeki yeşil sistemlerle entegre biçimde 
düşünülmemiş olması

Sorun 6: Düğün ve film sektörü faaliyetlerinin, toplu piknik, spor etkinlikleri ve 
kutlamaların  Koru’nun doğal yaşamı ve kültür varlıkları üzerindeki tahrip edici 
etkileri 

Sorun 7: İnsan kullanımının neden olduğu kirlilik ve sebep olacağı riskler

Sorun 8: Yoğun kullanıma neden olan işlevler ve faaliyetlerden kaynaklı parklanma 
ihtiyacı 

Öneri 1. Ekosistem temelli yönetim planı / strateji belgesi

Koru’daki	 kurumlar	 arası	 koordinasyon	 ve	 yönetim	 sorunlarını	 aşabilmek	 için	
ekosistem	temelli	Koru	Yönetim	Planının	hazırlanması	gereklidir.	 Yönetim	planı	
vatandaşların,	yerel	inisiyatiflerin,	sivil	toplum	kuruluşlarının,	kamu	kurumlarının,	
yerel	 yönetimlerin,	 üniversite	 ve	 akademisyenlerin	 katılımıyla	 hazırlanmalıdır1.	
Yönetim	planı	bu	belgedeki	öneriler	arasında	da	yer	alan	çok	sayıda	alt	plan	ve	
analiz	çalışmasını	içermelidir	(Örneğin	ziyaretçi	yönetim	planı,	bütünleşik	envanter	
çalışması,	taşıma	kapasitesi	vb.).	Yönetim	planı	bu	politika	belgesinin	kalanında	
belirlenen	önerilerde	yer	alan	çok	sayıda	alt	plan	ve	eylemi	içerecek,	yön	verecek	bir	
kapsamda	hazırlanmalıdır.	

1	 Çalıştay	ve	Forum	sonuçlarında	yönetim	planı	“ekosistem	temelli”	vurgusuyla	benimsenerek,	sıkça	
vurgulanmıştır.	Ancak,	yetki	bölümünde	açıklandığı	gibi	doğal	sit	alanlarında	yönetim	planlarının	hazırlanmasına	
ilişkin	bir	işleyiş	tanımlı	olmamakla	birlikte,	bu	alanlarda	yetki	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığındadır.	Yönetim	
planlarının	uygulanabilir	olması,	bir	alan	yönetim	birimi	ve	sistemiyle	ve	yasal	bağlayıcılığı	ile	ilişkilidir.	Bu	
nedenlerle	bir	yönetim	planı	hazırlanması	için	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	ile	ortaklaşılması	gerekecektir.	

8  |   VA L İ D EBAĞ  KORUSU  POL İ T İ K A  B E LGES İ



Öneri 2. Bütünleşik ve Erişilebilir Envanter Çalışması: Flora, fauna ve kültür 
mirasının detaylı ve etkileşimli envanterinin hazırlanması. 

Envanter	çalışması	korudaki	 taşınır/	taşınmaz	ve	tescilli/	 tescilsiz	kültür	varlığı,	
tescilli	anıt	ağaçlar	ve	korunmaya	değer	ağaçlar	yanı	sıra	korudaki	tüm	florayı	ve	
aynı	zamanda	tüm	yabani	hayvan	varlığını	da	tespit	eden	geniş	kapsamlı	bir	çalışma	
olmalıdır.	 Tüm	 önlem	 ve	 müdahaleler	 korunun	 ekosistemini	 doğal	 döngüsüyle	
birlikte	dikkate	alan	bütünleşik	envanter	çalışması	ışığında	belirlenmelidir.	Envanter	
çalışması	kamuya	açık	olmalı	ve	denetimi	kamuoyu	tarafından	yapılabilmelidir.	

Öneri 3. Kültürel peyzaj analizi çalışması: Validebağ Korusu’nun kültürel 
peyzaj öğelerinin özgün ve günümüzdeki durumunun analizi çalışmasının 
hazırlanması. 

Validebağ	Korusu’nun	kültürel	peyzajının	özgün	ve	mevcut	durumunun	analiz	edilmesi	
ve	peyzaj	 karakterine	uygun	olmayan	yapı	 ve	müdahalelerin	 kaldırılması,	 tarihi	
yapıların	mevcut	işlevlerinin	her	yapı	için	kendi	özelinde	yeniden	değerlendirilmesi	
gerekmektedir.

Öneri 4. Taşıma kapasitesinin belirlenmesi

Koru’daki	doğal	hayatın	devamlılığı	ve	kültürel	varlıkların	korunabilmesi	için		Koru’da	
yürütülen	hizmet	ve	faaliyetlerin	değerlendirildiği	taşıma	kapasitesinin	belirlenmesi	
gereklidir.		

Öneri 5: Koruma Amaçlı İmar Planları  

Validebağ	Korusu	 1/5000	ölçekli	Koruma	Amaçlı	Nazım	 Imar	Planı	 (KANIP)	 ve	
1/1000	Ölçekli	Koruma	Amaçlı	Uygulama	Imar	Planı	teklifleri	hazırlanması.	
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Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	tarafından	verilen	yetki	ile	IBB	tarafından	hazırlanmış	
olan	 planlara	 açılan	 davalar	 sonucunda	mahkeme	 yürütmeyi	 durdurma	 kararı	
almıştır.	Yapılacak	yeni	koruma	amaçlı	imar	planlarının	kullanım	odaklı	olmaması,	
kültürel	 ve	 doğal	miras	 değerlerini	 gözeterek	 taşıma	 kapasitesinin	 göz	 önüne	
alınması,	 ekosistemleri	 göz	 ardı	 etmeyen	 bir	 yaklaşım	 ve	 çerçeve	 ile	 yapılması	
gerekmektedir.	 Koru	 için	 yapılacak	 tüm	 planlama	 ve	 karar	 alma	 süreçlerine	
konu	uzmanlarının,	mahalleli	 ve	yerel	 inisiyatiflerin,	Koru’da	hizmet	veren	kamu	
kurumlarının	dahil	edilmesi	gerekmektedir.	

Öneri 6. Ziyaretçi yönetim planı

Koru	içerisinde	ekosistemlere	olumsuz	etkilerin	azaltılabilmesi	için	taşıma	kapasitesi	
göz	 önüne	 alınarak	 ziyaretçi	 yönetim	 planı	 hazırlanmalıdır.	 Bu	 kısıtlama	 için	
ekosistem	temelli	yönetim	planı	ve	bütünleşik	envanter	çalışması	esas	alınabilir.	Koru	
bütününde	ya	da	belli		bölgelerde	ve	dönemsel	olarak	kullanım	sınırlandırması	gereği	
vurgulanmıştır,	bu	doğrultuda	uygulamaya	yönelik	planlama	çalışması	yapılmalıdır.	

Öneri 7. Koru’daki etkinliklerin kısıtlanması

Koru’da	düzenlenen	düğün	ve	yemek	organizasyonları	ve	şenlik,	şölen	gibi	kutlamalar	
engellenmelidir.	Film	ve	dizi	çekimlerinin	Koru’ya	zarar	vermeyecek	yöntemlerle	ve	
koru	yönetim	planına	uygun	biçimde	yapılması	sağlanmalıdır.	
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2. KATILIMCI YÖNETİM VE ŞEFFAFLIK

Validebağ	Korusu’nun	ekosistem	temelli	yönetim	planı	ile	yönetilmesi	ve	bu	planın	
katılımcı	ve	şeffaf	bir	anlayışla	hazırlanması,	yerindenlik	prensibi	uyarınca	mahalle	
muhtarlıkları	 da	dahil	 olmak	üzere	 yerel	 yönetimlerin	 karar	 süreçlerine	 katılımı	
önemlidir.	Katılımcı	yönetim	anlayışının	uygulanabilmesi	için	disiplinlerarası	bir	uzman	
ekibin	yanı	sıra,	yerel	inisiyatiflerin	ve	sivil	toplum	temsilcilerinin	katılımcı	yönetim	
anlayışıyla	karar	almada	eşit	düzeyde	yer	aldığı	bir	yönetim	planı	oluşturulmasına	
ihtiyaç	bulunmaktadır.

Koru	ile	ilgili	yetki	ve	sorumluluk	sahibi	farklı	kamu	kurumu	ve	yerel	yönetimlerin	
yetkisinin	bulunması	alanın	 korunması	açısından	 farklı	 uzmanlıkları	 ve	bakışları	
bir	araya	getirmekle	birlikte,	alanda	ekosistem	temelli	bir	planlama	anlayışına,	
şeffaf,	hesap	verebilir	ve	katılımcı	bir	şekilde	destek	olunması	için	kurumlar	arası	
koordinasyonun	 sağlanması	 ihtiyacı	 doğmaktadır.	Oluşturulacak	 yönetim	planı	
içerisinde	ilgili	sivil	toplum	paydaşlarının	da	sürece	dahil	olmasını	sağlayan	bir	katılım	
modelinin	yer	alması	ve	hazırlanacak	ekosistem	temelli	yönetim	planına	uygun	bir	
koordinasyon/	yönetim	kurulu	oluşturulması	katılımcı	yönetim	anlayışının	temelini	
oluşturacaktır.

Sorun 1: Kamuoyunun ve sivil toplumun bilgi ve katılım talebinin Koru’nun yönetimi 
ve karar almada istenilen karşılığı bulmaması

Sorun 2: Çok sayıda yetki ve sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşun bulunması ve  
koordinasyon eksikliği

Sorun 3: Koru’nun bakım, temizlik, onarım, güvenlik faaliyetleri ile Koru’da yer alan 
hayvanların sağlığına ilişkin uygulamalar da dahil olmak üzere Koru’da yapılması 
gereken destekleyici faaliyetlerin yapımına ilişkin görev dağılımının tanımsız olması

Sorun 4: Koru’nun İstanbul’da tanınmıyor olması ve korumaya ilişkin farkındalık 
eksikliği
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Öneri 1. Koordinasyon kurulunun oluşturulması

Koru	 ile	 ilgili	 yetki	 ve	 sorumluluk	 sahibi	 farklı	 kamu	 kurumları	 arasındaki	 yetki	
karmaşasını	önlemek,	koordinasyonu	sağlamak	ve	yurttaşların,	yerel	inisiyatiflerin,	
sivil	 toplum	 örgütlerinin,	meslek	 odalarının,	 üniversitelerin	 farklı	 disiplinlerden	
uzman	 ve	akademisyenlerin	 katılımını	 sağlamak	amacıyla	 tüm	paydaşların	 söz	
sahibi	olacağı	bir	koordinasyon	kurulu	oluşturulmalıdır.	Bu	nedenle	koordinasyon	
kurulunun	üyeleri;	mülkiyet	ve	tahsis	hakkı	bulunan	kurumların	temsilcileri,	meslek	
odaları	temsilcileri,	sivil	toplum	örgütleri	ve	yerel	inisiyatif	temsilcileri,	üniversitelerin	
ilgili	bölüm	temsilcileri,	Istanbul	Büyükşehir	Belediyesi	ve	Üsküdar	Belediyesi’nin	ilgili	
birim	temsilcileri,	muhtarlıklar,	Koru’nun	hukuki	koruma	statüleri	gereği	yetkili	Çevre	
ve	Şehir	Bakanlığı,	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı	temsilcileri,	kültürel	miras,	ekosistem	
ve	biyolojik	çeşitlilik	alanlarında	çalışan	ve	Koru	hakkında	araştırmaları	bulunan	
uzman	ve	akademisyenlerden	oluşur.	

Koordinasyon	Kurulu		yönetim	planı	ve	diğer	yönlendirici	çalışmalar	çerçevesinde	
Koru’daki	 tüm	 uygulamalardan	 sorumlu	 olmalıdır.	 Bu	 uygulamaları	 izlemek,	
denetlemek	 gerekli	 durumlarda	 ilgili	 mevzuat	 çerçevesinde	 yetkili	 kurumları	
uyarmak	ve	harekete	geçirmek	bu	sorumluluklara	dahildir.	Koordinasyon	Kurulu	
bu	çalışmalarını	yönetim	planı	çerçevesinde	yapar.	Yönetim	planının	hazırlanması,	
uygulanması,	 periyodik	 izleme	 raporlarının	 oluşturulması	 ve	 yönetim	 planının	
güncellenmesinden	doğrudan	sorumludur.	Bu	amaçlarla	en	az	ayda	bir	kez	toplanır,	
toplantı	tutanakları	en	geç	bir	hafta	içerisinde	bilgilendirme	ve	danışma	sistemi	
(bkz.	Öneri	2)	aracılığıyla	açıklanır.
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Öneri 2. Bilgilendirme ve danışma sistemi

Koru’da	yapılacak	her	tür	uygulamanın	duyurulması	ve	uygulamaya	ilişkin	geri	bildirim	
alınmasını	sağlamak	üzere	bir	bilgilendirme		ve	danışma	sistemi	oluşturulmalıdır.

Öneri 3. Tanıtım faaliyetleri

Istanbulluların	Validebağ	Korusu’nu	tanıması,	anlamının	ve	değerinin	farkına	vararak	
Koru’yla	 ilişki	 kurması	 için	 bilgilendirme	 çalışmalarının	 yapılması	 gereklidir.	 Bu	
kapsamda	Koru’da	bilgilendirme	dokümanları,	levhalar,	Koru	hakkında	kısa	videolar	
vb.	iletişim	araçları	kullanılabilir.

VAL İ DEBAĞ  KORUSU  POL İ T İ K A  B E LGES İ  |  1 3



3. EKOLOJİK HASSASİYET

Validebağ	Korusu	Istanbul’da,	yaban	hayatın	devam	ettiği,	biyolojik	çeşitlilik	açısından	
zengin	ve	kuş	göçleri	için	önemli	bir	yeşil	alandır.	Bu	özelliğini	sürdürülebilmesi	için	
ekolojik	açıdan	koruma	statüsünde	olan	bu	alana	yönelik	strateji	ve	politikaların	
ekolojik	hassasiyetler	gözetilerek	planlanması	gerekmektedir.	

Koru’daki	ekosistem	bütünlüğü	göz	önüne	alınmadan	otsu	bitki	biçme	işlemlerinin	
yapılması,	 ağaçlandırma	 çalışmalarının	 yapılması	 ve	 Koru’nun	 doğal	 yapısı	 ile	
bütünleşmeyen	 peyzaj	 çalışmalarının	 yapılması	 ekolojik	 yapı	 üzerinde	 tahribat	
yaratmaktadır.	Validebağ	Korusu’nun	sahip	olduğu	biyoçeşitliliğin	sürdürülmesi,	
alanın	parçalanmadan	bütünlüğünün	korunması	ve	insan	kullanımlarından	kaynaklı	
baskının	 azaltılmasına	 bağlıdır.	 Bu	 nedenle	 bir	 doğal	 sit	 alanı	 olan	 Koru’nun	
korunmasında	öncelik	habitatın	bozulmaması	olmalıdır.	Aynı	zamanda,	Koru	içinden	
akan	dere	çevresel	koşullardan	dolayı	kirlenmekte,	suyu	azalmakta	ve	dereyi	besleyen	
gözeler	kapanma	tehlikesi	ile	karşı	karşıya	kalmaktadır.	Koru	içinde	bulunan	sokak	
hayvanlarının	düzenli	kontrol	ve	takibinin	yapılmaması	sonucunda	popülasyonlarında	
bir	artış	meydana	gelmiştir	ve	bu	durum	yaban	hayatını	olumsuz	etkilemektedir.	

Sorun 1: Yoğun insan kullanımının ekosistem dengesi, biyolojik çeşitlilik ve 
topografyayı olumsuz etkilemesi

Sorun 2: Anıt ağaç özelliği taşıyan korumaya değer ağaçların tescilsiz olması

Sorun 3: Otsu bitkilerin doğal hayatı olumsuz etkileyecek biçimde biçilmesi

Sorun 4: Koru içindeki dere kapasitesinin yetersizliği 

Sorun 5: Derenin kirlenmesi, atıksu hatları 

Sorun 6: Koru’daki sokak hayvanlarının yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkisi

Sorun 7: Bilimsel yöntemlerle yapılmayan ağaçlandırma çalışmalarının korunun 
doğal dengesini bozması 

Sorun 8: Ekolojik olmayan yapı malzemelerinin kullanılması (asfalt, geçirimsiz 
malzeme vs).

Sorun 9: Koru ekosistemine uygun olmayan çim dikme ve benzeri peyzaj 
müdahalelerinin yapılması
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Öneri 1. Flora bakım yönergesinin hazırlanması

Floraya	 yönelik	 bakım	 çalışmalarında	 kullanılmak	 üzere	 flora	 bakım	 yönergesi	
hazırlanmalıdır.	Koru’daki	bitki	örtüsünün	(anıt	ağaçlar	ve	otsu	bitkiler	dahil)	düzenli	
ya	da	periyodik	bakım	ve	rehabilitasyon	çalışmaları	bütünleşik	envanter	çalışmasını	
dikkate	alan	flora	bakım	yönergesine	uygun	yapılmalıdır.	

Öneri 2. Ekosistem temelli amenajman planının yapılması

Hazırlanacak	bütünleşik	envanter	çalışması	göz	önünde	bulundurularak	ekosistem	
temelli	 amenajman	 planı	 hazırlanmalıdır.	 Plan	 hazırlanırken	 bilimsel	 danışma	
kurulunun	görüşleri	alınmalıdır.	

Öneri 3. Anıt ağaç özelliği taşıyan ağaçların tescillenmesi

Tescillenmesi	gerektiği	düşünülen	ağaçlar	için	Istanbul	I	Numaralı	Tabiat	Varlıklarını	
Koruma	Bölge	Komisyonuna	tescil	başvurusu	yapılmalıdır.	Bu	konuda	 IBB	Park,	
Bahçe	ve	Yeşil	Alanlar	Daire	Başkanlığı	çalışmasını	tamamlayarak	Çevre	ve	Şehircilik	
Bakanlığı’na	27.08.2021	tarihinde	başvuruda	bulunmuştur.

Öneri 4. Kirlilik için yağmur suyu hattında periyodik kontrol, atıksu hatlarının 
bakımı

Deredeki	atıksu	kaynaklı	 kirliliğin	önlenmesi	 için,	dereye	bağlanan	yağmur	suyu	
hattına	yapılan	kaçak	atıksu	hat	bağlantılarının,	periyodik	olarak	sahada	kontrol	
edilmesi	 sağlanmalıdır.	 Koru	 içinde	 dere	 güzergahında,	 2007	 yılında	 yapılan	
Ø1000mm	ve	1988	yılında	yapılan	Ø400mm	çaplı,	iki	adet	atıksu	hattının	bakım	
ve	kontrolleri	yapılarak,	olası	problemlerde	kazısız	imalat	ile	hattın	değiştirilmesi	
düşünülebilir.	

VAL İ DEBAĞ  KORUSU  POL İ T İ K A  B E LGES İ  |  1 5



Öneri 5. Derenin korudan çıkış yapısının düzenlenmesi 

Koru	 içindeki	 dere,	 kaplamalı	 alanlardan	 toplanan	 yağmur	 sularının	 iletim	
güzergahında	kalmaktadır.	Bu	iletim	hattı,	dereye	kıyasla	oldukça	büyüktür	(2000	
mm	çaplı).	Bu	hattın	aşırı	yağışlarda	dolu	kapasite	ile	çalışması	durumunda,	koru	
içindeki	dere	aynı	kapasitede	olmadığı	için	alanda	taşkın	oluşabilecektir.	Derenin	
doğal	kesit	yapısının	bozulması	istenmeyip	kesit	büyütülemediğinden,		taşkın	olması	
durumunda	etkilenecek	binalar	 için	önlem	projeleri	hazırlanması	gerekmektedir.	
Derenin	 koru	 çıkışında,	 kapalı	 kesite	 girişi	 doğal	 bir	 yapı	 ile	 genişletilip,	 suyun	
düzenlenmiş	 kanala	 rahat	 girmesi	 sağlanarak,	 taşkın	 etkisinin	 azaltılması	
düşünülebilir.	

Öneri 6. Sokak hayvanlarının bakımı

Koru’daki	sokak	hayvanlarının	sayılarının	kontrol	altında	tutulması,	düzenli	olarak	
bakımlarının	 ve	 aşılarının	 yapılması,	 kısırlaştırılmalarının	 sağlanması,	 düzenli	
beslenmelerinin	 sağlanması,	 dışarıdan	 Koru’ya	 sokak	 hayvanı	 bırakılmasının	
önlenmesi	gerekmektedir.

Öneri 7: Patika ve yolların azaltılması

Koru’nun	 belli	 bölgelerindeki	 insan	 faaliyetlerinin	 kısıtlanabilmesi	 için	 ziyaretçi	
yönetim	planına	uygun	biçimde,	bazı	patika	ve	yollar	azaltılmalı	ya	da	daraltılmalıdır.	

Öneri 8. Koru’da sürdürülebilir malzemelerin kullanılması 

Koru’da	 yer	 alan	 asfalt	 ve	 beton	 yüzeyler	 yerine	 doğal	 yapı	 malzemelerinin	
kullanılması	gerekmektedir.	

Öneri 9. Koru aydınlatma master planının yapılması

Koru	 ve	 çevresinde,	 Koru’daki	 doğal	 hayatı	 olumsuz	 etkilemeyecek	 minimum	
aydınlatma	ilkesi	ile	planlanan	aydınlatma	sistemlerinin	yer	alması	gerekmektedir.	
Hazırlanacak	master	plan	kararlarının	uygulanabilmesi	için	yönetim	planına	dahil	
edilmesi	gerekmektedir.	
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4. ÖNLEYİCİ KORUMA 

Günümüzde	koruda	11	adet	tescilli	kültür	varlığı	bulunmaktadır.	Bununla	birlikte	
tescillenebilir	 nitelikte	 yapılar	da	yer	almaktadır.	Söz	konusu	yapıların	 kullanım	
kararları,	 koruma	koşulları,	düzenli	bakım	ve	denetim	 ihtiyaçları,	alan	ölçeğinde	
bütünleşik	 korumayla	 ilişkisini	 kaybetmeden,	 tek	 yapı	 ölçeğinde	 koruma	
uygulamalarını	da	Koru	için	önemli	hale	getirmektedir.	Korunun	kültür	varlıklarının	
yapı	ve	nesne	ölçeğinde	tahrip	edilmesine	ya	da	kaybedilmesine	neden	olabilecek	
tüm	 etkenlerin	 kontrol	 altına	 alınmasıyla	 önleyici	 korumanın	 sağlanmasına	
odaklanılmaktadır.	

Bu	 ölçekte	 çalıştayda	 dile	 getirilen	 sorunlar	 arasında	 kültür	 varlığı	 yapıların	
ticari	 kullanımlarının	 restorasyon	 kararlarına	 etkisi	 dolayısıyla	 yapıların	 özgün	
dokusuna	etkisi	ve	endüstriyel	mutfak	gibi	ilave	işlevlerin	oluşturduğu	yangın	riski	
öne	çıkmaktadır.	Tescile	önerilebilecek	yapıların	belirlenmesi	bu	yapıların	da	bir	
an	önce	yasal	koruma	statüsüne	sahip	olabilmesi	envanterle	 ilişkili	bir	sorundur.	
Koru’daki	tarihi	yapıların	taşınır	kültür	varlıklarının	yönetiminin	şeffaf	olmaması	
ve	ilgili	envanterin	erişilebilir	olmaması	kamuoyu	nezdinde	eserlerin	akıbetine	dair	
güvensizliğe	neden	olmaktadır.		

Sorun 1: Ticari kullanımların Koru ve yapılar üzerinde baskı oluşturması

Sorun 2: Kültür varlığı yapıların restorasyon çalışmalarının yapıların özgün 
dokusuna etkisi

Sorun 3. Kültür varlığı yapıların restorasyon sürecinin çevresel etkileri; özgün 
peyzajın ve doğal yapının tahrip edilmesi 

Sorun 4: Tescilli olmayan nitelikli yapıların korunamama riski

Sorun 5: Taşınır kültür varlıklarının kamuya açık olarak izlenip, denetlenememesi
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Öneri 1: Kültür varlıklarının kullanımına yönelik periyodik denetimlerin 
yapılması

Tescilli	 kültür	 varlığı	 yapıların	 kullanım	 hatalarından	 kaynaklı	 gerçekleşebilecek	
tahribatın	 önlenebilmesi	 için	 düzenli	 denetimler	 yapılarak	 hatalı	 uygulamaların	
zamanında	durdurulmasıyla	önleyici	korumanın	sağlanması	gerekmektedir.	

Öneri 2: Korudaki kültür varlığı yapıların periyodik bakım ve onarımlarının 
yapılması

Kültür	 varlıklarında	 periyodik	 denetim-izleme	 çalışmaları	 ile	 tespit	 edilen	
bozulmaların	büyümeden	bilimsel	yöntemler	ve	ilgili	mevzuat	çerçevesinde	küçük	
müdahalelerle	zamanında	onarılmasının	sağlanması	gerekmektedir.	Bu	yöntemle	
ileride	 yüksek	 maliyet	 ve	 ağır	 müdahaleler	 gerektiren	 restorasyon	 projelerine	
gereksinim	azalacaktır.	Mülk	sahibi	kurumlar	ile	IBB	arasında	yapılacak	bir	protokolle	
IBB	Kültür	Varlıkları	Daire	Başkanlığınca	bu	hizmet	üstlenilebilir.

Öneri 3. Tescilsiz yapıların niteliklerinin değerlendiril ip tescile değer 
görülenlerin tescillenmesi

Tescillenebilir	nitelikteki	yapılar	için	Istanbul	VI	Numaralı	Kültür	Varlıklarını	Koruma	
Kuruluna	başvuru	yapılması	gerekmektedir.

Öneri 4: Restorasyon ve fiziki müdahalelerde ekolojik hassasiyet 

Kültür	 varlığı	 yapıların	 restorasyon	 sürecinde	 ve	 Koru’da	 yapılacak	 her	 türlü	
uygulamada	çevresel	etkiler	dikkate	alınmalı,	özgün	peyzaj	ve	doğal	yapı	tahrip	
edilmemelidir.	Bu	tip	alanlarda	uygulanacak	restorasyon	projeleri	için	çevresel	etki	
değerlendirme	çalışmalarının	hazırlanması	yararlı	olacaktır.
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Öneri 5. Kültür varlığı yapıların mevcut kullanım kararlarının uygunluğunun 
analiz edilmesi, uygun olmayan faaliyetlerin durdurulması

Kültür	varlığı	yapıların	mevcut	kullanım	kararlarının	bu	yapıların	değeri,	anlamı	ve	
kullanımlarından	kaynaklı	riskler	göz	önüne	alınarak	yeniden	değerlendirilmelidir.

Öneri 6. Koru’daki tarihi çeşmenin onarımı ve çevre düzenlemesi; önündeki 
otopark alanının kaldırılması 

Koru’nun	tarihsel	peyzaj	 tasarımının	önemli	bir	 izi	olan	çeşmenin	onarılması,	akar	
hale	getirilmesi,	önündeki	otoparkın	kaldırılarak	Koru	ile	bütünleşik	ilişkisinin	yeniden	
kurulması,	algılanabilir	ve	erişilebilir	hale	getirilmesi	gerekmektedir.
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5. AFETLERE KARŞI DAYANIKLILIĞIN ARTIRILMASI

Korunun	afet	risklerine	karşı	hazırlanması	için	yangın,	deprem	gibi	afetlere	yönelik	risk	
analizlerinin	yapılması	ve	bu	risklerin	azaltılmasına	yönelik	önlemlerin	belirlenmesi	
gerekmektedir.	Bu	bağlamda	Koru’nun	ve	içerisindeki	yapıların,	ağaçlık	bölgelerin	ve	
açık	alanların	ve	insan	kullanımının	yoğun	olduğu	bölgelerin	yangın	yönünden	mevcut	
risklerinin	tespiti	ve	gerekli	önlemlerin	alınmasına	yönelik	çalışma	yapılmalı	ve	bu	
konuda	yerel	inisiyatiflerle	birlikte	koru	ziyaretçileri	için	eğitimler	düzenlenmelidir.	

Insan	hayatını,	ekosistemi	ve	kültürel	mirası	olumsuz	etkileyebilecek,	başta	yangın	
ve	deprem	olmak	üzere	afetlere	yönelik	 risklerin	 tespit	edilmesi	gerekmektedir.	
Koru’da	yer	alan	yapıların	depremde	zarar	görme	olasılığı	göz	ardı	edilmemelidir.	
Koru’da	 belirlenen	 deprem	 sonrası	 toplanma	 ve	 geçici	 barınma	 alanlarının	
nasıl	 kullanılacağına	dair	bilgi	 eksikliği	doğal	 ve	kültürel	 varlıkların	afet	 sonrası	
kullanımlardan	olumsuz	etkilenme	riskini	de	ortaya	çıkarmaktadır.	Özellikle	açık	
ve	 kapalı	mutfak	 sistemlerinin	 denetlenmediği	 zaman	 yangın	açısından	önemli	
tehlikelere	yol	açabileceği	bilinmektedir.	Ayrıca	Koru’da	yapılan	faaliyetlerde	ateş	ve	
elektrik	kullanımı	önemli	riskler	taşımaktadır.

Sorun 1. Yapılardan kaynaklı yangın riskleri de dahil olmak üzere Koru’nun karşı 
karşıya kaldığı yangın riskleri

Sorun 2. Koru’daki yapıların depremde hasar görme riski  

Sorun 3. Deprem sonrası toplanma ve geçici barınma alanı olarak kullanılması 
halinde korunun zarar görme riski

Öneri 1. Yangın risklerinin tespit edilmesi çalışması

Koru’da	yangına	neden	olabilecek	her	 türlü	 riskin	 ve	bu	 risklerin	azaltılabilmesi	
için	gerekli	önlemlerin	tespit	edildiği	bir	çalışma	yapılmalıdır.	Bu	çalışma	içerisinde	
Koru’da	yer	alan	yapılar,	ziyaretçilerin	yarattığı	 riskler	ve	doğal	alanlardaki	 risk	
etmenleri	tespit	edilmelidir.
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Öneri 2. Yangın eylem planı

IBB	Itfaiye	Daire	Başkanlığı	tarafından	Koru’daki	yangın	risklerinin	değerlendirildiği	
ve	 olası	 bir	 yangın	 halinde	müdahale	 yollarının	 çalışıldığı	 bir	 yangın	 eylem	 planı	
hazırlanmalıdır.	Bu	planların	Validebağ	Korusu'nun	I.	Derece	Doğal	Sit	Alanı	olması,	
Koru’daki	kültür	varlıkları	ve	barındırdığı	ekosistemlerin	hassasiyetlerini	kapsayan	bir	
yaklaşımla	hazırlanması	gerekmektedir.	Koru’nun	tarihi	su	sisteminin	tespit	edilerek	
sarnıç	vb.	öğelerin	onarılarak	yangın	tedbirlerine	dahil	edilmesi	değerlendirilebilir.

Öneri 3. Yapılar için yangın planları ve denetleme çalışması  

Koru’daki	tüm	yapılar	için	ayrı	ayrı	yangın	planlarının	hazırlanması	ve	var	olanların	
güncellenmesi	gerekmektedir.	Bu	çalışmaya	ek	olarak	Koru’daki	kafe	ve	restoranların	
ruhsatlarının	 denetlenmesi,	 bu	 işletmelerin	 yangın	 riski	 yönünden	 denetlenmesi	
gerekmektedir.	

Öneri 4. Yangın risklerinin önlenmesine yönelik kullanıcı bilgilendirmesi

Yangın	riski,	önleme	ve	müdahale	konularında	yerel	inisiyatifler	ve	Koru’yu	kullanan	
kurumlar	 ile	 birlikte	 Koru	 kullanıcılarının	 bilgilendirilmesine	 yönelik	 çalışmalar	
yapılmalıdır.	

Öneri 5. Deprem risk tespiti çalışması

Koru’daki	yapıların	tümünde	deprem	risk	tespiti	yapılmalı,	gerekli	olan	durumlarda	
güçlendirme	çalışmaları	yapılmalıdır.	Yapılacak	tüm	uygulamalarda	kültürel	varlıkların	
korunması	ve	ekolojik	hassasiyetlere	özen	gösterilmesi	sağlanmalıdır.	

Öneri 6. Afet durumunda acil kullanımlara yönelik çalışma 

Koru	sınırları	 içerisinde	 iki	adet	acil	 toplanma	alanı	ve	üç	adet	acil	barınma	tesisi	
bulunmaktadır.	Olası	bir	deprem	sonrasında	bu	alanların	kullanım	biçimleri,	kapasiteleri,	
kullanım	sürelerine	ilişkin	kararların	yönetim	planında	yer	alması	sağlanmalıdır.	
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ARKA PLAN

Bu	 politika	 belgesi	 Validebağ	Korusu’na	 ilgili	 ilçe	 belediyesi	 tarafından	 yapılan	
uygulamalara	 	 karşı	 yerel	 inisiyatiflerce	 (Validebağ	 Gönüllüleri	 ve	 Validebağ	
Savunması)	Koru’yu	korumak	için	“Koru	nöbeti”	başlatılması	ardından	IBB	Başkanı	
Sayın	Ekrem	Imamoğlu’nun	Koru’yu	ziyareti	sonrasında	IPA’ya	verilen	bir	çalıştayın	
gerçekleştirilmesi	ve	sonuçlarının	raporlanması	görevi	sonucunda	hazırlanmıştır.	
Politika	 belgesi	 bu	 kapsamda	 düzenlenen	 iki	 katılımcı	 etkinliğin	 sonuçlarına	 ve	
konuyla	ilgili	bilimsel	veri	ve	yaklaşımlara	dayanmaktadır.	

Validebağ	 Korusu’nun	 korunması	 için	 yürütülen	 çalışmalardan	 birisi	 Istanbul	
Planlama	Ajansı	tarafından	5	Ağustos	2021	tarihinde	gerçekleştirilen	“Validebağ	
Korusu’nun	Geleceği	Çalıştayı”	olmuştur.	Çalıştay’a	konunun	tüm	tarafları	davet	
edilmiş,	 yetkili	 ve	 ilgili	 kurum	 ve	 kuruluş	 temsilcileri,	 konuda	 çalışan	 uzman	 ve	
akademisyenler	 ve	 yerel	 inisiyatiflerin	 bir	 araya	 gelmesi,	 ortak	 çözüm	önerileri	
geliştirmeleri	 amaçlanmıştır.	 Çalıştay	 61	 katılımcı	 ile	 gerçekleşmiş,	 Validebağ	
Korusu’nu	gelecek	kuşaklara	aktarabilmek	için	ekoloji,	kültürel	miras,	hukuki	ve	idari	
alanlarda	mevcut	durum	tartışılmış	ve	var	olan	sorunlara	ortak	akıl	ve	uzlaşı	 ile	
çözüm	önerileri	geliştirilmiştir.	

Politika	belgesinin	oluşturulmasına	dahil	edilen	ikinci	katılımcı	etkinlik,	Çalıştayda	
katılımcılar	 tarafından	 belirlenen	 çözüm	 önerilerinin	 tartışıldığı,	 Istanbul	 Kent	
Konseyi	tarafından	7	Ağustos	2021	tarihinde	düzenlenen	“Validebağ	Forumu:	Dünü,	
Bugünü,	Yarını”	etkinliği	olmuştur.	90’ı	aşkın	kişinin	katıldığı	Forum’da,	5	Ağustos’ta	
gerçekleşen	Çalıştayın	grup	sözcüleri	Çalıştay	sonuçlarını	 kamuoyuna	aktarmış	
ve	tartışmaya	açmış,	çözüm	önerilerinin	geliştirilmesine	dair	verimli	bir	tartışma	
yürütülmüştür.

Çalıştay	 süreci	 sonrasında	 iki	 gelişme	 yaşanmıştır.	 Bunlardan	 birisi	 Üsküdar	
Belediyesinin	10	Ağustos	günü	Koru’da	yaygın	bir	alanda,	hızlı	ve	yoğun	şekilde	otsu	
bitki	kesimine	başlaması	olmuştur.	Ikincisi	ise	12	Ağustos	günü	Koru’da	mahalleli	
tarafından	hızlıca	söndürülen	bir	yangın	yaşanması	olmuştur.	10	Ağustos	günü	IPA	
tarafından	çalıştay	ve	forum	çıktıları	ve	bilimsel	yayınlar	derlenerek	otsu	bitkilere	
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ilişkin	bir	bilgi	notu	hazırlamış,	13	Ağustos	Cuma	günü	IBB	Itfaiye	Daire	Başkanlığı	
Anadolu	Yakası	Itfaiye	Şube	Müdürlüğü		tarafından	alanda	bir	keşif	gezisi	gerçekleşmiş,	
geziye	katkı	 sağlaması	 için	uzman	akademisyenler,	 IBB	Kentsel	Ekolojik	Sistemler	
Müdürlüğü,	yerel	inisiyatif	temsilcileri	ve	Vizyon	2050	araştırmacıları	katılmışlardır.	
Itfaiye	tarafından	görüş	ve	önerilerin	yer	aldığı	bir	tutanak	hazırlanmıştır.	

Validebağ	 Korusu’nun	 Korunması	 Politika	 Belgesi,	 5	 Ağustos	 2021	 tarihinde	
gerçekleştirilen	“Validebağ	Korusu’nun	Geleceği	Çalıştayı”	ve	7	Ağustos	2021	tarihinde	
gerçekleşen,	 “Validebağ	 Forumu:	Dünü,	 Bugünü,	 Yarını”	 etkinliğinde	 dile	 getirilen	
görüşler,	keşif	gezisi	sırasında	ve	sonrasında	IBB	Itfaiye	Daire	Başkanlığı	görüşleri	de	
değerlendirilerek	hazırlanmıştır.	
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EKLER

EK 1. Validebağ Korusu Politika Belgesi İçin Kavramlar

Validebağ	Korusu’nun	özgün	nitelikleri	değerlendirildiğinde	geliştirilecek	politikalara	
kılavuz	 edebilecek	 bilimsel	 yaklaşım	 ve	 kavramlar	 aşağıda	 açıklanmıştır.	 Bu	
kavramlar	 ilgili	bilimsel	 literatür	kapsamında	ele	alınmış	olup,	 teknik	çalışmalar	
dışında	kullanımı	için	iletişim	dilinin	kurulması	ayrı	bir	çalışma	konusu	olabilir.		

Koru:	Validebağ	Korusu	ile	ilgili	plan	ve	projeler	üzerindeki	yaklaşım	farklılıkları	ve	
tartışmalarının	temel	nedenlerinden	biri	olarak	“koru”	kavramının	farklı	şekillerde	
algılanması;	park,	bahçe	gibi	yeşil	alanlarla	karıştırılması	sözkonusudur.	Istanbul	için	
oldukça	özgün	birer	değer	olan	tarihi	korulara	ilişkin	net	bir	tanım	getirilmesi	bu	
açıdan	önemlidir.	Koru,	şehir	içinde	veya	şehirlerin	yakın	çevresinde	yer	alan	etrafı	
sınırlandırılmış	ağaç	toplulukları	veya	küçük	orman	olarak	tanımlanmaktadır.

Kültürel	peyzaj:	Kültürel	Peyzaj	(Cultural	Landscape),	Uluslararası	Doğa	Koruma	
Birliği	(IUCN)	tarafından	"kültürel	ve	doğal	kaynakları	ve	bu	bağlamda	yaban	hayatı	
ve	evcil	hayvanları	içeren,	tarihi	bir	olay	ve	bir	etkinlikle	birlikte	olan	ya	da	çeşitli	
kültürel	ve	estetik	değerler	sergileyen	coğrafi	alanlar"	olarak	tanımlanmaktadır.	
Kültürel	 peyzaj,	 özellikle	 2000’lerin	 başlarından	 itibaren	 koruma	 literatürünün	
gündeminde	yer	alsa	da	Türkiye’de	korumayla	ilgili	yasal	-	yönetsel	yapıda	henüz	
yerini	bulamamış	bir	kavram	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.	Bununla	birlikte	Istanbul	
kültürel	peyzajın	tüm	alt	türlerinden	örnekler	barındıran	ve	coğrafyasıyla	bütün	
olarak	kültürel	peyzaj	özellikleri	sergileyen	bir	şehirdir.	Bu	kültürel	peyzaj	içerisinde	
Validebağ	Korusu,	kültür	varlığı	yapıları,	doğal	yapısı	ve	kısmen	doğal	yollarla	kısmen	
insan	eliyle	oluşturulmuş	bitki	örtüsü	ile	önemli	bir	odaktır.

Kentsel	 Yeşil	 Altyapı:	 	 Kentleşme	 hızı	 ile	 birlikte	 kentsel	 yayılma	 artmakta	 ve	
kentler	daha	da	kalabalık	ve	kırılgan	hale	gelmektedir.	Dünya	genelinde	artan	insan	
faaliyetlerine	bağlı	olarak	arazi	kullanımı	değişmekte,	ekosistem	parçalanmakta,	
biyoçeşitlilik	azalmakta	ve	su,	toprak	ve	hava	kirliliği	artmaktadır.	Bütün	bu	etkiler	
iklim	kriznin	etkilerini	daha	yakıcı	bir	hale	getirmektedir.	Iklim	krizine	bağlı	olarak	
oluşan	düzensiz	yağışlar,	sıcak	hava	dalgaları	ve	sel	 ile	mücadelede	kentsel	alan	
içinde	kalan	yeşil	alanlar	önemli	bir	yer	tutmaktadır.	Yeşil	altyapı	yaklaşımı	yeşil	
alanları	sadece	rekreasyon	ihtiyaçlarına	yönelik	planlamaktan	ziyade	iklim	krizinin	de	
etkilerini	azaltacak	şekilde	ele	almaktadır.	Yeşil	altyapı	yaklaşımı	kentsel	yeşil	alanlar	
ve	doğal	yeşil	alanlar	ve	ekosistemler	arasında	bağlantı	ve	devamlılık	sağlayarak	
biyoçeşitliliği	 ve	yaban	hayatını	 sürdürülebilir	 kılmaktadır.	Validebağ	Korusu	da	
kentsel	yeşil	sistemler	içerisinde	önemli	bir	bağlantı	noktası	olup	kent	yaşamı	ve	
doğal	yaşam	için	hayati	bir	odak	oluşturmaktadır.	
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EK 2. Validebağ Korusu Koordinasyon Kurulu Öneri Bileşenleri

Ilgili	kamu	kurumları	ve	Mülkiyet	ve	tahsis	hakkı	bulunan	kurumların	temsilcileri	ve	

•	Istanbul	Valiliği

	° AFAD

•	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı

	° Anadolu	Yakası	Tabiat	Varlıkları	Koruma	Komisyonu	Şube	Müdürlüğü

	° Anadolu	Yakası	Milli	Emlak	Daire	Başkanlığı

•	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı	

	° Istanbul	VI	Numaralı	Kültür	Varlıklarını	Koruma	Bölge	Kurulu

•	Milli	Eğitim	Bakanlığı

	° Haydarpaşa	Lisesi

	° Adile	Sultan	Kasrı	Öğretmen	Evi	ve	Misafirhanesi

	° Validebağ	Fen	Lisesi

•	Sağlık	Bakanlığı

	° Haydarpaşa	Numune	Hastanesi	-	Ek	Hizmet	Binası

•	Sağlık	Bilimleri	Üniversitesi	-	Deneysel	Tıp	Araştırma	ve	Uygulama	Merkezi

•	ICOMOS	Türkiye	Milli	Komitesi

•	Meslek	odaları	temsilcileri	

	° TMMOB	Mimarlar	Odası	Istanbul	Büyükkent	Şubesi

	° TMMOB	Şehir	Plancıları	Odası	Istanbul	Şubesi

	° TMMOB	Orman	Mühendisleri	Odası	Istanbul	Şubesi

	° TMMOB	Çevre	Mühendisleri	Odası	Istanbul	Şubesi

	° TMMOB	Ziraat	Mühendisleri	Odası	Istanbul	Şubesi

	° TMMOB	Peyzaj	Mimarları	Odası	Istanbul	Şubesi

	° Istanbul	Veteriner	Hekimler	Odası
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•	Sivil	toplum	örgütleri	ve	yerel	inisiyatif	temsilcileri

	° Validebağ	Gönüllüleri

	° Validebağ	Savunması

	° 		Kozalak	Derneği

	° Istanbul	Kent	Konseyi

	° Üsküdar	Kent	Konseyi

	° Tarihsel	Çevre	ve	Yapı	Korumacıları	Derneği

	° Diğer

•	Üniversitelerin	ilgili	bölüm	temsilcileri	ve	kültürel	miras,	ekosistem	ve	biyolojik	
çeşitlilik	alanlarında	çalışan,	Koru	hakkında	araştırmaları	bulunan	uzman	ve	
akademisyenler

•	Istanbul	Büyükşehir	Belediyesi	

	° ISKI	-	Istanbul	Su	ve	Kanalizasyon	Idaresi

	° IBB	Kültür	Varlıkları	Daire	Başkanlığı

	° IBB	Park,	Bahçe	ve	Yeşil	Alanlar	Daire	Başkanlığı

	° IBB	Imar	ve	Şehircilik	Daire	Başkanlığı

	° IBB	Veterinerlik	Hizmetleri	Müdürlüğü

	° IBB	Itfaiye	Daire	Başkanlığı	

•	Üsküdar	Belediyesi	ilgili	birim	temsilcileri

	° Üsküdar	Belediyesi	Park	ve	Bahçeler	Müdürlüğü

	° Üsküdar	Belediyesi	Imar	ve	Şehircilik	Müdürlüğü

	° Üsküdar	Belediyesi	Veteriner	Işleri	Müdürlüğü

•	Muhtarlıklar,

	° Altunizade	Mahallesi	Muhtarlığı

	° Kadıköy	-	Acıbadem	Mahallesi	Muhtarlığı
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	° Üsküdar	-	Acıbadem	Mahallesi	Muhtarlığı

	° Koşuyolu	Muhtarlığı

	° Barbaros	Mahallesi	Muhtarlığı

•	Istanbul	Planlama	Ajansı	-	Vizyon	2050	Ofisi
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VALIDEBAĞ KORUSU’NUN GELECEĞI 
ÇALIŞTAYI

G I R IŞ  ve  YÖNTEM

İstanbul Planlama Ajansı tarafından 5 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen “Validebağ 
Korusu’nun Geleceği Çalıştayı”nda kentin doğal ve kültürel açıdan özgün alanlarından 
Validebağ Korusu’nun gelecek kuşaklara aktarabilmek için ekoloji, kültürel miras, hukuki 
ve idari alanlarda mevcut durumun tartışılması ve var olan sorunlara yönelik çözüm 
önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalıştayda yetkili ve ilgili kurum ve kuruluş 
temsilcileri ile konuda çalışan uzman ve akademisyenler ve yerel inisiyatiflerden 61 kişinin 
katılımıyla Validebağ Korusu’na dair sorun ve beklentilerin katılımcı bir yöntemle tespit 
edilmesi ve çözüm önerilerinin ortak akıl ve uzlaşı ile ortaya konması hedeflenmiştir.  

Çalıştay İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan’ın açılış konuşmasıyla 
başlamış, Vizyon 2050 Ofisi Koordinatörü Burcu Özüpak Güleç’in 
Çalıştayın amacına ve yöntemine ilişkin verdiği bilgilerle devam etmiştir. 

Çalıştayda gerçekleşen dört oturumda yer alan ekoloji, kültürel miras, hukuki ve 
idari durum masalarında Validebağ Korusu'nun mevcut durumu, yaşanan sorunlar, 
riskler, ihtiyaçlar ve beklentiler tespit edilmiş ve çözüm önerileri tartışılmıştır. 
Çalıştay oturumlardan ilki “Validebağ’ın Mevcut Durumu”, ikincisi “Validebağ’ı 
Korumak” oturumları olmuş, her iki oturumda katılımcıların farklı masalarda (ekoloji, 
kültürel miras, hukuki ve idari durum) Validebağ Korusu’nun mevcut durumuna 
ilişkin görüşleri alınmıştır. Üçüncü oturum olan “Validebağ’ın Mevcut Durumu” 
oturumunda ilk iki oturumda ortaya çıkan sorun, ihtiyaç ve beklentiler katılımcıların 
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kendi aralarından seçtiği masa sözcüleri tarafından sunulmuş,bunun ardından 
tüm Çalıştay katılımcıları tarafından ortak değerlendirmelerde bulunulmuştur. 
Dördüncü ve son oturum olan “Validebağ İçin Çözüm Önerileri” oturumunda ise 
ekoloji, kültürel miras, hukuki ve idari durum masalarında Çalıştayda belirlenmiş 
ve tartışılmış sorunlara yönelik konu bazlı çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

Çalıştay sırasında hem masalarda gerçekleşen oturumlarda hem de ortak 
değerlendirme sırasında raportörler tarafından rapor tutulmuş, tüm Çalıştay kayda 
alınmıştır. Validebağ Korusu'nun Geleceği Çalıştayının aktarıldığı bu rapor, bu 
kayıtların gözden geçirilmesi ile elde edilmiş bir çalışmadır. Raporun ilk bölümünde 
Validebağ Korusu'nun mevcut durumu, yaşanan sorunlar, riskler, ihtiyaçlar ve 
beklentilere ilişkin ilk üç oturumdaki görüşler aktarılmıştır. İkinci bölüm olan çözüm 
önerileri bölümü ise Çalıştay’ın son oturumundaki görüşleri yansıtmaktadır. 
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1 .  VAL IDEBAĞ  KORUSU ’NUN  MEVCUT  DURUMU 

Çalıştayın ilk iki oturumunda Koru’nun mevcut durumunu, yaşanan sorunları, 
riskleri ve ihtiyaçları tespit etmek üzere ekoloji, kültürel miras, hukuki ve idari 
durum konuları altı alt grupta değerlendirilmiştir. Her oturumun sonunda, bir 
sonraki oturuma geçerken katılımcıların masa değiştirmesi ve böylece başka 
konulara da katkı koymaları sağlanmıştır. İlk iki oturumda masa sözcüleri sabit 
kalmış, üçüncü oturumda masa aktarımlarını bu sözcüler gerçekleştirmiştir. 

EKOLOJİ VE DOĞAL YAPI

Ekoloji masalarında, Validebağ Korusu'nun İstanbul ekosistemi için önemi, korunması 
gereken doğal değerler, Koru içindeki kullanımlar (yürüyüş, bisiklet, yol, otopark, 
piknik, yeme içme, eğitim ve sağlık hizmetleri vs.) ve bu kullanımların Koru’nun ekolojik 
yapısına etkileri, Koru’nun yaban hayatının ve ekosisteminin korunmasına yönelik temel 
ihtiyaçlar,  ekosistem, kullanım ve yönetim konuları çerçevesinde değerlendirilmiştir.
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Fotoğraf: Onur Çukurlu

4  VAL İ DEBAĞ   KORUSU ’NUN   G E LECEĞ İ  ÇA L I Ş TAY I  -  SONUÇ  R APORU



VAL İ DEBAĞ   KORUSU ’NUN   G E LECEĞ İ  ÇA L I Ş TAY I  -  SONUÇ  R APORU  |  5



Validebağ Korusu’nun İstanbul ekosistemini temsil eden, biyoçeşitlilik 
açısından zengin bir alan olduğu vurgulanmıştır. Bunun ötesinde dünya 
ekosistemi için de vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu, kuş göç yolları üzerinde 
olması nedeniyle göçmen kuşlar için bir uğrak noktası olduğu belirtilmiştir.  

Anadolu Yakası’nda kent içinde doğal hayatın devam ettiği bu büyüklükte yegane 
koru olduğu vurgulanarak kent içinde karbon tutma ve toz tutma kapasitesi açısından 
Validebağ Korusu’nun ekolojik dengenin korunmasına da katkı sağladığı, iklim 
değişikliğine karşı kent içinde bir karbon yutağı olduğu ve kent içinde oluşan ısı adalarının 
etkisini azalttığı belirtilmiştir. Su tutma kapasitesi sayesinde sel riskini azaltmakta 
olduğu da Koru’nun kent yaşamına katkısı açısından ele alınan konulardan olmuştur. 

Katılımcılar Belgrad Ormanı ve kuzey ormanları İstanbul’da doğayla buluşulabilecek 
dinlenme mekanlarının başında gelirken Validebağ Korusu'nun kentin içinde yer alan 
ve bu ihtiyacın karşılandığı az sayıdaki yeşil alandan birisi olduğunu belirtmişlerdir.  

Koruların insan ihtiyaçları için insan eliyle oluşturulan park alanları değil, şehir içinde 
yer alan çevresi sınırlandırılmış ağaç toplulukların oluşturduğu küçük orman parçası 
olduğu ve bu bilgi eksiğinin Koru’nun park alanı olarak algılanmasına ve bu şekilde 
kullanılmasına neden olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle “koru” teriminin doğru algılanması 
ve yaygınlaştırılarak kentlilerce bilinmesinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 

Çalıştay oturumlarında Koru’daki aşırı insan kullanımının Koru’nun kapasitesini 
aşmakta olduğu ve Koru içerisindeki işlevlerin azaltılmasının önemi vurgulanmıştır. 
Koru’nun kendi içinde bir doğal sistem/ ekosistem olduğunun kabul edilmesi, 
bütünlüklü bir bakış açısı ile önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Yoğun insan kullanımının Koru’nun doğal formunun 
ve Koru’daki biyolojik çeşitliliğin zarar görmesine neden olduğu aktarılmıştır. 

Koru’nun içerisinde yer alan işlevlerin ve çok sayıda yapının önemli sorunlara yol açtığı 
vurgulanmıştır. Geçmişte Öğretmenevi’ndeki tadilat ve restorasyonların Koru’nun 
doğal sit alanı statüsü göz ardı edilerek ve ağaçların kök uzunlukları gözetilmeden 
yapılmasının verdiği zararlar aktarılmıştır. Ayrıca Koru’nun özgün duvarlarının 
söküldüğü aktarılırken yerine yeni duvarların yapılması sürecinde var olan bitki 
örtüsünün zarar gördüğü belirtilmiştir. Adile Sultan Kasrı bahçesinde düzenlenen 
düğün ve toplu yemeklerin de Koru’daki doğal hayatı olumsuz etkilediği belirtilmiştir. 
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Koru’daki yapıların ciddi bir yangın riski oluşturduğu belirtilmiştir. Özellikle ticari 
işlevler için kullanılan yapılarda yangın riskinin yüksek olduğuna dikkat çekilmiştir. 
Kurumuş ağaçların ve otsu  bitkilerin de yangın riskine yol açtığı gündeme getirilmiş, 
ancak ölü ağaçların Koru’dan çıkarılması ve otsu bitkilerin biçilmesi konusunda 
görüş birliği sağlanamamış, ağaç ve otsu bitkilerin biyolojik sürdürülebilirlik 
nedeniyle Koru’da bırakılması gerektiği katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. 

Otopark, araç girişi, otopark dışı alanlarda parklanma, piknik ve yeme içme faaliyetlerinin 
zarar verici ve riskli faaliyetler olduğu, son yıllarda Öğretmenevi çevresindeki 
ticarileşme ve yapılaşmanın artışı ile  Koru’da yapılan etkinliklerin yoğun kullanıma 
neden olduğu, örneğin çocuk şenliklerinin yapılmaması gerektiği vurgulanmıştır.

Koru’da yürüyüş yapılmasında bir sakınca olmadığı fakat yürüme güzergâhlarının 
kısıtlanmamış olmasından  dolayı herkesin her alandan yürümesinin toprağın sıkışmasına, 
yaban hayvanlarının rahatsız edilmesine ve yaygın bir çöp sorununa yol açtığı belirtilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda olan alanlarda Koru’nun sit 
alanı statüsü ve doğal alanların korunması ilkesinin gözetilmediği, bu bölgelerde doğal 
örtünün sökülerek yerine çim ekildiği ve ağaçların bakımsız bırakılarak kurumaya terk 
edildiği aktarılmıştır. Bunun yanı sıra bakım faaliyetlerinin de bilimsel yöntemlerle yapılması 
gerektiği, hatalı budamaların da ağaçların kurumasına neden olduğu belirtilmiştir. 
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Otsu bitkiler ve çalılar, kelebek gibi böcek türlerinin yumurtalarını bıraktıkları yerler 
olduğu ve  otsu bitkilerin kesilmemesi konusunda çok sayıda katılımcı tarafından görüş 
bildirilmiştir. Diğer taraftan yerel yönetim, otsu bitkilerin büyümesinin yangın tehlikesi 
yarattığı,  diğer canlı türlerinin ışık almasını engellediği ve meşe ağaçlarının bıraktıkları 
tohumların yerleşmesine engel olduğu için kesilmesi gerektiği üzerinde durmuştur. Otsu 
bitkilerin tohumlarını serptikten sonra biçilmesinin çözüm olabileceği, bunun için ayrıntılı 
bir planlama çalışması gerektiği belirtilmiştir. Bununla birlikte otsu bitkiler biçildiği 
zaman insan hareketliliğinin artması ile ekosistemin bozulma riskinin artacağı, otsu 
bitkiler de dahil doğayı kendi haline bırakabilen bir sistem olabileceği görüşü aktarılmıştır. 

Koru’da ve kültür varlığı yapılarda gerçekleşen dizi ve film çekimleri sırasında 
Koru’nun doğal yapısına özen gösterilmediği bu nedenle bu şekildeki kullanımların 
Koru’da tahribat yaratan önemli sorunlar arasında olduğu belirtilmiştir. 

Koru’da bulunan anıt ağaçlar için gerekli koruma önlemlerinin alınmaması 
ve ağaçların bakımsız kalması üzerinde çokça durulan sorunlardan 
birisi olmuştur. Anıt ağaçların yanı sıra korumaya değer ağaçların da 
yoğun insan kullanımı nedeniyle zarar görmekte olduğu belirtilmiştir. 
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Ekosistemin bir parçası olan arılar ve kelebeklerin Koru’daki diğer canlılarla birlikte 
korunması ve Koru’daki her türlü müdahalede zarar görüp görmeyeceğinin analiz 
edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu müdahalelere gösterilen örneklerden birisi de 
otsu bitkileri biçme girişimleri olmuştur. Bu girişimlerde kelebek benzeri böceklerin 
pupalarının zarar görmesi nedeniyle sayılarının ve çeşitliliklerinin azalması 
tehlikesiyle karşı karşıya kalındığı, ayrıca tohum bırakma mevsiminden önce yapılan 
biçme faaliyetlerinin Koru’daki otsu bitki çeşitliliğini tehdit ettiği aktarılmıştır. 

Her ne kadar ağaçlandırma faaliyetleri korumacı bir çalışma olarak görülse de 
bilimsel temeli olmayan ağaçlandırmaların Koru’daki dengeyi bozucu etkilerinden 
bahsedilmiştir. Buna örnek olarak Koru’da leyleklerin konakladıkları açık alanların 
gelişigüzel ağaçlandırılmasının göç mevsiminde leyleklerin Koru’ya inememelerine 
neden olduğu belirtilmiştir. İstanbul’da Koru’ya benzer konaklama bölgeleri 
azaldığından Koru’daki bu müdahalenin önemli bir sorun teşkil ettiği aktarılmıştır. 

Koru’da yaşamakta olan sokak hayvanları (kediler ve köpekler) popülasyonundaki artışın 
hem doğal hayatı olumsuz etkilediği hem de insanları rahatsız ettiği, bu nedenle sayılarının 
kontrol altına tutulması ve düzenli olarak bakımlarının yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Koru içerisindeki yapılaşmanın yanı sıra çeperindeki yapılaşma da Çalıştayda tespit 
edilen sorunlardan birisi olmuştur. Örneğin Koru’nun kuzey sınırına komşu olan 
Taşyapı Konut Sitesi inşaatının  Koru’nun çeperindeki ağaçlara verdiği zarardan ve 
zemin altı yapılaşmasının yeraltı sularını etkilediğinden bahsedilmiştir. Gerek Koru’nun 
içerisinde gerek çevresindeki kullanımlar nedeniyle Koru’da gürültü ve ışık sorunu 
olduğu, doğal hayatın olumsuz etkilendiği de aktarılan sorunlar arasında yer almıştır.   

Koru’daki Derenin ana kaynağının Küçükçamlıca olduğu, derenin ana 
kaynağı ile bağlantısının kesildiği belirtilerek,  derenin kirlenmesi sorunu 
Koru’nun çeperindeki kullanımlarla ilişkilendirilmiştir. Dere topografyasının 
bozulmasının ise akış gözelerinin kapanmasına yol açtığı belirtilmiştir. 

Çalıştayda ekoloji konusu çerçevesinde tespit edilen yönetsel sorunlar; kullanıma yönelik 
sorunlar, kurumlar tarafından yapılan yanlış uygulamalar, yetki karmaşası, ekosistem 
temelli bir yönetim planının olmaması, Koru’da görevli veteriner, orman mühendisi, ziraat 
mühendisi olmaması, Koru’da bakım ve temizliğin yapılmaması sorunları olmuştur.  
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Koru’nun İstanbul’da tanınmıyor olması ve korumaya ilişkin farkındalık eksikliği 
de bir sorun olarak tespit edilmiştir. Koru’da yer alan faaliyetlerle ilgili bir 
önceliklendirme yapılması ihtiyacı tespit edilerek insanlara Koru’nun neden daha 
az kullanılması gerektiğinin anlatılması olumlu bir etki sağlayacağı vurgulanmıştır.  

Mikro/makro ekosistemin tür sayı tespitinin yapılmaması önemli bir sorun 
olarak belirtilmiştir.  Otsu bitkiler, yaban hayatı, ağaçlar gibi tüm varlıkların 
sayı ve niteliklerinin tespit edilmesi önerilmiştir. Bu bağlamda Koru’ya ilişkin 
kültürel ve ekolojik varlıkları kapsayan ayrıntılı bir haritalandırma ve envanter 
çalışması ihtiyacı ile Koru’daki ilişkiselliklerin belirlenmesinin önemi vurgulanmıştır. 

Koru’daki sorunların çözümü için bütünsel bir bakış açısına ihtiyaç olduğu 
belirtilmiştir. Bütünsel bakış açısı ile var olan ekosistem dengesinin 
korunması, bu çerçevede gerek bitki varlığı gerek hayvan varlığı gerek diğer 
doğal varlıklar açısından ayrıntılı bir analize ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Ekoloji masalarında tartışılan sorunlardan birisi de bakım ve koordinasyon eksikliği 
olmuştur. Koru’nun siyaset üstü bir bakış açısıyla ele alınması gerektiği, idari sorunlar 
yaşandığı, rutin bakımların yapılmadığı belirtilmiştir. Bu çerçevede Koru’ya yönelik 
hazırlanmış bir yönetim planının olmayışı en temel eksiklerden birisi olarak tanımlanmıştır. 
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KÜLTÜREL MİRAS 

Kültürel Miras oturumlarında, katılımcılar öncelikli olarak Koru’nun İstanbul’un kültürel 
ve doğal mirası içindeki anlamı ve değerine değinmişlerdir. Katılımcılar tarafından 
Validebağ Korusu tarihi, doğası, ekosistemi ile İstanbul içinde nefes alınabilen; doğa ve 
kent arasında bağın kurulabildiği bir alan olarak tanımlanmıştır. Koru’nun veremle savaş 
yıllarında sağlık amaçlı kullanımıyla Türkiye’nin  sağlık mirası içinde de anlam kazandığı 
ifade edilmiştir. Validebağ Korusu’nun aynı zamanda 22 yıla dayanan geçmişi ile kent hakkı 
mücadelesinin ve yurttaş inisiyatifinin önemli bir örneği olduğu da paydaşlar tarafından 
ifade edilmiştir. Koru’nun kültürel miras boyutunun kültürel peyzaj, biyokültürel koruma 
gibi güncel yaklaşımlarla geniş bir çerçevede ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Çalıştayda Validebağ Korusu’nun İstanbul’da yaşayanlar tarafından yeterince 
tanınmadığı; anlamının ve öneminin anlaşılmadığı ifade edilmiştir. Osmanlı 
Döneminden günümüze her döneme ait tarihi, kültürel ve doğal izlerin yer aldığı 
Koru tarihinin ve  Koru içerisinde yer alan bazı yapıların ne amaçla yapıldığı ve 
kullanıldığının halk tarafından bilinmediği  vurgulanmıştır. Toplumun Koru’yu park, 
bahçe, milli park, orman gibi alanlar ile karıştırdığı ancak Koru’nun kültür varlıkları 
ve doğal çeşitliliğinin birlikteliği ile özel alanlardan biri olduğunun altı çizilmiştir. 

1990’lı yıllardan bu yana uygulamaya konan planlar ile korumaya yönelik değil kullanmaya 
yönelik kararlar alındığının altı çizilerek; otopark, ticaret gibi kullanımların insanlar 
açısından cazibeyi artırmak yönü ile baskı oluşturduğu ve bunun da Koru’nun korunması 
açısından ciddi bir risk teşkil ettiği ifade edilmiştir. Koru içerisinde yer alan mekanların 
tarihinin ve öneminin anlaşılmadan kullanılmasının sorunlar yarattığı belirtilmiştir. Bu 
bağlamda ticari kullanımların yapılar üzerinde yarattığı baskı eleştirilmiştir. Erişilebilir 
olmasının çok kıymetli olduğu vurgulanmış; ancak Koru içerisinde insan hareketliliğinin 
fazla olmasının,  düğünlerin tarihi yapılar için risk teşkil ettiği, yabani hayatı olumsuz 
etkilediği belirtilmiştir. Koru’nun film çekimi, nişan-düğün gibi etkinliklerde fotoğraf 
çekimi için tercih edilen bir mekan olduğu ancak bu etkinlikler sırasında tarihi yapıların, 
doğal alanın ve yaban hayatının korunması bağlamında gerekli hassasiyetlerin 
gösterilmediği ve önlem alınmadığı ifade edilmiş; bunun yanı sıra ticari kullanımlar 
kapsamında yer alan endüstriyel mutfakların da hava kirliliği oluşturduğu ve yangın 
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riski bulundurduğu belirtilmiştir. Koru’ya yönelik güncel bir bir yangın planının olmadığı 
ve mevcuttaki yangın planının en son 2015 yılında güncellendiğinden bahsedilmiştir. 

Yönetim açısından değerlendirildiğinde, Koru’nun bütünsel bir bakış açısı ile 
korunmadığı ifade edilmiştir. Koru alanında yer alan yapıların farklı kamu kurumları 
kullanımında olduğu; ancak farklı kamu kurumları tarafından söz konusu yapılara 
yönelik gerek koruma amaçlı gerekse de kullanım amaçlı alınan kararların birbiri ile 
bağdaşmadığı ifade edilmiştir. 2020 yılında Validebağ Korusu’nun  yaklaşık 260 bin 
m2’lik kısmının doğal yapısının korunarak düzenleme ve bakım yapılması için  Üsküdar 
Belediyesine tahsis edildiği belirtilmiştir. Hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından da 
sorunlara dikkat çekilerek, Validebağ Korusu için ayrılan bütçenin hangi ihtiyaçlar için 
kullanıldığına dair şeffaf olarak bilgi paylaşımının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade 
edilmiştir. Katılımcılar Koru’nun bütünlüklü olarak korunabilmesi için Koru içindeki 
yapıları kullanan kamu kurumlarının da bu konuda sorumlu davranmaları gerektiğini 
vurgulamış, koruma - kullanma dengesinde kullanmanın önde olması eleştirilmiş, 
bu amaçla Koru’daki kurumlar arası iletişim, eşgüdüm eksikliğini eleştirmişlerdir.
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Validebağ Korusu’nda şu ana kadar yapılan restorasyon çalışmalarının yapıların 
özgün dokusuna ve çevresindeki peyzaja müdahaleleri eleştirilmiştir. Bu 
kapsamda Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararlarındaki yaklaşım 
eleştirilmiş, KUDEB’lerin de basit onarım, denetim gibi çalışmalarıyla etkin 
olması gerektiği ifade edilmiştir. Kültür varlıklarının kullanımına yönelik düzenli 
denetimlerin yapılması önerilmiştir. Tarihi yapılar için periyodik bakımına ve 
izlemenin önemine dikkat çekilmiştir. Validebağ Korusu’nda  2009 yılında 
yapılan atletizm parkuru düzenlemesinin yarattığı tahribata dikkat çekilmiştir.

Validebağ Korusu’na ait detaylı envanter çalışmasının olmadığı da paydaşlar 
tarafından ifade edilen bir başka konu olmuştur. Abdülaziz Av Köşkü içerisindeki 
taşınır kültür varlıklarının akıbeti hakkında bir açıklama olmaması katılımcılar 
tarafından eleştirilmiştir. Koru içerisinde yer alan flora ve faunanın detaylı 
envanterinin olmadığı belirtilmiştir, tüm taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının (var 
olan ve eskiden var olan) envanterinin yeniden ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.  

HUKUKİ VE İDARİ DURUM 

Hukuki ve idari durum masalarında Validebağ Korusu ile ilgili temel sorunlar, tehdit ve 
riskler, mevzuat, karar alma- planlama ve uygulama konuları açısından değerlendirilmiştir. 

Oturumlarda Validebağ Korusu'nun doğal yaşam ve yaban hayatı olan tek koru 
olduğu tüm katılımcılar tarafından vurgulanan bir konu olmuştur. Böyle önemli bir 
alanda üç ayrı kurumun yetkili olmasının bir yetki karmaşasına yol açtığı belirtilmiştir. 
Validebağ Fen Lisesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Validebağ Araştırma Parkı, Haydarpaşa Numune Hastanesi 
ve Validebağ Öğretmenevine tahsisli alanlarda bu kurumlar tarafından yapılan 
çeşitli mekansal uygulamaların Koru’da olumsuz etkiler yarattığı vurgulanmıştır. 
Çok sayıda kurumun yetkili olduğu ve doğal ekosistemin bu kadar zengin olduğu 
bir yerde yönetim planının olmaması temel sorunlardan biri olarak gösterilmiştir. 

Koru’yu kullanan kamu kurumlarının temsilcilerinin, yerel inisiyatiflerin ve 
koruma uzmanı akademisyenlerin katılımcı yönetim anlayışıyla karar almada 
eşit düzeyde yer aldığı bir yönetim planı oluşturulması gerektiği belirtilmiştir.
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Doğal sit alanı statüsünde olmasına rağmen Koru’nun plansız olması önemli 
sorunlardan biri olarak belirtilmiştir. 2013 yılından beri devam eden Koruma Amaçlı İmar 
Planları (KAİP)  sürecinin açılan iptal davaları ile 2021 yılında mahkemenin yürütmeyi 
durdurma kararı ile sonuçlandığı aktarılmıştır. Koru’ya yönelik plansızlığın yönetsel bir 
boşluk yarattığı, bir an önce koruma bakış açısıyla yeni bir planın yapılıp yürürlüğe 
girmesi gerektiği, mevcut plansızlığın yarattığı boşluğun usulsüz uygulamalara 
sebep olduğu, bu konuya dair acil bir müdahale yapılmadığı sürece Koru’nun koru 
vasfının yok olabileceği belirtilmiştir. Bu görüşe ek olarak plan çalışmalarının yapım 
sürecinde katılımcı şekilde politikaların geliştirilmesinin önemine vurgu yapılmıştır.  

Daha önce yapılmış planlarda Koru’nun “park alanı” olarak kullanılmasının öngörülmüş 
olduğu, oysa Koru’nun park olarak gösterilmesinin önemli bir sorun olduğu ifade 
edilmiştir. Koru’ya yönelik yapılan planlarda genellikle kullanım boyutunun ön plana 
çıkarıldığı ve korumaya yönelik vurgunun eksik kaldığı belirtilmiştir. Yapılmış planlarda 
Koru’da yapılaşmaya olanak sağlayan “planlama alanının tamamında toplam 100 
m2'yi aşmayan yapılar yapılabilir” şeklindeki plan notunun kabul edilemez olduğu 
belirtilmiştir. Yapılacak planlarda insan ve yaban hayatının dengede tutulması gerektiği 
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ifade edilmiştir. Yaban hayatı ve ekosistem varlığının bu kadar zengin olduğu bir alanda 
insanlarda farkındalık yaratmaya yönelik çalışmaların da elzem olduğu belirtilmiştir.

Validebağ Korusu’nun İstanbul koruları içinde en çok otsu bitki ve ağaç türü olan koru 
olduğu ve Koru ekosistemini göz ardı eden bir plan ve proje sürecinin yapılmasının 
temel sorunlardan biri olduğu vurgulanmıştır. Günümüze kadar yapılmış tüm planların 
Koru’ya peyzaj düzenlemesi perspektifiyle baktığı, bunun da ekosistemi yok ettiği 
belirtilmiştir. Projelerde 88.000 metrekarelik bir çim alanının yapılmak istendiği ve 
bunun yapılması durumunda tür çeşitliliği ve ekosistemin yok olacağı belirtilmiştir. 

Aydınlatma sorunun önemli bir sorun alanı olduğu belirtilmiş ve bu sorundan dolayı 
kuşların içgüdüsel olarak alanı tanıyamadıkları ve bu durumun konaklamalarına 
engel olduğu aktarılmıştır. Bu anlamda aydınlatma direklerinin ve doğal olmayan çim 
alanların kuşların göçünü olumsuz etkilediği belirtilmiştir. I. Dereceden Doğal Sit alanı 
olmasına rağmen koruma kurullarının sit statüsüne uygun karar alamadıklarından 
ve bilimsel gerekçeler oluşturamadıklarından bahsedilmiştir. Koru’nun Millet Bahçesi 
yapılmak istenmesine karşı açılan iptal davasında alınan yürütmeyi durdurma 
kararına rağmen ihale sürecinin hala devam ediyor olması önemli bir sorun olarak 
bahsedilmiştir. Davanın bilirkişi raporunda Validebağ Korusu’nun 1. Derece Doğal Sit 
alanı statüsünün Nitelikli Doğal Koruma Alanı  olarak yeniden tarif edildiği, ancak 
sürecin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onay aşamasında olduğunun öğrenildiği 
dolayısıyla geçiş dönemi kararlarının ortaya konulmadan hareket edildiği belirtilmiştir. 

Bu kapsamda, Öğretmenevi’nin burayı bir işletme olarak kullanması 
ciddi bir sorun olarak vurgulanmıştır. Katılımcılar bize ait olmayan ancak 
geleceğimize ait olan bir yeri kullanırken sürdürülebilir kullanıma ve 
koruma dengesini bozmamaya dikkat etmenin öneminden bahsetmiştir. 

Katılımcılar arasında mutabakat sağlanamayan bir konu, hukuki olarak Koru vasfı 
olan yerlerde teknik ormancılık faaliyetlerinin yapılıp yapılamayacağı konusu olmuştur. 
Uzmanlar ve yerel inisiyatif temsilcileri tarafından Üsküdar Belediyesi’nin bilirkişi 
raporuna dayanarak teknik ormancılık faaliyetleri kapsamında yapmak istediği otsu bitki 
temizliğinin Koru’nun ekolojik varlığına zarar verdiği ve Üsküdar Belediyesinin yapması 
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gerekenin yalnızca çevre temizliği olduğu ifade edilmiştir. Konu çerçevesinde, hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin bitki sıklığı ve ağaç envanteri çalışması 
olduğundan bahsedilmiştir. Buna karşın, koruma planlarına yönelik verilen yürütmeyi 
durdurma  kararlarına rağmen Koru’da teknik ormancılık faaliyetlerinin yapılmaya 
devam ettiğinden bahsedilmiştir. Ekolojik hassasiyetler doğrultusunda bir takım bakım 
ve onarım çalışmalarının yapılabileceği vurgulanmış, kaldırım taşlarının kaldırılarak 
toprak yolların yapılabileceği ve engellilerin erişimine uygun olmayan ulaşım altyapısının 
düzenlenmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Buna karşın bahsi geçen bakım ve onarım 
çalışmaları sırasında buldozerlerin Koru’ya sokulmak istendiği ve bir inşaat sürecinin söz 
konusu olduğu bu durumun Koru’daki ekolojik yapıya olumsuz etki edeceği belirtilmiştir.

Koru’da yaşanan sorunların temelinde, Koru’nun birçok kuruma tahsis edilmiş 
olmasına dayandığı ve bunun ekolojik temelli bütünsel korumaya engel teşkil ettiği 
belirtilmiştir. Bu anlamda ekolojik hassasiyetlerin göz önünde tutularak bir plan 
yapılması gerektiği vurgulanmıştır. İstanbul’daki kuş göçü güzergahlarından bir 
tanesinin de Çamlıca-Validebağ yolu olduğu vurgulanarak ekosistemleri bütünsel 
korumanın önemi vurgulanmıştır. Koruma statüsünde olmasına rağmen ağaçların 
kesilmesi ve otsu bitkilerin biçilmesinin önemli bir sorun olduğu vurgulanmıştır. 

Koru ile ilgili mahkeme kararlarına rağmen taraflar arasında büyük bir güvensizlikten 
bahsedilmiştir. Koru’nun büyük bir bölümünün 2014 - 2016 arasında peyzaj projesi 
yapmak üzere süreli olarak İBB’ye tahsis edildiği hatırlatılmıştır. 2020 yılında ise Koru’nun 
bu bölümünün 2 yıl süre için bakım ve onarım yapmak üzere Üsküdar Belediyesi’ne 
tahsis edilmesi siyasi bir güvensizlik olarak tarif edilmiştir. Bu tür sorunları gidermeye 
yönelik içinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, vatandaşlar ve 
akademisyenlerin yer aldığı bir yönetim mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. 
Kamu kurumlarının yerel yönetim ve STK’lar ile bir araya gelmekten imtina etmesi 
önemli bir sorun olarak belirtilmiştir. Temel sorunlardan biri de “koruma mı kullanma 
mı” sorusunun netleştirilmemesi olarak ifade edilmiştir. Yapılan uygulamalarda genel 
olarak Koru’yu kullanım yönünün daha ağır basmış olması ve koruma boyutunun göz ardı 
edilmiş olması eleştirilmiştir. Koru içerisinde 130 kuş türü ve zengin bir biyoçeşitlilikten 
bahsedilmiş ve her şeyi insan kullanımı odaklı düşünmemek gerektiği vurgulanmıştır.
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Planlar yapılırken taşıma kapasitesinin gözetilmesi ve ekolojik dengeyi bozacak 
insan kullanımının dengede tutulması gerektiği vurgulanmıştır. Koruma 
alanlarında taşıma kapasitesinin oldukça üzerinde bir kullanım olmasının 
ekolojik dengeyi ve yaban hayatını olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir.

2007-2016 dönemi için İÜ Orman Fakültesi tarafından hazırlanan  amenajman planının 
6 Nolu Kültüre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı ancak süresi geçen bu amenajman 
planının hiçbir zaman uygulamaya konmadığı hatırlatılmıştır. Orman Kanunu’nun 
46. Maddesine göre Koru’nun “özel” olarak düzenlenecek “amenajman planına” göre 
yönetilmesi zorunlu olduğu ve buna göre Koru’nun amenajman planının yapılması 
gerektiği belirtilmiştir. Bu görüşe ek olarak yapılacak amenajman planının  ekosistem 
temelli olması, uygulamaların bu çerçevede yürütülmesine ihtiyaç olduğu ve Koru’nun 
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bu doğrultuda korunması gerektiği belirtilmiştir. Otsu bitkilerin biçilmesi konusunda 
da koruma statüsünden dolayı mutlaka bilimsel yöntemlerin takip edilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Teknik ormancılık faaliyetlerinin ot ve ağaç kesmek olduğu ve bunun bilimsel 
yöntemlerle yapılmaması durumunda ekosistemin zarar göreceği belirtilmiştir. Koruma 
statüsünden dolayı ilaçlama ve ot biçmenin bilinçsizce yapılamayacağı belirtilmiştir.

Çalıştayda tespit edilen sorunlardan birisi de yangın riskiyle ilgili olmuştur. Mevcut yapılarda 
yangın mevzuatının uygulanmadığı ve yangına karşı acil eylem planı olmadığı belirtilmiştir. 

2 .  ÇÖZÜM  ÖNER I LER I

EKOLOJİ VE  DOĞAL YAPI

Çözüm önerileri oturumunda Validebağ Korusu’nun doğal değerlerini, yaban 
hayatını ve ekosisteminin korunmasına yönelik sorunlarını, tehdit, risk ve 
fırsatlarını dikkate alarak ne gibi önlemlerin alınması ve çözüm önerilerinin 
hayata geçirilmesi gerektiği konusunda kapsamlı bir tartışma yürütülmüştür. 

Koru’da yaşanan ekolojik temelli sorunlara ilişkin çözüm önerileri ağırlıklı 
olarak Koru’nun kullanım biçimine yönelik bir yönetim ve planlama ihtiyacını 
vurgular nitelikte olmuştur. Ekosistem tabanlı bir yönetim sisteminin 
olmaması bir sorun olarak belirtilmiş, bunun bir parçası olan ziyaretçi 
yönetimi ile ekoloji tabanlı yönetimin kurgulanması gerektiği belirtilmiştir.  

Koru yönetimiyle ilgili sorunlarının ekosistem tabanlı planlama anlayışıyla 
çözülmesi gerektiği gerektiği defaatle ifade edilmiştir. Koru’nun alan yönetimi için 
uzmanlardan ve yerel inisiyatiflerden oluşan bir danışma kurulun oluşturulması 
gerektiği ifade edilmektedir. Böyle bir çözümün kurumlar ve paydaşlar arası 
uzlaşma ve ortak sorumluluk oluşturmada önemli bir rol oynayacağı ifade edilmiştir.
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Koru’nun tamamının sınırsız kullanılmasının problem yarattığı, yaban hayatını 
engellediği belirtilmiştir. Koru’nun tamamının insan kullanımına kapatılıp 
kapatılamayacağı çevresinde tartışmalar sürdürülmüştür. Bir görüş dünyada hiç insan 
sokulmadan yaşatılan ekolojik alanların da olduğu yönünde olmuş ve bu görüş üzerine 
daha uzun tartışmalara ihtiyaç olduğu ve yaygınlaştırılması gerektiği belirtilmiştir. 
Diğer bir görüş ise tüm alanın kullanıma kapatılmasının İstanbul gerçeklerine uygun 
olmadığı üzerine olmuştur.  Bu bağlamda koruma ve kullanma alanlarının birbirinden 
ayrılması gerekliliği belirtilmiş, insanların kullandığı bölge ile ekolojinin devamının 
istendiği bölgelerin birbirinden ayrılması önerilmiştir. Bunun için uzmanlardan 
oluşan bir ekibin kullanım dağılımına karar vermesinin doğru olacağı belirtilmiştir.  

İnsan kullanımının kısıtlanmasına yönelik bir başka öneri de Koru’nun taşıma 
kapasitesinin belirlenmesine yönelik olmuştur. Yaban hayatının sürdürülebilmesi için 
doğal alanlarda dönemsel olarak kullanım yasağının getirilebileceği belirtilmiştir. 
Koru’daki konfor alanlarının insan kullanımını arttırdığı belirtilerek bu alanların 
azaltılmasının yanı sıra patikaların azaltılması ve daraltılması da önerilerden biri 
olmuştur. Koru’daki doğal hayatı ve bunların korunmasını sağlamaya yönelik Koru’ya 
gelen ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ve Koru’nun çeşitli yerlerine uyarı levhalarını 
koymanın etkili olacağı belirtilmiştir. Bilgilendirme önerisinin devamı olabilecek biçimde 
Koru’nun ekolojik eğitimlerin yapıldığı bir açık hava müzesine dönüşebileceği belirtilmiştir.
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Koru’da sorun yaratan kullanımlardan birisinin de Koru’da gerçekleştirilen 
dizi ve film çekimleri olduğu, bu çekimlerin Koru’da yapılmasının durdurulması 
önerilmiştir. Var olan aydınlatma elemanlarının ekolojik olarak düzenlenmesi ve 
yeni aydınlatma yapılmaması da ifade edilen öneriler arasında yer almıştır. Koru’da 
karşılanması gereken bir ihtiyacın da çöplerin toplanması olduğu belirtilmiştir. 

Belediyelerin ot kesime işlemleri sebebi ile birçok fauna/flora zarar görmekte 
olduğu çok sayıda katılımcı tarafından ortaklaşılan bir görüş olmuştur. 
Çiçeklerin tohuma kaçmadan kesilmemesi gerektiği, bunun yanında birçok 
kuş türünün tüm yıl boyunca kesilmeyen bitkilerin tohumlarından beslendiği 
belirtilmiştir. Flora / fauna verilerinin çıkarılması, otsu bitki arşivinin (herbaryum) 
ve bir envanter çalışmasının yapılması, bu envanter çalışmalarının koruma 
kararları için temel oluşturmasının sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. 

Yamaçlara ve sınır alanlarına meyveli bitkiler ve çalı türlerinin olabileceği, otsu 
bölgeyi kapatacak ağaçlandırmanın olmaması gerektiği üzerinde durulmuştur. 
Ağaçlandırma faaliyetlerinin bir plan çerçevesinde yapılması gerektiği belirtilmiştir. 
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Oturumda konuşulan konulardan birisi de yangın riskine ilişkin olmuştur. 
Katılımcılar Koru’da yoğun insan kullanımına  rağmen yangın önlemlerinin 
alınmadığını, otsu bitkilerin kesilmesi yerine yangın önlemlerinin alınması 
gerektiğini, Koru’da yalnızca 5 hidrantın bulunduğunu, otsu bitkilerin 
kesilmemesi durumunda yangın riskini azaltmak için yasaklanmış olan ateşli 
piknik gibi kullanımların denetlenmesi ve önlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Koru’daki sokak hayvanlarının yaban hayatı üzerindeki etkisinin incelenmesi, 
koruya sokak hayvanlarının bırakılmasının önlenmesi, aşı ve kısırlaştırma 
yapılarak sayılarının kontrol altına alınması önerilmiştir. Bu bağlamda Koru’daki 
yaban hayvanları ve sokak hayvanlarından sorumlu olan bir veterinerin 
olması, ayrıca ziraat mühendisi, orman mühendisi gibi uzmanların da korudaki 
doğal hayatın korunabilmesi adına Koru’da görev yapması önerilmiştir. 

Koru içerisinde derede yaşanan kirlilik, kaynağı ile bağlantısının kesilmiş olması, 
gözelerin kapanmış olması sorunlarına ilişkin kirletici ve zarar verici faktörlerin 
tespit edilerek ortadan kaldırılması, dere topografyasının korunması, beton kanala 
alarak sonuçlanacak "ıslah" çalışmalarının yapılmaması gerektiği vurgulanmıştır.
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Oturumdaki önerler arasında sonradan yapılan futbol sahası ve Abdülaziz Av 
Köşkü önündeki otoparkın koruya yeniden kazandırılması, motorlu taşıtların alana 
girmemesi, Koru’daki meyve ağaçlarının zarar görmemesi için ağaçlardan meyve 
toplanmasının yasaklanması konuları da yer almıştır. Bu önerilerin yanı sıra Koru’nun 
İBB’nin sorumluluk alanına dahil edilmesi, Koru’nun korunması ve yönetimine ilişkin 
kapsamlı bir çalışmanın yürütülmesi ve yapılanların duyurulması da önerilmiştir.

 

KÜLTÜREL MİRAS 

Kültürel Miras oturumlarında Validebağ Korusu’nun bütününe yönelik ve Koru’daki 
yapılar ölçeğinde ve toplumsal hafıza konularında mevcut durumdaki sorunlara, 
risklere, ihtiyaçlara ve beklentilere dair geliştirilen çözüm önerileri tartışılmıştır.

Koru, hem tescilli tarihi yapıları hem de bir ekosistemi ve doğal yaşamı 
barındıran kamuya ait tek korudur. Ancak, Koru yetki ve sorumluluk itibariyle 
farklı kurumlara tahsis edilmiş durumdadır. Bu nitelikleri itibariyle bir yönetim 
planına ihtiyaç duyulduğu katılımcılar tarafından defaatle gündeme getirilmiştir.

Koru’nun kent bütünündeki yeşil sisteme entegre olacak şekilde koruma odaklı 
bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Validebağ Korusu’na yönelik 
KAİP’lerin katılımcılığa özen göstererek ve koruma ekseni belirgin bir şekilde 
hazırlanması ve sadece hazırlık aşamasında değil planın uygulanmasında ve 
izlenmesinde de katılımcı yöntemlerin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. KAİP 
sürecinde somut olmayan kültürel mirasın da dikkate alınması önerilmektedir. 
Bununla birlikte katılımcılar Koru’nun kültür mirası kimliğinin korunmasını güçleştiren 
karar ve uygulamalar gibi yönetsel sorunlara karşın bir yönetim planı oluşturulması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Bu yönetim planında  yerel inisiyatiflerin, uzmanların 
ve yetkili kurumların  karar alma, uygulama ve izleme/denetim aşamalarına 
etkin bir şekilde dahil olması gerektiği dile getirilmiştir. Bu modelde çok sesliliğin,  
şeffaflığın, ortak akıl ve bilimsel ilkelerin klavuzluğunun önemi vurgulanmıştır.
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Koru’daki insan yoğunluğu ve kullanımdan kaynaklı sorunlara karşın bir ziyaretçi 
yönetim planı önerilmiştir. Ancak, ziyaretçi yönetim planının yaklaşımı konusunda 
farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bir görüş mevsimsel / zamansal olarak ekosistem 
döngüsüne göre ziyarete açık alanların, kullanım durumlarının belirlenmesi 
gerektiği üzerinde durmuştur. Bir diğer görüş Koru içinde kullanımı kontrollü, 
denetimli bir şekilde açık ve tamamen yaban hayatı için ayrılmış alanların 
belirlenmesini önermiştir. Koru için ziyaret saatlerinin kısıtlanması da önerilmiştir. 
Diğer yandan Koru’nun tamamen insansızlaştırılması önerisi de dile getirilmiştir. 
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Validebağ Korusu’nun afet risklerine karşın hazırlanması için yangın, deprem gibi risk 
analizlerinin yapılması ve önlemlerin belirlenmesi vurgulanmıştır. Bu bağlamda Koru’nun 
ve içerisindeki yapıların yangın yönünden mevcut risklerinin tespiti ve gerekli önlemlerin 
alınmasına yönelik çalışma yapılması, bu konuda eğitimlerin düzenlenmesi önerilmiştir.

Koru’nun envanterinin güncellenmesi, İhsan Mermerci Çocuk Prevantoryumu, 
mutfak ve çamaşırhane, su kulesi gibi tescilsiz yapıların tescile önerilmesi 
ifade edilmiştir. Sanatoryum önündeki çeşmenin onarılması ve su bağlanması, 
tarihi su isale hatları ve dekovil hattının görünürlüklerinin sağlanması gerektiği 
ifade edilmiştir. Bu yapıların bilgilendirme panolarıyla bilinirliğinin sağlanması 
önerilmektedir. Su isale hatlarının yer üstünde izlerinin taşınması.  Tescilli yapılardaki 
tarihi eşyaların envanteri çıkarılmalı ve taşınabilir bu eşyalar korunmalıdır. 

Ayrıca, Validebağ Korusu’nun kültürel peyzajının mevcut durumunun analiz edilmesi 
ve peyzaj karakterine uygun olmayan yapı ve müdahalelerin kaldırılması, tarihi 
yapıların mevcut işlevlerinin her yapı kendi özelinde yeniden değerlendirilmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Günümüzde kafe olarak kullanılan tescilli atölye 
yapılarının, ziyaretlerden dolayı daha az zarar görecek çamaşırhane ve mutfak gibi 
yapıların, Koru’nun hafızasının paylaşıldığı bir müze haline getirilmesi önerilmiştir. 
İleride kapsamlı restorasyon projelerine ve büyük müdahalelere gerek kalmaması 
için Koru’daki tarihi yapıların periyodik bakımlarının sağlanması önerilmiştir. 
Restorasyon uygulamalarının ilgili koruma bölge kurulu onaylı projelerine 
uygun olup olmadığının denetlenmesi ve aykırılıkların giderilmesi önerilmiştir.

İstanbulluların Validebağ Korusu’nu tanıması, anlamının ve değerinin farkına 
vararak Koru’yla ilişki kurması için bilgilendirme çalışmalarının yapılması önerilmiştir. 
Bu kapsamda Koru’da bilgilendirme dokümanları, levhalar, Koru hakkında 
kısa videolar vb. araçların kullanılabileceği ancak bu faaliyetlerin  Koru’daki 
insan yoğunluğunu arttırmaması için önlem alınması gerektiği ifade edilmiştir.
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HUKUKİ VE İDARİ DURUM 

Çözüm önerileri durumunda, Hukuki ve İdari Durum masalarında Validebağ Korusu’nun 
mevzuat, karar alma, planlama ve uygulama konularında bir önceki oturumlarda ortaya 
çıkan sorunlar, tehdit, risk ve fırsatları dikkate alarak ne gibi önlemlerin alınması ve 
çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda bir tartışma yürütülmüştür. 

Koru ile ilgili yapılan koruma amaçlı imar planlarının koruma ilke ve esaslarına 
uymaması, takılabilir-sökülebilir yapılara izin vermesi, Koru’yu bir park 
olarak ele alıp peyzaj düzenlemelerine indirgemesi önemli bir sorun olarak 
tanımlanmış ve bir an önce yeni Koruma Amaçlı İmar Planlarının (KAİP) yapılması 
önerilmiştir. Ayrıca, Üsküdar Belediyesi tarafından yapılmak istenen ancak 
mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilen “Rehabilitasyon ve 
Düzenleme Yapım İşi” ihalesinin bir an önce iptal edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar İstanbul Planlama Ajansına aittir. 
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Yapılacak koruma amaçlı imar planının kullanım odaklı olmaması, kültürel ve 
doğal miras değerlerini gözeterek taşıma kapasitesinin göz önüne alınması, 
ekosistemleri göz ardı etmeyen bir yaklaşım ve çerçeve ile yapılması önerilmiştir. 
Koru için yapılacak tüm planlama ve karar alma süreçlerine konu uzmanlarının, 
mahalleli ve yerel inisiyatiflerin dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yapılacak yeni KAİP’lerde ve diğer tüm planlama çalışmalarında “planlama alanının 
tamamında toplam 100 m2'yi aşmayan yapılar yapılabilir” kararının kaldırılması 
ve Koru’nun Millet Bahçesi yapılmasına karşı açılan iptal davasında hazırlanan 
“Validebağ Korusu Bilirkişi Raporunun” göz önüne alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

Koru için ekosistem temelli amenajman planlarının yapılması gerektiği belirtilmiş, 
anıt ağaç özelliği taşıyan ağaçların tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
tescilli olmayan tescile değer yapıların da tescil edilmesi ve Koru için bütünsel 
bir koruma anlayışının oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Koru 
içerisindeki kaçak yapıların yıkılması da öneriler arasında yer almaktadır.

Koru’da Üsküdar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığı arasında bir yetki karmaşasının olduğu, çok başlı bu yönetim 
anlayışının giderilerek eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanması gerektiği aktarılmıştır. 
Vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite 
ve akademisyenlerin katılımıyla bir yönetim planının yapılması gerektiği belirtilmiştir. 
Farklı kamu kurumu ve yerel yönetimler arasında bölüştürülmüş yetki karmaşasını 
gidermek için yetki, sorumluluk ve koordinasyonun İBB’de olması önerilmiştir. 
İBB’ye tahsis yapılmasa bile kurumlar arasında yönetim kuruluna benzer bir kurulun 
oluşturabileceği, bu kurulun fiilen koordinasyonu sağlayabileceği belirtilmiş, ancak 
hukuken bu yöntemle çözümün mümkün olup olmayacağı hukuki açıdan tartışılmıştır. 
Yönetim kurulunun yanı sıra çok disiplinli bir bilim kurulunun da oluşturulması 
önerilmiştir. Kurumlar arasında imzalanacak bir protokol ile Koru’nun yönetimine 
hem kurumların hem kullanıcıların katılımının sağlanacağı ve bu sayede yönetimin 
denetlenebileceği bir yöntem de önerilmiştir. Farklı bir görüş olarak tüm yapıların tek bir 
kuruma tahsis edilmesi de dile getirilmiştir. Koruyla ilgili alınan tüm kararların kamuya 
açık olması ve tarafların bilgilendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.  Koruda film çekimi, 
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düğün vb. organizasyonların yapılmaması gerektiği, bu konudaki kültür varlıklarını 
koruma bölge kurulu kararlarının uygulanması önerilmiştir. Bununla birlikte, Koru’da 
gerçekleştirilebilecek etkinlik izinlerinin tüm tarafların onayıyla düzenlenmesi, etkinlik 
için başvuruda bulunanlara sorumlulukları hakkında bilgi verilmesi dile getirilmiştir.

Koru ve içinde yer alan yapılar için “Yangın Müdahale Planlarının” yapılması 
önerilmiştir. Validebağ Korusu'nun I. Derece Doğal Sit Alanı olması da vurgulanarak, 
bir yangın durumunda minimum zarar verecek şekilde yangın müdahale planının 
yapılması gerektiği belirtilmiştir. Yangın Müdahale Planlarının güncellenmesi 
için yetkili kurumların koordinasyonuna ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 
Validebağ Korusu ile ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarına, yerel kullanıcıya, 
Koru içinde yer alan eğitim ve sağlık kurumlarında çalışanlara yangın müdahale 
eğitiminin verilmesi önerilmiştir. Koru’daki kafe ve restoranların ruhsatlarının 
denetlenmesi, bu işletmelerin yangın riski yönünden değerlendirilmesi önerilmiştir.

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar İstanbul Planlama Ajansına aittir. 
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KİŞİ KURUM
Abdulkadir Cihat Ecevit İSKİ

Abdulkadir Ekşi Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi

Abdullah Ayaz Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı

Ahmet Kati Sağlık Bilimleri Üniversitesi Deneysel 
Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Validebağ Araştırma Parkı

Arif Belgin Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)

Aydın Çetinkaya İBB Kentsel Ekolojik Sistemler 
Müdürlüğü

Ayşe Berrin Bekem İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı

Ayşegül Özer Kozalak Derneği

Banu Akbaş Kozalak Derneği

Battal Çat Üsküdar Belediyesi Plan ve Proje 
Müdürlüğü

Bedel Emre İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Burçin Altınsay Özgüner ICOMOS Türkiye

Canan Atay Peyzaj Mimarı

Cihan Erdönmez İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Deniz Alkan Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları 
Derneği

Durna Şahin Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)

Ebru Omay Polat DOCOMOMO Türkiye

Ece Sarıyüz İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

Eray Morgül TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul 
Şubesi

Erdinç Orhan İstanbul Veteriner Hekimler Odası

Faruk Dığış Peyzaj Mimarları Odası

Faruk Yege Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)

Fatih Doğan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

Figen Küçüksezer Koşuyolu Muhtarlığı

Filiz Oskay Kelebek Gözlemcisi

Gaye Bulut Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)

Hacer Yılmaz Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü

Hasan Ofluoğlu İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı

Hatice Akkaya Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi

KATILIMCI LISTESI
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KİŞİ KURUM
Hatice Öktem Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)

Hikmet Durukanoğlu Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)

Hikmet Sarısu Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)

İ. Sırrı Yüzbaşıoğlu İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Biyoloji Bölümü

İbrahim Dedeoğlu İBB Ekolojik Sistemler Müdürlüğü

Mehmet Kerim AYAN İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü

Mesut Öztürk Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)

Muazzez Bayar Gözütok Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi

Muharrem Arslan Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi

Nasrettin Özkaya Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi

Neşe Taşan Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)

Nezih Şanlı Şan Hukuk

Nilüfer Ağırdır İstanbul Kent Konseyi Kent Kültürü ve 
Kültürel Miras Çalışma Grubu

Onur Cingil Avukat

Onur Çukurlu Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi

Özer Aydınlı İBB İtfaiye Daire Başkanlığı

Özlem Gonca Yalçınkaya İstanbul Kent Konseyi

Remzi Çelik Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)

Rıfat Ağırman Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Deneysel 
Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Validebağ Araştırma Parkı

Rıza Şener Altunizade Mahallesi Muhtarlığı

Semih Bilgin Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)

Semra Aydın Üsküdar - Acıbadem Mahallesi 
Muhtarlığı

Serkan Baş İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

Seval Uzunal Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)

Sinan Demirez Üsküdar Belediyesi Danışmanı

Suat Özçağdaş CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı

Süleyman Ünlü İYİ Parti Üsküdar İlçe

Şengül Kılıç Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)

Tülin Hadi İstanbul Kent Konseyi

Ünal Akkemik İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Vefa Yunus Taylan Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı

Yüksel Demirtaş Validebağ (Yerel İnisiyatif Temsilcisi)
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