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Anakentlerin Dünü, Bugünü, Yarını 

Ruşen Keleş1 
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Ruşen Keleş 

Giriş 

Kırsal alanlardan kentlere doğru olan nüfus göçü ya da doğal nüfus artışıyla kentler 
hızla büyümektedir. Büyüme, salt nüfusun artmasıyla sınırlı kalmamakta, kentin 
yerleşik olduğu alanın sınırları da genişlemektedir. Bu süreç, gelişmiş ve 
sanayileşmiş ülkelerde de, gelişmekte olan ülkelerde de benzerlikler taşır. Her 
anlamda büyüyen kentin çeperlerinde yerleşen nüfusun gereksinme duyduğu kamu 
hizmetlerinin sağlanması, hem akçal, hem de yönetsel açıdan kolay değildir. Kentin 
yönetsel sınırları dışında oturup, türlü amaçlarla her gün kent merkezine gidip 
gelenlerin, kentin sunduğu kamu hizmetlerinden yararlanmakla birlikte, vergi 
yükümlüsü olmadıkları için hizmet giderlerine katkıda bulunma sorumluluğu 
taşımamaları adaletsiz bir durum yaratmaktadır. Özellikle, kentlerin imar planlarının 
uygulanmasında, yeni oluşan küçük ve uzaktaki yerleşim birimleri plan disiplininin 
ve bütünlüğünün dışında kalınca, kentin imarında kaynak, denetim ve güzelduyusal 
(estetik) bütünlük sorunları da artmaktadır. Özellikle, New York, Londra, Tokyo, 
Moskova, Shanghai ve Mexico City gibi kentlerde kent merkezinden kilometrelerce 
uzakta bulunan yerleşik alanlara ulaşım ve altyapı hizmetlerinin görülebilmesi yeni 
örgütlenme modelleri aranmasına gereksinme yaratmıştır. 

Yukarıda sıralanan ve benzeri nedenlerle, dünyanın metropol ya da megalopol adı da 
verilen birçok büyük kentinde anakent belediyeleri için özel yönetim modelleri 
oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Merkezde yer alan belediye ile çeperlerdeki yerleşim 
yerleri arasında kimi hizmetlerle ilgili anlaşmalar yapmak, yerel yönetim hizmet 
birlikleri oluşturmak, ya da belli kamu hizmetlerinin görülmesini üstlenecek, İSKİ, 
ASKİ, BUSKİ türünden özel amaçlı kamusal örgütler kurmak gibi modellerin 
denendiği yerler vardır. Kimi yerlerde de Kamu hizmetlerinin üretilip sunulmasında 
yaşanan eşgüdüm sorunlarını aşabilmek için, söz konusu birimlerin tüzel kişiliği 
kaldırılarak birleştirilmeleri gündeme gelmektedir. Bunların yeterli görülmediği 
yerlerde, Paris'te, Tokyo'da ve Türkiye'de bugün uygulanmakta olan "yerel 
federasyon" (iki düzeyli yapı) düzenlemelerini yeğlemiş olan ülkeler de vardır. 

Dikkat edilirse görülür ki, anakentlerin yönetimi için model arayışlarının ardındaki 
temel neden, yerel kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, çabuk ve ucuz olarak 
üretilebilmesi ve halka sunulmasıdır. Bunun yanı sıra, yerel düzeydeki karar alma 
süreçlerine halkın katılımını kolaylaştırmak da, anakent yönetim modelleriyle 
varılmak istenen amaçlar arasındadır. Yerel yönetimlerin de varlık nedenleri olan bu 
yönetimsel, siyasal ve sosyo-kültürel etmenlerin dışında kalan amaçları 
gerçekleştirmek, anakent düzenlemelerinin itici gücü olamaz. Bir başka deyişle, yeni 
anakent yönetim modelleri arayışlarına, nesnel olmayan, kısa erimli oy hesaplarının, 
kısaca partizanca kaygıların yön vermesi, kamu yönetiminin temel ilkeleriyle 
bağdaştırılamaz. 

Türkiye'nin Anakent Yönetim Dizgesinin Gelişim Süreci 

1961 Anayasası'nın kabul edildiği yıllardan başlayarak, özellikle İstanbul'un 
yönetimi için yeni bir yönetim modeli arayışı süregelmiştir. Genel olarak kamu 
yönetiminin, özel olarak da yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesi konusu ne 
zaman gündeme gelse, anakentlerin yönetimi de o çerçevede tartışılan konulardan 
biri olmuştur. 1960'ların başlarında yapılan MEHTAP (Merkezi Hükümet Teşkilatı 
Araştırma Projesi) adlı projede de, 2000'li yıllarda başlatılan yerel yönetimleri 
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yeniden düzenleme girişimlerinde de, anakentler konusu hep gündemde kalmıştır. 
1982 Anayasası yürürlüğe girmeden önce, İstanbul'un bölük pörçük yerel yönetim 
yapısının imar ve planlama açısından yarattığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla, 
İller Bankası'nın öncülüğünde, İstanbul metropoliten alanı sınırları içindeki 
belediyeler yerel yönetimler hizmet birliği kurmaya özendirilmiş, hatta 
zorlanmışlardır. 

Ülkemizde, anakentler için özel yönetim biçimleri öngörülebileceğine ilk kez 1982 
tarihli Anayasada yer verildi. Büyük yerleşim birimleri için yasayla özel yönetim 
modelleri oluşturulabileceğine 1982 Anayasasının 127. maddesinde yer verildi. 
Bunun ardından, 1984 yılında, İstanbul, Ankara ve İzmir (3030 sayılı yasa) anakent 
sayılarak, üçünde de anakent belediyeleri oluşturulmuştur. Bu ilk düzenlemede, 
anakent tanımı, il merkezindeki belediyenin sınırları içinde birden çok "ilçenin" var 
olması koşuluna dayandırılmıştır.İzleyen yıllar içinde, anakent belediyelerini sayısı 
artırılmak istendiğinde, yine bu ölçüte bağlı kalınmış, Adana (3306), Bursa (3391), 
Konya(3399), Eskişehir (504), Gaziantep (3398), Kayseri (3508), Samsun (504), 
Antalya (504), Mersin (504), Kocaeli (504), Erzurum(504), Diyarbakır(504) ve 
Sakarya'da (KHK 593), belediye sınırları içinde olmak koşuluyla, yasayla ilçeler 
kurularak, anakent belediyelerinin sayısı 3'ten 16'ya çıkarılmıştır. 

Bu düzenlemelerde, anakent belediyeleri kurulmasında nüfusun belli bir büyüklüğe 
varmış olması koşulu aranmamıştır. Nitekim, aralarında İstanbul gibi o tarihte 12 
milyondan fazla nüfusu olan bir kent olduğu gibi, Erzurum, Samsun ve Sakarya gibi 
nüfusu birkaç yüz bini geçmeyenler de vardır. Bu durum 2000'li yılların ortalarına 
değin sürmüş, 2005 yılında yapılan bir değişiklikle, , yönetsel statü ölçütünün (ilçe 
merkezi olmak gibi) yanına, kentin yayılma alanı da eklenmiştir. "Pergel Yasası" 
diye adlandırılan bir yasal düzenlemeyle, kent merkezinden 50 kilometre uzaklıktaki 
yerleşim yerlerinin de anakent sınırları içine alınmasına olanak sağlanmış olması, 
"alan" ve "uzaklık" ölçütlerinin çevrime sokulduğunu gösterir. 

2004 yılında 5216 sayılı yasayla, anakent belediyesi yapılacak kentlerin nüfusunun 
en az 750 bin olması koşulunun getirilmesi, uygulamalara nüfus ölçütünün yön 
vereceği anlamına geliyordu. Gerçekten, önce 5019 sayılı yasada yer alan, daha 
sonra da 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası'nın Geçici 2. maddesine 
yerleştirilen bu kurala göre, anakentlerin sınırları genişletiliyordu. İstanbul ve 
Kocaeli'nde anakent belediyesinin sınırlarıyla il sınırları üst üste getirilmiş, geriye 
kalan 14 anakent belediyesinde ise, kent nüfusunun büyüklüğüyle orantılı bir 
düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre, anakent belediyelerinin sınırları, 
merkezden çevreye doğru belli büyüklükte yarı çapı olan çemberler içinde kalan 
alanları (yerleşim yerlerini) kapsayacaktı. Bu çemberlerin yarıçapı, nüfusu 1 
milyonu geçmeyen anakentlerde 20 kilometre, nüfusu 1 ila 2 milyon arasında olan 
belediyelerde 30 kilometre; ve nüfusu 2 milyondan daha fazla olan belediyelerde ise 
50 kilometre idi. Örneğin, Urla ve Menemen gibi belediyeler, İzmir Anakent 
Belediyesi sınırları içine bu kural uyarınca sokulabilmiştir. 

Hiç kuşku yok ki, her anakentin özel durumu ve içinde bulunduğu bölgensin 
fiziksel, coğrafi ve sosyo-ekonomik özellikleri hesaba katılmaksızın, böylesine 
mekanik bir düzenlemenin yapılmış olması çağdaş kamu yönetiminin kurallarıyla 
bağdaşmaz. Görünüşte, bunun anakentlerde alan genişletme gereksinmesine yanıt 
verebileceği sanılsa da; gerçekte, beklenen sonucu yaratamayacağı daha başından 
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belli olan bu düzenleme daha düne kadar yürürlükte kalmıştır. Konu, henüz 
Cumhurbaşkanı'nın onayını bekleyen, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 
yeni bir biçime sokulmuştur. 

2008 yılında 5747 sayılı bir yasa ile anakent belediyelerinin sınırları içinde bulunan 
irili ufaklı 300 kadar "ilk basamak (kademe) belediyesi" adını taşıyan belediyenin 
tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Bunlardan bir bölümü birleşerek bir belediye oluşturmuş; 
ya anakent belediyesinin sınırları içindeki ilçe belediyesine katılmış ya da mahalle 
statüsünü benimsemek zorunda kalmışlardır. Bu düzenlemede, o yerleşim yerlerinde 
yaşayan halkın oyuna başvurulmadığı dikkat çekmektedir. Oysa, Türkiye'nin taraf 
olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, bu gibi durumlarda, yerel 
yönetimlerin görüşlerine başvurmanın zorunlu olduğunu göstermektedir. Her ne 
kadar Türkiye, Şart'ın, yerel yönetimlere, kendilerini ilgilendiren her konunun 
planlanması ve karara bağlanması aşamalarında danışılması zorunluluğuna ilişkin 
kuralına (4/6) çekince koymuş ise de, sınır değişiklikleri sırasında kendilerine 
danışılması gereğiyle doğrudan doğruya ilgili 5. maddeye çekince koymuş 
olmadığından, 5747 sayılı yasayla yapılan bu değişikliğin uluslararası hukuk 
açısından savunulmasına da olanak yoktur. 

Bugünkü Kurumsal Yapının Özelikleri 

Anakent belediyelerinde iki basamaklı bir dizge oluşturulmuştur: a) anakent 
belediyesi, b) ilçe belediyesi. Yerel nitelikteki kamusal kent hizmetleri her iki 
düzeydeki yönetimler arasında paylaştırılmıştır. Yatırım ve finansman sağlamak, 
çevrenin korunması, parklar ve dinlenme yerleri oluşturulması, kentsel ulaşım, ana 
caddeler, teknik altyapı, imar ve planlama gibi anakent çapında önem taşıyan 
görevler anakent belediyelerine; daha küçük çapta olan, büyük kaynak ve yatırım 
gerektirmeyen hizmetler ise, ilçe belediyelerine bırakılmıştır. Her ne kadar imar ve 
planlama hizmetlerinin yerine getirilmesinde plan ölçeğine göre bir paylaşma 
yöntemi öngörülmüş ise de, bu konularda son söz yine de anakent belediyelerine 
bırakılmıştır. Görevin paylaşılmasında, nazım planların hazırlanması anakent 
belediyesine, uygulama planları ise ilçe belediyelerine bırakılmıştır. Bu paylaşım 
yöntemi iki basamak arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesine katkıda bulunmadığı 
gibi; bunun, ilçe belediyelerinin bir yerel yönetim olarak sahip olmaları gereken 
özerklikle bağdaşmadığı da ileri sürülmüştür. 

Yürürlükte olan anakent sisteminde, anakent belediye başkanlarını anakentin tüm 
seçmenleri, ilçe belediye başkanlarını ise, ilgili ilçelerin seçmenleri seçer. Karar 
organı olan belediye meclislerinin üyeleri ise, yalnız ilçelerin seçmenlerince göreve 
getirilir ve seçilen üyelerden beşte biri anakent belediye meclisine gönderilir. 
Anakent Belediye Başkanının başkanlığında, İlçe Belediye Başkanlarıyla birlikte, 
Anakent Belediye Meclisinde görev yaparlar. 1984 yılından bu yana yaklaşık otuz 
yıldır yürürlükte olan bu sistemin temsil ve katılım yönünden olduğu kadar, kamu 
hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi yönünden de beklenen 
yararları sağlamadığın ilişkin eleştiriler yaygındır. Bir yandan anakent belediyesinin 
kendisinin, öte yandan da onu oluşturan ilçe belediyelerin alan ve nüfus olarak en 
uygun (optimal) büyüklüklere sahip olmaktan uzak bulunmaları önemli sonuçlar 
doğurmaktadır. 
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Gelişmiş ve sanayileşmiş batı ülkelerinde, anakentler için farklı yönetim modelleri 
oluşturma kararının ardında yatan temel düşünce, birimler arasında yetkiler ve 
görevler açısından göze çarpan dağınıklığın ve başına buyrukluğun giderilmesidir. 
Anakentler içindeki birimlerdeki farklı hizmet ölçünlerinin giderilmesi, hizmetler 
arasında eşgüdüm sağlanması, tek elden ve merkezden görülmesi zorunlu olan kamu 
hizmetleri üretip dağıtma sürecinin bölünmezliği kuralına bağlı kalınması bu 
dizgenin dayandığı başlıca gerekçelerdir. Kentleşmede ve kentlerin imarında düzenli 
ve planlı gelişme ilkelerinin egemen kılınması da, anakent yönetimlerinden 
beklenenler ararsındadır. 

Ama unutmamak gerekir ki, ülkemizde anakent belediyeleri dizgesini çekici kılan ve 
hemen hemen bütün il merkezlerindeki belediyelerin "anakent belediyesi" olabilmek 
için sıraya girmek üzere can atmalarına yol açan asıl neden, anakent belediyesi 
sınırları içinde toplanan tüm devlet vergileri tahsilatı üzerinden (şimdi %6 ya 
yükseltilmiş olan) %5 lik bir payın bu belediyelere verilmekte olmasıdır. Anakent 
belediyeleri, ayrıca, sınırları içinde bulunan ilçe belediyelerine devletçe aktarılan 
akçal kaynakların belli bir yüzdesini de almaktadırlar. Kuşkusuz, bir belediyenin 
adının başına, birden "büyük" sıfatının eklenmiş olmasından duyulan hazzın, bir 
sosyo-psikolojik etmen olarak bu süreçte oynadığı rolün büyüklüğü de yadsınamaz. 

Yeni Anakentler Oluşturma Düşüncesi ve Gerçekleştirilmesi: 

Değerlendirme 

Bir yandan 2014 yılında yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinin yaklaşmakta 
olması, bir yandan da anakent belediyeleri dizgemizi yaşanan deneyimlerin ışığı 
altında yeniden gözden geçirme gereksinmesi, bir yıldan uzunca bir süredir, 
anakentlerle ilgili birtakım hazırlıkların da gündeme getirilmesine yol açmış 
durumdadır. Yapılmak istenen ve bir yasayla yürürlüğe sokulan değişikliklerin ne 
ölçüde otuz yıldır yürürlükte olan dizgenin uygulanmasından elde edilen derslere ve 
nesnel değerlendirmelere dayalı olduğunu bilmiyoruz. Ama, Yasanın temel hedefleri 
genel gerekçesinde, "yerel kamu hizmetlerinin kalitesini geliştirmek, yurttaş 
memnuniyetini artırmak ve vatandaşların kamu yönetimine daha fazla katılımını 
sağlamak" biçiminde özetlenmiş. Bunun yanı sıra, genel gerekçede, anakent sınırları 
içinde kalan belediyelerin "küçük ölçekli" planlar yaparak, "anakent alanını 
ilgilendiren geniş çerçeveli nazım planların bütünlüğünü bozdukları ve makro 
politikaların başarısını engelledikleri" öne sürülmektedir. Bir başka deyişle, "belli 
bir coğrafi alanda çok sayıda yerel yönetimin yetkili olmasının" yaratığı sakıncalar 
anakentlerle ilgili yeni yasanın temel dayanaklarından biri olarak 
değerlendirilmektedir. Ayrıca, bugünkü yapının "ölçek ekonomisinden" gereği gibi 
yararlanmaya elverişli olmadığı; yeterli akçal olanaklardan yoksun küçük ölçekli 
yerel yönetimlerin sanayileşme, ulaşım ve çevre gibi sorunları çözmekte ve 
eşgüdüm sağlamakta zorluklar yarattığına değinilmektedir. Bu yoldan, "birim 
maliyetlerin ve kişi başına düşen kamusal harcamaların azaltılabileceği" görüşü 
savunulmaktadır. Bütün bu nedenlerle, il sınırlarıyla anakent belediyesi sınırlarının 
örtüştürülmesi bir çözüm olarak ortaya konmaktadır. 

2004 yılından bu yana uygulanmakta olan 5216 sayılı yasayla İstanbul ve 
Kocaeli'nde anakent belediyesi sınırlarıyla il sınırlarının birleştirilmiş olması 
sonucunda, son sekiz yıl içinde, imar, planlama, ulaşım, yangın söndürme gibi 
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hizmetlerin yürütülmesinde eşgüdüm, bütünlük ve başarı sağlandığı savıyla, 
hükümet bu dizgenin hem var olan 14 anakent belediyesinde, hem de yeni kurulan 
13 anakent belediyesinde uygulanmasına karar vermiştir. 

Yeni Anakent Belediyeleri Yasası, gerçekte, anakent belediyelerini tümüyle 
düzenleyen bir yasa değil, fakat 5216 sayılı yasada değişiklikler yapan bir yasadır. 
Özelliklerini aşağıda kısaca özetlemeye ve her birine ilişkin değerlendirmelerimizi 
sunmaya çalışacağım. 

1) Ülkede var olan 16 anakent belediyesine bu yasayla 13 anakent belediyesi daha 
eklenmektedir. Bu sayının neden 13 de, daha fazla olmadığı, belirlenmelerinde, 
neden 750 bin nüfus sınırının esas alınıp da, daha küçük ya da daha büyük bir 
sayının yeğlenmediği bilinmemektedir. Seçilenlerin hepsinin il nüfusu 750 binin 
üzerindedir. Seçilen iller, nüfuslarının büyüklük sırasına göre, Şanlıurfa, Hatay, 
Balıkesir, Kahramanmaraş, Van, Aydın, Denizli, Manisa, Mardin, Malatya, 
Muğla, Tekirdağ ve Trabzon'dur. Oysa, bugüne değin geçerli olan yönetim 
dizgemizde, anakent belediyesi olabilmek için aranan 750 bin nüfus sınırı 
yalnızca ilgili kentin nüfusu iken, yeni düzenlemeyle, bu nüfusun il sınırları 
içinde yaşayan toplam nüfus olarak dikkate alındığı görülmektedir. 

2) Gerekçede de belirtildiği üzere, günümüzde yalnız İstanbul ve Kocaeli anakent 
belediyelerinde olduğu gibi, tüm anakent belediyelerinde, belediye sınırı ile bir 
mülki yönetim birimi olan ilin sınırları örtüştürülmüştür. Edinilen bilgilere göre, 
gelecekte, bu dizgenin ülkenin bütün illerine yaygınlaştırılması gündemdedir. 
Bunun bir sonucu olarak da, yenilerle birlikte sayıları 29'a ulaşan anakentlerin 
bulundukları illerdeki il özel yönetimlerinin varlığına son verilmiştir.Daha 
önemlisi, uzun erimde, ülkedeki tüm il özel yönetimlerini kaldırma düşüncesinin 
de gündemde olmasıdır. 

Her ne kadar, günümüzde, İstanbul ve Kocaeli'nde uygulanmakta olan dizgede 
önemli hizmet darboğazları ile karşılaşılmamakta; tersine, özellikle imar ve 
planlama hizmetleri yönünden kimi üstünlükler elde edilebilmekteyse de, bu 
durumun sözü edilen her iki ilin boyutları ve coğrafi konumuyla yakından ilgili 
olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Oysa, yukarıda adları belirtilen yeni 13 
anakent belediyesi ve var olan 16 anakent belediyesinden çoğu, yalnız nüfusları 
açısından değil, kapladıkları alanın büyüklüğü yönünden de, İstanbul ve 
Kocaeli'nden çok farklıdırlar. 

Bu durumda, yeni kurulan dizgenin 27 anakent belediyesinde, daha doğrusu 27 
ilde başarılı olacağını beklemek için hangi nesnel nedenler vardır? Bu pek belli 
değildir. Açık olan şudur ki, 50 kilometre yarı çapı olan anakent belediyelerinde 
bile çeperlerdeki yerleşmelere hizmet götürmekte büyük güçlükler yaşandığı 
açıkça görülmesine karşın, şimdi kent merkezinden 250-300 kilometre uzaktaki 
birimlere nasıl hizmet götürülebileceğinin,altyapı yatırımlarının nasıl 
gerçekleştirilebileceğinin güvencesini görebilmek olanağı yoktur. 

İmar ve planlama açısından teklik ve bütünsellik önemli olmakla birlikte, imar 
planlarının uygulama ve denetim araçlarının kullanılması açısından uzaklığın 
olumsuz bir etmen olduğu unutulmamalıdır. Bu yönden, merkezden 
uzaklaşmanın hizmetin etkin ve verimli görülmesini güçleştireceğini varsaymak 
yanlış değildir. 
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3) Belediye ve il sınırlarının çakıştırılması, bir başka deyişle, anakentin boyutlarının 
genişletilmesi gündeme geldiğinde, yasanın gerekçesinde olduğu gibi,sıklıkla 
öne sürülen ekonomik görüş, "ölçek ekonomilerinden" (scale economies) 
yararlanma şansının artacağı savıdır. Bilim terimleriyle ilgili sözlüklerde, ölçek 
ekonomisi,"üretilen ürün miktarı arttıkça, birim maliyetlerde azalışın oluşması" 
biçiminde tanımlanır . Anakentlerin boyutlarının il sınırlarına kadar 
genişletilmesi kararında, kuşkusuz, üretilen mal ve hizmetlerin, yeni durumda 
daha büyük avantajlar sağlayacağı varsayımı etkili olmuştur. Ne var ki, bu 
noktada acele yargılara varmaktan kaçınmak gerekir. 

Bu konuları 40 yıl önce tartışmış olan ekonomistler, bir kez, ekonomik 
etkinliklerin ve nüfusun belli mekanlarda yığılmasından, gerçekten, belli 
biriktirimler, kazançlar sağlanacağını (agglomeration economies), ancak bu 
kazançların sınırsız olmadığını ve kentin nüfusunun alabildiğine artması 
sonunda, bunların miktarında uzun erimde azalmalarla karşılaşılacağını 
saptamışlardır. Bu zararlı sonuçlara "dışsal yitikler" (external diseconomies) de 
denilmektedir . Bunlar, "Bir kentin nüfusça ve alanca gereğinden çok büyümesi 
sonucunda ekonomik ve toplumsal yönlerden karşılaştığı güçlüklerin para olarak 
değeri" biçiminde tanımlanmaktadır.İkinci olarak da, kamusal kent hizmetleri 
için en uygun (optimal) büyüklükler ararken, kentin büyümesine koşut olarak 
ortalama maliyetlerde azalışlar olsa bile, en uygun büyüklük sınırının aşılması ve 
kentlerin gereğinden fazla büyümesi durumunda, bu kez, nüfus yığılmasının 
maliyet artışlarına ve kazanç azalışına (agglomeration diseconomies) yol 
açabileceği noktasında görüş birliğine varmışlardır . Böyle olunca, anakentleri 
ülke topraklarına alabildiğine yaymanın olası ekonomik, toplumsal ve fiziksel 
yararları ve zararları üzerinde daha ciddi araştırmalar yapmaya gereklilik olduğu 
apaçıktır. 

4) En az bu konu kadar önem taşıyan bir başka noktaysa, günümüzün en önemli 
demokratikleşme sorunlarının başında yer alan, yerel halkın karar süreçlerinde 
aktif görev alma istemlerinin, yeni yasal düzenlemeyle, ucuz, kolay ve çabuk bir 
biçimde karşılanamayacak olmasıdır. Katılımla ilgili kuramsal açıklamalar, bir 
yerleşim yerinin çapı küçüldüğü oranda katılımın etkinliğinin artacağını 
göstermektedir. Bu durum, hem ülkemizin taraf olduğu Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı'nın katılıma ilişkin kurallarıyla (madde 3/2, 4/6, 5 ve 
9/6), hem de yerel halkın katılımını artırmak amacıyla Avrupa Konseyi'nin 
yetkili organlarının 2009 yılında kabul etmiş olduğu EK Protokol'ün kurallarıyla 
bağdaştırılması olanaksız bir değişikliktir. 

5) 29 ilde İl Özel Yönetimlerinin yerini anakent belediyelerinin alması, uzun 
erimde, il valilerinin taşradaki konumlarını ister istemez zaafa uğratmış olacak 
ve görev alanlarını devletin taşradaki temsilciliği gibi göreceli olarak simgesel 
bir duruma düşürebilecektir. Bu değişikliğin doğal sonucu, yetki alanı ilin 
sınırlarına kadar genişletilmiş olan anakentlerin belediye başkanlarına bir tür 
"seçimle göreve gelmiş vali" kimliği kazandırarak, atanmışların seçilmişler 
karşısında ikincil bir duruma düşürülmesi olacaktır. Ülkemizde, devleti ve 
hükümeti temsil eden valilerin seçimle göreve gelmesi yolundaki eğilimler 
hesaba katılacak olursa, bundan tekil (üniter) devlet dizgesinin uzun erimde nasıl 
etkileneceği merak edilmeye değer. Valilerin seçimle göreve gelmesi 
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doğrultusunda geçmiş yıllarda da öneriler yapılmıştır . Federal olmayan Japonya 
gibi kimi ülkelerde de valilerin seçimle göreve gelmelerine bakarak, böylesine 
bir değişikliğin mutlaka tekil devlet biçimini terk etmek anlamına gelmeyeceğini 
öne sürenler olabilir. "Bölgeselleşmiş bir devlet" durumuna gelmekte olan 
İtalya'dan buna benzer örnekler verenler çıkabilir. Bununla birlikte, her devletin 
kurumsal yapısına egemen olan ilkelerden, o ülkenin tarihsel gelişme sürecinin, 
kuruluş felsefesinin ve sosyo-kültürel ve siyasal gerçeklerinden bağımsız olarak 
değerlendirilemez. Bu konuyla ilgili olarak, Türk İdareciler Derneği'nin 24 
Mayıs 2012 tarihinde düzenlemiş olduğu toplantıda da bu kaygı dile getirilmiş ve 
şimdi yasalaşmış olan tasarıyla getirilmek istenen değişikliklerin, ilk adımda 
bölge yönetimlerine olanak tanınmasına yol açmasından ve giderek Türkiye'nin 
devlet dizgesini tekil olmaktan çıkarıp federal bir niteliğe dönüştürmekle 
sonuçlanmasından duyulan kaygı dile getirilmiştir. 

Bu bağlamda, uzman sayılanlarca bile sık sık yinelenen bir yanlışı önlemek 
amacıyla, anakentlerle ilgili düzenlemenin, "federalizm" ile ilgisi olmadığını 
belirtmeliyim. Federasyon bir devlet dizgesi olarak sözlüklerde şöyle 
tanımlanıyor: "Birden çok devletin, ortak bir anayasa ile egemenlik ve 
yetkilerinin önemli bir bölümünü, katıldıkları bir üst yönetsel-siyasal yapıya 
kimi alanlarda devretmesiyle oluşan devlet biçimi" . Bir devlet dizgesi olarak 
federasyon, tanımı gereği bir "siyasal yerinden yönetim" dizgesidir. Dolayısıyla, 
federalizmi "idari" (yönetimsel) ya da "mali" federalizm olarak adlandırmak, 
onun bir "yönetimsel yerinden yönetim" türü olmakla karıştırılmasına yol açar. 
Egemenliğin sağladığı yasa yapma gücünün yerel ya da bölgesel birimlerle 
paylaşılmasını öngören bir düzenleme olmadıkça, federasyondan söz edilemez. 
Yeni yasanın böyle bir özelliği yok. Benzerliklerden ya da niyetlerden 
çıkarsamalar yapmak, bilimsel yönden değil, olsa olsa günlük siyasal pratikler 
açısından bir değer taşıyabilir. 

6) Anakent belediyelerinde, özellikle imar ve planlama konularında "son sözü" ilçe 
belediyelerinin değil, fakat anakent düzeyindeki organların söyleyecek olması 
doğaldır.Gerçekte, bu konulardaki duraksamalar 3030 sayılı yasayla 1984 
yılından beri giderilmiş ve ilçe belediyelerinin bu konulara ilişkin yetkileri 
tırpanlanmıştı. Ama yine de, yeni yasayla getirilen düzenlemeler içinde en rahat 
savunulabilecek olanı imarda ve planlamada birlik ve bütünsellik kuralıdır. 

Bununla birlikte, anakent belediyelerinin çok geniş yetkilerle donatılmış 
olmaları, anakent düzeyinin ilçe belediyeleri karşısında güçlendirilmiş olması, 
bir anlamda, merkeziyetçiliğin yerel düzeyde güçlendirilmesi anlamına 
gelmektedir.Yeni yasayla, 5779 sayılı (2008) yasada yapılan bir değişiklikle, 
devlet bütçe vergi gelirlerinden anakent belediyelerine ayrılan payın % 2.50'den 
% 4.40'a yükseltilmesi, anakent belediyesi sınırları içinde toplanan bütün 
vergilerden anakentlere ayrılan payın % 5'ten % 6'ya çıkarılmasına karşılık, bu 
oranların, öteki belediyelerde ve anakentlerdeki ilçe belediyelerinde, sırasıyla, % 
2.85'ten % 1.40'a ve % 30'dan % 20'ye indirilmiş olması ayni merkeziyetçi 
yaklaşımın bir anlatımı olarak değerlendirilebilir. Bu tür merkezileşme eğilimleri 
taşıyan düzenlemeleri, iş başındaki hükümetin 10 yıldır savunduğu "yerelleşme" 
söylemleriyle bağdaştırmak ta olanaksızdır. Bugüne değin uygulanmakta olan 
anakent belediye dizgesinde de, anakent belediye başkanının ağırlığı ön planda 
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geldiği için, yeni düzenlemenin "başkanlık" dizgesinin yerel düzeyde minyatür 
bir denemesi olduğu yolundaki değerlendirmeler kanımca doğru olmasa gerektir. 
Çünkü, bu yönden bir geriye gidişten çok, var olan düzenin korunduğu dikkat 
çekmektedir. 

7) Öte yandan, yeni yasayla, 29 İl Özel Yönetiminin, 1591 belde belediyesinin ve 
16.082 köy yönetiminin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Bu işlem yapılırken, bu 
yerleşim yerlerinde halen yaşamakta olanların görüşlerinin sorulması, 
kendilerine danışılması gündemde gelmemiştir. Oysa, Türkiye'nin 3723 sayılı 
yasayla 1992 yılında onaylamış olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı'nın 5. maddesi, yerel yönetimlerin sınırlarında değişiklik gerektiren bu tür 
düzenlemelerde, mümkünse bir halkoylaması yoluyla halka danışılmamsını 
zorunlu saymaktadır. Böyle bir yöntemin öngörülmemiş olması, yalnızca Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın danışma ve katılımla ilgili kurallarına değil, 
ayni zamanda, 1982 Anayasası'nın 90. maddesine de aykırılık taşımaktadır. 
Çünkü, uluslararası sözleşmelerin kurallarıyla ulusal yasalar arasında, temel hak 
ve özgürlüklere ilişkin konularda, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, ulusal 
yasanın kuralları dikkate alınmaz. Yerel yönetim birimlerinin varlığına son 
verilmesinin de, temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir konu olduğu kuşku 
götürmez. 

8) Anakentlerle ilgili yasal düzenlemenin yerel seçimlerin tarihiyle ilişkilendirilerek 
aceleye getirilmiş olması, yansız çevrelerde, bu çabanın nesnel ölçütlere dayalı, 
kamu hizmetlerinin ve yerel demokrasinin gereklerine yanıt vermek amacından 
çok, oy hesaplarıyla oluşturulan öznel bir girişim olduğu kanısının ağır 
basmasına yol açmıştır . Durum böyle olsa bile, bu tür hazırlıklardan 
kamuoyunun bilgi sahibi kılınması demokratik toplumlarda önemsenen bir 
gereksinmedir. Bu yapılmadığı takdirde, dillerden hiç düşürülmeyen ve yasanın 
gerekçesinde de sözü edilen "saydamlık", "katılımcılık", "hesap verebilirlik" ve 
"yurttaş odaklı olma" gibi yönetim kurallarının kağıt üzerinde kalacağı 
kuşkusuzdur. 

Kaldı ki, böylesine teknik boyutlarının ağır basması gereken bir konunun, ilgili 
bütün kişi ve kurumların görüş, öneri ve eleştirilerinin alınmasına olanak verecek 
bir ortamlarda tartışılmasında büyük yararlar vardır. Üniversiteler, araştırma 
kuruluşları, meslek odaları ve ilgili sivil toplum örgütleri bunlar arasında ilk akla 
gelenlerdir. 

Sonuç 

Yeni düzenlemenin, anakentlerde belediye başkanlarını "olağanüstü" yetkilerle 
donatmakta olduğu biçiminde anlaşılması ve hatta "başkanlık" dizgesine geçişe bir 
hazırlık olarak sunulması doğru değildir. Çünkü, esasen, 3030 ve 5216 sayılı 
yasalarla kurulmuş olan dizgenin temelinde, anakent belediye başkanlarının 
yetkilerinin oldukça geniş olduğu dikkat çeker. Bu yetkiler, başkanlara, yani 
yürütme organına değil de, anakent belediye meclislerine tanınmış olan geniş 
yetkilerdir. Önemli olan, anakent yerel yönetim modellerinin oluşturulmasında 
aranan ölçeğin hangi nesnel ve bilimsel etmenlerin ışığında belirlenmesi gerektiği 
konusudur. Ülkemizde, bu sürecin, genel olarak "politik" bir öze sahip olduğuna 
ilişkin değerlendirmelerde büyük bir gerçek payı vardır. Yerinden yönetim 
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kuruluşlarının siyaset dışında tutulması gereken kurumlar olduğunu sanmak 
kuşkusuz doğru ve gerçekçi değildir. Ama bunlarla ilgili yasal düzenlemelerde dar 
siyasal hesapların, bir başka deyişle, partizanlık etmeninin ağır basması, kamu 
yönetiminin kurumsal yapısının ve kurallarının toplum yararına düzenlenmesi 
gereğiyle kesinlikle bağdaşmaz. 

Batı ülkelerinin hemen hemen hepsinde, anakent yönetimleri kamu hizmetlerinin 
gerekleri göz önünde bulundurularak kurulur. Kuşku yok ki, ülkelerin kendi tarihsel 
gelişme süreçlerinin, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerinin de bu 
düzenlemeler üzerinde önemli etkilerli olur. Ama o ülkelerden hiç birinde, 
Türkiye'de olduğu gibi, öznellik özelliği ağır basan nedenlerle düzenleme 
yapıldığına rastlanmaz. Batı dünyası ile bütünleşmeyi söylem düzeyinde 
sürdürmenin topluma yararı olmadığı gibi; hem uzun, hem de kısa erimde maliyeti 
de yüksek olur. Sağlıklı bir bütünleşme, kamu yönetimi kurumlarının 
düzenlenmesinde, dizgenin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde, nesnel, bilimsel 
ve çağdaş ölçütlere bağlı kalınmasını zorunlu kılar. Bu ise, yönetim ve siyaset 
kültürünün gelişme düzeyiyle yakından ilgilidir. Kanımca, ülkemizde gerçekten 
anakent statüsü kazandırılması gereken kentlerin sayısı, İstanbul'a ek olarak iki ya 
da üçü geçmez. Ve geçmemelidir de. Tersine, bugün gerçekleştirildiğini 
gördüğümüz yapıda ısrar edilmesi, salt yönetimin etkinliğinin artırılması amacının 
dışında, siyasal ve ekonomik anlamda daha başka hedeflere ulaşmanın 
amaçlandığını gösterir. Bu ise, ülkenin doğal kaynaklarını uluslararası sermayenin 
istemleri doğrultusunda daha rahat kullanabilmenin önündeki tüm engellerin 
kaldırılmasını kolaylaştıracak bir kurumsal yapının oluşturulmasıyla ilgilidir. 
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Öz:. Bu bildiri neoliberalizmin yeni evresi üzerinde odaklanmakta ve neoliberalizmin 
geçirdiği gelgitler sonucunda süreli olarak değişip dönüştüğünden konu etmektedir. Bu yeni 
evrede piyasanın özgürleşmesi söylemi kullanılarak devlet müdahelesinin her alanda arttığı 
hızlandığı gözlenmektedir. Türkiye bu konudaki en iyi örneklerden biri olup son dönemdeki 
yaşanan süreç "girişimci devletin otoriterleşen populizmi" olarak tanımlanabilir. Bildiri bu 
sürecin ortaya çıkış nedenlerini, içeriğini ve etkilerini tartışmaktadır. 
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Abstract: This paper is focused on the new stage of neoliberalism and its changing character 
due to its roll on and roll back policies. In this new stage of neoliberalism the state 
intervention increases against the discourse on liberalizing markets. Turkey provides one of 
the best examples of such trend, which can summarized as "authoritarian populism of 
entrepreneur state". This paper explores the motivations of theis process as well as its context 
and implications. 
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perspective 
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1. Giriş: Neoliberalizminin Yeni Evresi 

1980'li yıllardan başlayarak kentsel alanlarda neoliberal ekonomik politikalarla 
desteklenen önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlerin yapılı çevre ile sınırlı 
kalmadığı ve kentlerin ekonomik ve sosyal yapılarında önemli dönüşümlerin 
yaşandığı, kent ve bölgesel yönetimlerine ilişkin kuralların değiştiği, özel mülkiyete 
ağırlık verilerek yapılan düzenlemelerle bazı hakların kamudan özel sektöre/piyasa 
güçlerine aktarıldığı izlenmektedir (Newman ve Thornley, 1997). Bu yeni dönemde, 
Keynesgil dönemdeki sosyal yönetişim biçimleri terk edilirken, sosyal refah ilkelerinin 
önemli olduğu ülkelerde bile kentsel arsa ve konut piyasasında girişimci yönetişim 
biçimlerinin egemenlik kazandığı görülmektedir. 1980 ve 1990'lı yıllarda yaşanan 
değişim süreci genel olarak "küreselleşmeye uyum" ve "yönetimden yönetişime" geçiş 
başlıkları altında tartışılmış (Brenner 2003; Jessop 2000), ve kent ve bölgelerin 
değişen işlev ve rolleri bu mekansal birimlerin rekabet güçlerini artırılması bağlamında 
değerlendirilmiştir. Devletin rolünün ise girişimci yönetişim çerçevesinde yeniden 
şekillendiği vurgulanmış, girişimci devlet ve bu devletin küresel sermaye ile kurduğu 
ilişkilerin kentsel politika, planlama ve planlama araçlarını belirlediği savı genel bir 
kabul görmüştür. 

Yukarıda kısaca özetlenen neoliberal politikalar ve bu politikaların kentlere 
yansımasına yönelik tartışmalar piyasa güçlerine odaklanan bir açıklama biçimi 
sunmaktadır. Ancak son yıllarda bu basit ve kolay genellenebilir, bu nedenle de 
oldukça yaygın olarak benimsenmiş açıklama biçimine yönelik yoğun eleştirilerin 
ortaya çıktığı görülmektedir. Bu eleştirilerin bir bölümü giderek ulusal kuralların ve 
denetimin aşınmakta olduğu ve küresel güçlerin ağırlık kazandığı yeni düzenin 
mekansal yansımaları olarak mekandaki değişimleri açıklamanın çok da yeterli 
olmadığını, bunların fazlaca kaba açıklama biçimleri olduğunu vurgulamaktadır. 
Ancak bu genel değerlendirme ötesinde neoliberal politikalar, neoliberal kent ve 
kentleşme sürecine yönelik, birbiri ile de ilintili olan iki tartışma bugün dünyanın farklı 
yerlerinde gündeme gelen kentsel politikaları ve uygulamaları anlamak açısından çok 
daha önemlidir. 

Bunlardan ilki kapitalizmin iç çelişkileri ve bu çelişkilerden dolayı gündelik politika ve 
uygulamalarda birbirleri ile ters düşen ve akıl karıştıran farklı gelişmelerin ortaya 
çıkması ve benimsenmesi (Harvey 2005) şeklinde özetlenebilecek tartışmadır. 

İkinci tartışma ise neoliberalizmin değiştiği ve günümüzde neoliberalizmin yeni bir 
evresinin yaşanmakta olduğuna ilişkindir. Bu yeni aşama çok farklı şekilde 
adlandırılmaktadır; 'neoliberalizm sonrası' (Larner ve Craig, 2005), 'geç 
neoliberalizm' (Peck, 2010), 'yeni neoliberalizm' (Renique, 2009), or 'post-
neoliberalizm' (Brand ve Sekler, 2009) gibi. Özellikle neoliberalist gündemin 2008 
sonrasımdan da etkilendiği ve neoliberalizmin ötesine doğru bir kayışı tetiklediği 
görüşü yaygındır (Peck ve diğerleri, 2009). Peck (2010: 106) neoliberalizmin eskisi 
gibi olmadığını belirtmekte ve neoliberalizmi "krizlere dayanıklı olan piyasa kuralları" 
olarak tanımlamaktadır. Ancak nasıl tanımlanırsa tanımlansın, yeni neoliberalizmin 
hem toplumsal hem de ekonomik bunalımlarla başedebilmek için yeni yaklaşımlar 
geliştirdiği açıkça görülmektedir. Bu yaklaşımlar özellikle sosyal, siyasal ve ekonomik 
dönüşümlerde yeni bir bakış açısı, neoliberalizme karşı çıkanlarla farklı uzlaşma 
arayışları şeklinde olduğu gibi, bazı ödünler vererek karşı hareketleri engelleme veya 
yatıştırma çabalarını da içermektedir. 
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Bu çerçevede devletin rolü yeniden gündeme gelmektedir. Devlet bir yandan rekabetçi 
politikaların sürdürülmesinde ana destekleyici, hatta oyuna bizzat kendisi katılan bir 
aktör niteliği kazanırken, sosyal devletin eski bazı işlevlerini üstlenerek tepkileri 
azaltmaya çalışmaktadır. Bu nedenle bazı isteklerini dikte ettirmek amaçlı bir 
populizm giderek daha fazla gündeme gelmektedir. Bu bağlamda kolaylıkla biraraya 
gelemeyecek kavramsal birliktelikler oluşmaktadır; "artan müdahelecilik ve devlet 
girişimciliği" (Peck ve Tickell, 2002), "sosyal yapının yeniden şekillendirilmesi 
amaçlı müdahelecilik" (Loopmans ve Dirckx, 2011) ve "girişimci devlet ve 
otoriterleşen populist politikalar" (Eraydın ve Taşan-Kok, 2012) gibi. 

Bu bildiri, neoliberalizmin karşı karşıya olduğu sorunları çözebilmek ve tepkileri 
yumuşatabilmek için evrildiğini ve bu yeni evresinde çelişik gözüken, ancak belirli bir 
düzeni sürdürebilmek için ödünç alınan kavramlar ve uygulamalarla ileri-geri 
savrulduğunu savunan bir çerçevenin günümüzdeki politika ve uygulamaları anlamada 
ve çözümlemede çok daha yararlı olduğu savunmaktadır. Özellikle devletin değişen 
rolü ve yaklaşım biçiminin önemli bir açıklayıcı değişken olduğu ve devletin kente 
bakış açısı ve uygulamalarının neoliberalizmin kendini yenileme ve yeni koşullara 
uyum sürecini tanımlamak açısından önemi bu bildirinin ana çıkış noktasını 
oluşturmaktadır. 

2. Neoliberalizmin Çelişkileri 

Neoliberalizmin iç çelişkileri özellikle son yıllardaki yazında giderek ilgi çekmektedir. 
Son yıllarda neoliberalizmdeki çelişkiler üzerine gelişen yazın artan çelişkilerin 
neoliberalizmi sadece "artan ölçüde piyasa güçlerine dayalı gelişme" şeklinde 
tanımlamanın yetersizliğini işaret etmektedir. McGuirk'e (2005) göre neoliberalizm 
tekil ve iç tutarlılığı olan bir proje olmayıp, gerçekte birbiri ile örtüşen karmaşık 
statejilerin oluşturduğu melez bir yönetişim biçimi olarak tanımlanabilir. Peck, ve 
diğerleri (2009) ise neoliberalizmin geçmişe bağımlı ve içeriğin önemli olduğu bir 
süreç olduğunu, bu nedenle de miras alınan kurumların, geleneklerin, siyasal ve 
ekonomik rejimlerin ve bunların yanısıra küresel belirleyicilerin de etkin olduğu 
ekonomik ve sosyal bir süreç olarak tanımlanması gerektiğini belirtmektedirler. Diğer 
bir deyişle, neoliberalizmin bir ölçüde bağlam bağımlı olduğu ve bu sürecin farklı ülke 
ve bölgelerde farklı içerik ve tanımları olmasının doğal olduğu savunulmaktadır. 

Harvey (2005) neoliberalizmin çelişkilerini sıralarken, Peck ve diğerleri (2009) 
neoliberal ideoloji ile günlük politikalar arasındaki tutarsızlıklara işaret etmektedir. Bu 
konudaki yazını inceleyen Taşan-Kok (2011) yapılan çalışmalarda neoliberalizmin 
çelişkilerini 5 ana başlık altında toplamıştır. 

1. Devletin gücü ve yetkilerinin yeniden bölüşümü konusundaki çelişkiler 

2. Kamu ve özel sektör arasındaki ilişkiler ve tanımlanan yeni rollere ilişkin 
çelişkiler 

3. Artan girişimcilik, bireycilik ve rekabetin yarattığı çelişkiler 

4. Piyasa serbestisine karşı bireysel özgürlük ve çoğulcu demokrasinin ortaya 
çıkardığı çelişkiler 

5. Toplumsal kimlik ve demokratik yönetişimle ilgili çelişkiler 

Devletin gücü ve yetkilerinin yeniden bölüşümü konusundaki çelişkiler 
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Piyasa güçleri ağırlıklı neoliberal söyleme karşılık neoliberal dönemde asimetrik güç 
ilişkilerinin varlığını sürdürdüğü, hatta daha da arttığı görülmektedir. Neoliberalizm 
devleti ve devlet kurumlarını gereksiz kılmamakta, tam tersine devlet kurumlarını ve 
uygulamalarını yeniden biçimlendirmektedir. Mevcut gelişmeler, 1980'li yılların 
başında devletin ortadan kalmamakla birlikte, yeniden yapılandığını ve bu süreçte 
yetki ve sorumluluklarının azalarak, bir yandan ulus üstü kurumların diğer yandan 
yerel yönetimlerin daha etkin hale geldiğini vurgulayan söylemin (Jessop, 2000) 
öngörülerinden oldukça farklı bir noktaya doğru gittiğini göstermektedir. 

Kamu ve özel sektör arasındaki ilişkiler ve tanımlanan yeni roller konusundaki 
çelişkiler 

Özel sektör ve kamu kurumları arasındaki güç ilişkileri de yeniden kurgulanmaktadır. 
İş dünyası ve firmalar devlet kurumları ile ilişkilerini arttırmakla kalmayıp, yasaların 
yeniden düzenlenmesinde, politikaların belirlenmesinde ve uygulama çerçevelerinin 
saptanmasında artan bir güce sahip olmaktadır. Bu yeni ilişki düzeninde firmalar 
sorumluluklarını en aza indirerek maliyetlerini düşürmeye çalışırken, karlarını 
artırmakta, riskleri ise devlet üstlenmektedir. Devletle özel sektör arasındaki ilişki 
daha fazla geçişken hale gelmektedir. Bu geçişkenlik, serbest piyasanın egemen 
devletin geri planında yer aldığı bir düzenin ötesinde güç mücadelesi ve farklı 
paylaşımları gündeme getirmektedir. 

Artan girişimcilik, bireycilik ve rekabetin yarattığı çelişkiler 

Neoliberal dönem öncesinde ulus devletlerin etkin bir şekilde işlevlerini yerine 
getirmesi ve uluslararası piyasalarda ülkenin rekabet gücünü arttırırken, bir şekilde 
piyasanın özgürlüğünü koruması beklenirdi. Ancak neoliberal devletin politikalarını 
küresel piyasalar ve üst birliklerle (AB, NAFTA, vb.) uyum içinde şekillendirdiği 
görülmektedir. Neoliberalizm rekabetçilik üzerine kurgulanmasına karşılık, çok uluslu 
şirketlerin ağırlık kazandığı ve ologopolistik özellikler gösteren piyasaların ortaya 
çıktığı gözlenmektedir. Bu durum farklı düzeydeki girişimciler arasında eşitsiz 
koşullar yaratmakta, uluslararası serbest ticaret konusunda yeni kuralların belirlenmesi 
ve küresel düzlemde düzenlemelerin yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Öte yandan teknolojik değişimin rekabetin zorlayıcı etkileri sonucunda ortaya çıktığı 
ve yeni ürün ve üretim yöntemlerinin girişimci bir bakış açısı ile şekillendiği 
izlenmektedir. Bunun ana nedeni pazarı olmayan teknolojik yeniliklerin uygulamaya 
aktarılma şansının kısıtlı olmasıdır. Teknolojik değişimi zorlayan değişken piyasa 
koşulları aynı zamanda sosyal çözülmeye neden olmakta, kronik dengesizlikler ise 
bireyleşmeyi hızlandırmaktadır. Emeğin ve doğal çevrenin sadece bir mal gibi 
değerlendirilmesi ise, hem çalışanları hem de çevre konularındaki sürtüşmeleri 
artırmaktadır. Artan girişimcilik ve rekabet ortamında düşen ücretler, azalan iş 
güvencesi ve emeğin devletin korunmasından daha az yararlanması gündemdedir. 

Piyasa serbestisine karşı bireysel özgürlük ve çoğulcu demokrasinin ortaya çıkardığı 
çelişkiler 

Neoliberal devlet piyasa işlevleri konusunda geri çekilirken, iyi bir iş piyasası iklimi 
yaratmak ve küresel piyasalarda firmaların önünü açmak gibi bir sorumluluk 
yüklenmektedir. Ancak, devletin serbest piyasa ekonomisinin önünü açmak ve her 
türlü müdaheleden kaçınmak yerine, uygulamada devlet müdahalesinin arttığı ve 
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piyasa kurallarını devletin belirlemeye çalıştığı ve bu nedenle de piyasa odaklı 
girişimlerin sonuçlarını ve çelişkilerini çözmek zorunda kaldığı görülmektedir. 

Neoliberal ideoloji piyasanın kendini düzenlemesi gerektiğini ve piyasa koşulları 
çerçevesinde yatırımların ve kaynakların optimal dağılımının gerçekleşeceğini 
savunurken, neoliberal politikaların tüm piyasaları etkileyen çöküntülere, sosyal 
kutuplaşmaya ve artan eşitsizliklere ve kurulan yönetişim mekanizmalarının 
çökmesine neden olduğu gözlenmektedir. Özellikle piyasadaki özgürleşmenin artan 
sosyal ayrımlaşmayı desteklemesi mevcut yazında önemli bir vurgu noktası 
olmaktadır. Piyasadaki otoriterleşme ile bireysel özgürlüklerin yanyana durulabilmesi 
ve aynı anda gerçekleşmesi olanaksızdır. Daha fazla neoliberalleşme otoriterleşmeye 
dönüşü hızlandırmakta ve bireysel özgürlükleri savunmak giderek daha zor hale 
gelmektedir. Dolayısı ile, devlet iş dünyasına ortak olmaya çalışırken, vatandaşın 
kurulan sistemin ne ölçüde bir parçası olduğu önemli bir soru işareti olarak ortaya 
çıkmaktadır 

Toplumsal kimlik ve demokratik yönetişimle ilgili çelişkiler 

Üst ölçekte, bir yandan demokratik yönetime vurgu yapılırken, öte yandan pek de 
demokratik olmayan uluslararası kuruluşların artan önemi ve devletin artan 
müdahelesi önemli bir paradoks yaratmaktadır. Öte yandan, neoliberal devlet sermaye 
birikimini kısıtlayan tüm sosyal oluşumlara karşı olumsuz bir tavır sergilemektedir. 
Bireylerin özgür örgütlenme hakkı olduğu söylense de neoliberal devlet sendika ve 
diğer gönüllü örgütlenmelere sıcak bakmamaktadır. Uygulamalar sonucunda, bireysel 
mülkiyet yüceltilirken ortak yaşam biçiminin kurgulanmasının çok da kolay 
olmadığını göstermektedir. Sosyal hareketlerle karşı karşıya gelen neoliberal devlet, 
bu hareketlere müdahele etmekte ve neoliberal bakış açısının dayandığı özgürlüklerin 
korunması ilkesi uygulamalarda yansıma bulamamaktadır. Özgürlük talepleri ve 
neoliberal politikalara karşı çıkışlar ise, uluslararası rekabet ve küreselleşme 
söylemleri bir "silah" olarak kullanılarak püskürtülmekte ve terbiye edilmektedir. 

3. Neoliberalizmde Yaşanan Değişimler 

Son dönemdeki yazında öne çıkan diğer bir konu ise neoliberal politikalarda yaşanan 
değişimdir. Peck ve Tickell (2002) 1990'lı yıllardan başlayarak neoliberal politikaların 
sosyo-ekonomik yapılarda ortaya çıkan sorunlar nedeni ile büyük ölçüde değiştiğini 
konu etmektedir. Marvin ve diğerleri (2006), John ve diğerleri (2005) ve McGuirk 
(2005 ve 2007) neoliberal yaklaşımın kendisini sürdürebilmek için gündelik siyasal 
manevra ve eylemlerle nasıl yeniden şekillendiğini ve değişimini anlayabilmek için 
kentsel alanlardaki bölüşüm biçimleri ile yerel dinamiklere odaklanmak gerektiği 
belirtmektedir. 

Farklı tartışmaların, özellikle neoliberal ajandanın değişimine yönelik çalışmaların, 
incelenmesi devletin bu sürece olan tepkisi ve hem küresel etkilere ve baskılara hem 
de yerel dinamiklere verdiği yanıt ve davranış biçiminin neoliberalizmin değişimini 
anlamak açısından çok önemli olduğunu göstermektedir. Daha da ötesi yerel ve 
merkezi yönetimlerin mekansal politikalar ve planlama konusundaki rolleri ve 
anlayışlarına yönelik gözlemler neoliberal bakış açısının farklı koşullarda nasıl tepki 
verdiği konusunda önemli ipuçları sağlamaktadır. Gerçekten de planlama yasaları ve 
kurumlarındaki değişimler neoliberal bakış açısının nasıl şekillendiğini 
göstermektedir. Gleeson ve Law (2000)'a göre neoliberal politikalar hem bölgesel, 

17 



Ayda Eraydın 

hemde ulusal düzlemde planlama kurallarının sürekli olarak gevşetildiği ve 
sıkılaştırıldığı, yeni planlama araçlarının uygulamaya konulduğu ve kaldırıldığı, 
dolayısıyla değişkenliğin çok arttığı bir düzeni ortaya çıkarmaktadır. 

Ulus devletin yetkilerini alt ölçeklere devretmesi ve giderek azalan rolü şeklinde 
özetlenebilcek tartışmalar günümüzde geçerli olmakla birlikte, pek çok kez ifade 
edildiği gibi, bu durum ulus devletin tümüyle ortadan kalktığı veya Ohmae (1995)'nin 
belirttiği gibi devletin içinin boşaltıldığı anlamına gelmemektedir. Devlet eski 
sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmakla birlikte, özellikle bazı konularda 
gündemi tanımlamayı istemektedir. Nitekim ulus devletlerin son dönemde ülkenin bir 
bütün olarak rekabet gücünü artırmak, farklı sektörlerdeki rekabetçiliği desteklemek ve 
firmalara yenilikçilik konularında destekler sağlamak şeklinde kabaca özetlenebilecek 
politikaları gündeme getirdikleri görülmektedir (Mc Guirk, 2007). Rekabet gücünü 
artırmak günümüzde pek çok ülkenin gündeminde yer alırken, bunu başarabilmek için 
gerekli altyapı ve gerekli kurumlaşmanın bir bölümünün devlet tarafından 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Devletin yönetimini üstlenen hükümetler ise bu 
konuda öncü rol oynamak için oldukça hevesli görülmektedir. Nitekim, bugün 1980 
öncesinde olduğu ölçüde devlet güdümlü politikalar ve planlar söz konusu olmasa bile, 
bu alanlardaki gelişmenin tümüyle yerel düzlemde alınan kararlarla gerçekleşmesine 
izin verilmesi söz konusu değildir. Müdahaleler çoğu kez daha seçici ve parçacı 
nitelikte olup, toplumun bütününe ilişkin politikalardan bu yanı ile farklılaşmaktadır. 

Özellikle 1990'lı yıllardan başlayarak yerel yönetimlerin de ekonomik yeniden 
yapılanma, artan isşsizlik ve sosyal harcamaların yarattığı mali sıkıntıların üstesinden 
gelebilmek için farklı yollar aradıkları görülmektedir. Bunu yaparken bir şekilde bu 
durumundan zarar gören grupları dizginleyebilmek gerekmektedir. Bu gereksinim 
rekabetçilik amaçlı yerelleşme ve bölgeselleşme politikalarının yeni bir strateji 
çerçevesinde şekillenmesini gerektirmiş ve (Keating, 1997; Jonas and Ward, 2002) 
metropoliten yönetimlerin yeniden yapılandırılmasının gündeme gelmesine neden 
olmuştur (Brenner, 2003). Pek çok ülkede yeni kurumlaşma ve planlama taleplerinin 
ortaya çıktığı görülmektedir (Marvin, Harding ve Robson, 2006; Jonas ve Ward, 
2007). Bu talepler ve talepler sonucu ortaya çıkan değişiklikler giderek daha fazla ilgi 
çekmektedir (Brenner, 2003; 2000). Ancak ortaya çıkan gelişmeler konusunda mevcut 
yazında bir fikir birliği yoktur. Bazı yazarlar küresel etkilerin belirleyiciliği üzerinde 
dururken, diğerleri kamu tüketim malları üzerindeki mücadelenin yeni düzenlemeleri 
belirlediğini ifade etmektedir (Cox and Jonas, 1993). Ancak açıkça gözlenen, Jonas 
and Ward'un (2007) belirttiği gibi, metropoliten alanların giderek egemen güçlerin 
güçlerini sınadığı ve günlük siyasetle ilgili mücadenin gerçekleştiği alanlar haline 
gelmesidir. Bu durum aynı zamanda büyük şehirlerin kamu ile özel sektörün 
pazarlıklarına konu olması demektir (Mayer, 2000). 

4. Girişimci, Müdaheleci ve Otoriter Devlet: Devletin Artan Hegemonyası 

Yukarıda kısaca özetlenen neoliberal dönemin çelişkileri ve bu çelişkilerden doğan 
sorunları gidermek üzere kuralların ve düzenlemelerin sürekli olarak bir ileri bir geri 
dalgalanması son dönemde devletin rolünün ve işlevlerinin tartışılmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Ekonomik ve sosyal politikalar konularında da yapılması da gereken bu 
tartışmanın, özellikle kentsel ve bölgesel politika ve uygulamalar bağlamında 
incelenmesi iki önemli saptamayı ön plana çıkarmaktadır. Bunlardan ilki piyasanın 
özgürleşmesi söylemi kullanılarak devlet müdahelesinin her alanda artması, diğeri ise 
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demokratikleşme söylemi kullanılarak otoriterleşme eğilimlerinin hızlanması. Diğer 
bir deyişle girişimci devlet, otoriterleşen popülist politikalarla gücünü artırmaya 
çalışan merkezi yönetim. 

Öncelikle belirtilmesi gereken ana başlık neoliberal yaklaşımın benimsendiği her 
ülkede devletin kentlere daha fazla ilgi duyması, kentleri ve bölgeleri ekonomik, 
sosyal ve siyasal amaçların gerçektirileceği bir ortam ve araç olarak tanımlamasıdır. 
Devletin kentsel alanlarla olan ilgisi farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. 1980'li 
yıllardaki yazında küreselleşme süreci içinde ulus devletin zayıflama süreci içinde kent 
ve bölgelerin ve özellikle metropolitan alanların devletin gücünden bağımsız olarak 
öne çıktığı vurgulamaktadır. Bu alanların ülkelerin rekabet gücünün atırılmasında 
"altın yumurtalar/altın yumurtlayan tavuklar" olarak değerlendirildiği görülmektedir 
(McGuirk 2007). Bu tartışmalar ulus devletin yeniden yapılanması sürecinde yönetim 
kademelerinin yeniden şekillendiği ve önemlerinin küresel ekonomi ile 
bütünleşmelerine koşut olarak yeniden tanımlandığını vurgulamaktadır. 

1990 ve 2000'li yıllardaki yazında ise devletin özellikle metropolitan alanlara olan 
ilgisinin daha da arttığı belirtilmektedir (Thornley and Newman 1996; Gordon et al. 
2004; McGuirk 2005; Salet 2006). Metropolitan alanlar ulusal ekonomik kalkınmanın 
ana odakları olmakla kalmayıp, bu odakların ekonominin yeniden yapılandırılmasında 
ve kalkınmanın canlandırılmasında önemli olduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede 
merkezi hükümetin ilgili kurumları aracılığı ile bu alanları yoğun olarak 
desteklemesinden, kamu kurumlarının bütünleşik programlarına, ve metropoliten 
alanlarının desteklenerek pazarlanmasına varan politika ve uygulama örneklerini 
gözlemlemek mümkündür (Thornley ve Newman 1996). Ancak, merkezi yönetimler 
farklı biçimlerde destek sunarken, aynı zamanda bu alanlardaki yetkilerini korumaya 
çalışmakta ve yerel yönetimlere bazı işlevlerini ve denetim yetkilerini devretmekte 
isteksiz davranmaktadırlar (Gordon ve diğerleri, 2004). 

Devletin kente ve kentsel arsa ve gayrimenkul piyasalara artan ilgisi "girişimci devlet" 
tanımını somut hale getirmektedir. Neoliberalizmin bu evresinde devlet 1980'lerdeki 
mevcut düzenlemeleri gevşeten serbest piyasaya olanak sağlayan konumundan çok 
farklı bir noktaya gelmiş ve doğrudan bir piyasa aktörü niteliği kazanmıştır. Daha önce 
de belirtildiği gibi geneneksel devlet özel sektör ilişkisi kaypaklaşırken, devlet özel 
sektörün geçmişteki kar amaçlı alanlarına girmekte, buna karşılık özel sektör geçmişte 
devletin yetki ve sorumluluğunda olan kurallar ve düzenlemelerin belirlenmesinde çok 
daha fazla etkin hale gelmektedir. 

1990 ve 2000'li yılların yazınında özellikle farklı devlet kurumlarının ana metropolitan 
merkezlere olan ilgisi üzerine tartışmalar ve örnekler yer almaktadır (Thornley ve 
Newman, 1996; Gordon ve diğerleri, 2004; McGuirk, 2005; Salet, 2006). Farklı 
örneklerde merkezi hükümetin devletin önemli kentsel odakları ve metropoliten 
merkezleri ülke ekonomisinin dışa açılan kapıları olarak gördükleri, küresel ekonomi 
ile bağlantı noktaları olarak tanımladıkları ve bu alanlarda hem planlar hem de 
uygulamalar içinde yer aldıkları izlenmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda büyük 
değer artışlarının yaşandığı ve servet aktarımlarının yapıldığı bu odaklarda merkezi 
hükümet kurumlarının pay almak veya en azından bu değerlerin farklı gruplara 
dağıtılmasının getirdiği siyasi rantlardan yararlanmak istediğini göstermektedir. 
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Devletin girişimci rolü üstlendiği son yıllarda bunun en önemli yansımaları emlak 
piyasasında gerçekleşmektedir ve girişimci odaklı emlak piyasasının egemen hale 
geldiği, buna karşılık sosyal yönetişim biçimlerinin sürekli olarak güç kaybettiği 
görülmektedir. Kentler ve metropolitan alanlar sosyal gereksinimlerin karşılandığı, 
sosyal devletin sorumluluklarını yerine getirdiği bir mekan olmaktan çıkmakta, piyasa 
mantığı giderek baskın hale gelmektedir. Bu durum gelişmiş ülkelerde kentsel arsa ve 
taşınmaz piyasasında iki farklı yönetişim biçiminin varolmasına neden olmaktadır: 
girişimci ve sosyal düzenlemeci (Webster, 2002; Edwards, M., 2002; Delladetsima, 
2006). Webster (2002) girişimci emlak piyasasının kentlerin dinamiklerine göre 
değişen ilişkilerin kurulduğu ve sosyal yönetişim biçimlerine göreli olarak daha farklı 
aktörler arasında işbirliklerini ortaya çıkardığını belirtmektedir. Kamu-özel sektör 
işbirlikleri bu konudaki ilk örneklerdir. Ancak, kentsel yönetişim ve emlak piyasası 
aktörleri (kamu veya özel) arasındaki kurumsal ve dinamik ilişkiler ve birbirleri ile 
yaptıkları müzakereler bu aktörlerin rollerinin yeniden tanımlamakta ve basit kamu-
özel sektör ilişkilerinin çok daha ötesinde karmaşık birliktelikler ortaya çıkmaktadır. 

Girişimciliğin ağırlığını artırdığı 1990'lı yıllardan başlayarak emlak piyasasındaki ikili 
yapı daha açık hale gelmiştir. Bir yandan kentsel emlak piyasası girişimciler için ve 
girişimciler tarafından yeni mekanlar üretilmesini ve arsa rantlarının özel sektöre 
aktarımını sağlarken (yeni tip kapitalist gelişmeler, ticari amaçla geliştirilen alanlar ve 
ticaret ve ofis binalarının geliştirilmesi), merkezi ve yerel yönetimler bu düzenden 
"paylarını" almaya çalışmaktadır. Ancak bu çerçevede yeni bir yaklaşım biçiminin de 
gündeme geldiği görülmektedir. Bu da neoliberalleşmeden zarar gören, en azından bu 
süreçten dışlanan kesimlerin rahatsızlıkları gidermek için, bu kesimlerin de kentte 
yaratılan büyük rantlardan pay almalarının sağlanması ve neoliberal düzeninin 
sürdürülmesini sağlayacak desteğin kazanılmaya çalışılması olarak ifade edilebilir. Bu 
yeni bir populizm biçimini tanımlamaktadır. 

Neoliberalizmin bu yeni evresinde sosyal amaçlı politikalarla dezavantajlı grupların 
kamu tüketim mallarına erişebilirliğinin artırılması ve yaşam kalitelerinin düzeltilmesi 
sistemin sürdürülmesi ve karlı yatırımların gerçekleştirilebilmesi açısından önemlidir. 
Zukin (1995:28) dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini ve tüketim kalıplarını 
iyileştirmeye yönelik bu girişimleri 'cappuccino ile bastırmak' şeklinde 
adlandırmaktadır. Harvey'e (2008) göre bu politikalar pek de yeni değildirler, örneğin 
1850'lerde Pariste ve 1940'larda New York'ta uygulananlar da dolaylı yollarla olası 
sosyal tepkileri baskılamayı amaçlamışlardır. Özellikle az gelişmiş ülkelerde bu tür 
sosyal hareketleri baskılayacak kentsel rant dağıtım mekanizmalarının kullanılmasına 
sıklıkla rastlanılmaktadır (Sugranyes and Mathivet, 2011). 

Neoliberalizm 2008 yılındaki finansal bunalımdan sonra büyük ölçüde değişmesine 
karşılık, neoliberalizm sonrasının (post-liberalizmin) nasıl şekilleneceği konusu hala 
belirsizdir (Peck ve diğerleri, 2009). Neoliberalizmin farklı coğrafyalarda miras kalan 
ekonomik ve sosyal yapının özelliklerine göre melez düzenlemelerin ortaya 
çıkabileceği öngörülmektedir. Yine son dönemde yaşanan ekonomik bunalımlar 
devletin rolünün önemli olduğunu göstermiştir (Peck, Theodore and Brenner, 
2009:103). Bugünü çözümleyebilmek ve gelecekteki yeni düzenleme biçimlerini 
tartışabilmek için ekonomik bunalım, otoriterleşme, populizm ve neoliberalizm 
arasındaki ilişkinin tartışılması ve tanımlanması önemlidir (Zunino, 2006, Silva, 1998; 
Walton, 2002). 
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5. Neoliberalismin Yeni Evresinde Türkiyede Devletin Değişen Rolü, Politikaları 
ve Yaklaşımı 

Yukarıdaki tartışmaların pek çoğunun Türkiye'de örneklenebildiği görülmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında Türkiye'de son dönemin incelenmesi hem neoliberalizmin bu yeni 
evresinde olup biteni anlamak, hem de girişimci devletin, bu niteliğini pekiştirirken 
nasıl otoriter bir populist yaklaşımı benimsediği göstermesi açısından son derece ilgi 
çekicidir. 

Türkiye'deki planlama çalışmalarında piyasaya dayalı ekonomik kaygılar her zaman 
kentsel gelişme politikaları ve planlamanın arka planını oluşturmuştur. 1980 öncesinde 
planlamanın amacı piyasa aktörleri ile toplumun diğer kesimlerinin kamu hizmetleri 
ve kamu tüketim malllarına erişebilirliklerini sağlamak olarak belirlenmişti. Bunun ne 
ölçüde sağlandığı özellikle kaynakları kısıtlı bir ülkede tartışmalı olsa bile, ana 
ilkelerden biri olarak tanımlanmıştı. Ancak, 1980 sonrasında bu dengenin piyasa 
lehine değiştiği ve gerek merkezi gerekse yerel yönetim birimlerinin yetki ve 
sorumlulukları konularındaki anlayışlarının ve bakış açılarının önemli ölçüde değiştiği 
görülmektedir. Daha sonraki bölümlerde de ayrıntılı olarak tartışılacağı gibi, özellikle 
son dönemde merkezi yönetim kentlerdeki hızla artan değer artışlarından yararlanmak 
ve kentte sağlanan değer artışlarını denetlemek ve yeniden dağılımını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu yaklaşım yakın dönemde gerçekleşen yasal değişimlerin 
niteliğinden açıkça izlenmekte ve hem yasal düzenlemeler hem de uygulamalar 
sistematik bir yeniden yapılanma olmaktan öte bir dizi çelişen kararı da içermektedir. 

Tüm gözlenen gelişmeler bu bildirinin başında irdelenen neoliberalizmin çelişen 
söylem ve uygulamaları ile büyük ölçüde örtüştüğünü göstermektedir. Liberalleşme, 
özgürleşme ve demokratikleşme söylemleri öne sürülürken, daha fazla müdahele ve 
daha fazla denetim ve üst düzey kararların dikte ettirildiği uygulamalar ağırlık 
kazanmaktadır. 

Bu bölümde dünya yazınındaki tartışmaları izleyerek Türkiye'de gelişmeler aşağıdaki 
başlıklar altında kısaca değerlendirilmektedir. Bu başlıkların her biri çok daha ayrıntılı 
olarak tartışılmak ve çözümlenmek durumundadır. Bu konuların henüz akademik 
yazında yeterince tartışma şansı bulamadığını, ancak hem bugünü hem de geleceği 
anlamak açısından çok önemli olduğunu söylemek mümkündür. 

5.1. Son On Yılda Kentsel Politika ve Uygulamalarda Yaşanan Değişimler 

Merkezi hükümetlerin kentlerin yönetimindeki yetkilerinin devri konusunda yaşadığı 
gitgeller, tutarsız ve çelişkili uygulamalar 

Türkiyede son dönemde gerçekleşen uygulamalar merkezi ve yerel yönetimler 
tarafından gündeme getirilen politika ve uygulamaların bir çizgiden nasıl yoksun 
olduğunu ve içinde çelişki ve tutarsızlıkları taşıdığını, ancak tüm yapılanların 
neoliberal politikalar çerçevesinde ve koşullara uyum bağlamında meşrulaştırıldığını 
göstermektedir. 

Son otuz yılda Türkiye'nin yönetim yapılanmasında önemli değişimlerin olduğu 
görülmektedir. Bir yandan yerel yönetimlere yetki devri ve merkezi karar verme 
yetkilerinin çepere aktarılmasına yönelik düzenlemeler söz konusu olur ve 
özelleştirme ile merkezi hükümet bazı alanlardan çekilirken, öte yandan verilen 
yetkilerin tekrar merkezde toplanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu gelgitler yönetim 
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yapısında belirsizlikler ve karışıklıklar ortaya çıkarmakta ve yapılan düzenlemelerle 
"istisnaların kurumlaştığı" da görülmektedir (Duyguluer, 2006). Kimi kez yoğun bir 
bir pragmatizm ve populizm ağırlıklı bu düzenlemelerin piyasa mantığının egemen 
olduğu bir ekonomik ve siyasi rejim içinde kolaylıkla yer alabildiği görülürken, 
yönetim yapısının belirli bir sisteme oturmadığı ve günün değişen koşulları ve güdüleri 
ile sürekli değiştiği görülmektedir (Eraydın ve diğerleri, 2009). 

Bu çelişkili tutumun sergilendiği konuların başında yönetim işlevlerinin merkez ve 
yerel yönetimler arasında paylaşılması konusudur. 

1980'i yıllarda yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesi tartışmaları ile başlayan 
düzenlemeler yerel yönetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi ve finansal 
kaynaklarının artırılması gereği konusundaki görüşün yansıması olarak 1984 Yerel 
Yönetimler Reformu'nu getirmiştir. Bu düzenlemeler ekonomiyi liberalleştirme ve 
yönetim güçleri ile sorumluluklarını yerelle paylaşma söylemine koşut olarak 
sürdürülmüştür. Bu çabanın 1990'lı yıllarda uluslararası kuruluşların, özellikle Avrupa 
Birliği'nin istem ve zorlamalarının da yardımıyla bir ölçüde sürdürüldüğü 
görülmektedir. 

Yönetim gücünün alt ölçeklerle paylaşılması konsusundaki adımlar 2004-2005 yılında 
çıkarılan üç yasa ile sürdürülmüştür: 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu (10.7.2004); 
5272 Belediyeler Kanunu (7.12.2004), 5302 İl Özel İdaresi Kanunu (22.02.2005). 
Ancak bu yasaların kabul edilemeleriden heme sonra yasaların bazı maddeslerinde 
heme değişikliklere gifildiği veya yeni maddeler eklendiği görülmüşür. Özellikle torba 
yasa diye adlandırılan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun"larla hazırlanan yasalarda kolaylıkla izlenmesi zor olan pek 
çok değişiklik gerçekleştirilmiştir. 

2005 yılında ise yerel yönetimlerin gelirlerini artıran yasa kabul edilmiştir. Ancak bu 
yasada hala yerel yönetimlerin gelirleri merkezin topladığı gelir vergilerinin yeniden 
dağıtılması şeklindedir. Gelir paylaşımı özelikle büyükşehir belediyelerinin 
kaynaklarının artışında önemli olmuştur. Ancak aktardığı gelirlerde artış olsa bile, hem 
bütçe kaynakları hem de dağıtım kuralları devletin sıkı denetimini sürdürdüğünü 
göstermektedir (OECD 2007). Diğer bir deyişle, aktarılan mali kaynaklarda belirli bir 
artış sağlanırken, bu finasman sisteminin yönetiminde yeniden bir yapılanma ile 
birlikte gerçekleşmemiştir. 

2000'li yılların ortasına kadar büyükşehir yönetimlerinde ve genelde yönetim 
yapılarında reform gayretleri sürdürülmüştür. Ancak, bu tarihten sonra bu yaklaşımda 
önemli kırılmalar yaşandığı görülmektedir. Hizmetlerin en yakın yerde verilmesini 
sağlayacak bir yönetim örgütlenmesi yerine çeşitli kaygılarla değişikliklerin yapıldığı 
veya kentlerdeki uygulamalar konusunda denetimi artıran yasal değişikliklere gidildiği 
görülmektedir. 

11.11.2012 tarihinde kabul edilen "Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun" yine pek çok çelişen ilke ve düzenlemeyi içinde 
taşımaktadır. Bir yandan büyükşehir belediyelerinin yetki alanı genişlerken, öte 
yandan İl Özel İdareleri ortadan kaldırılmakta ve yerine kurulan ve Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlıkları (YKİB) ile valilik makamının dolayısı ile merkezi 
hükümetin yetkileri güçlendirilmektedir. YKİB'ler ile özel idare bütçesi yerine 
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kontrolünün merkezi yönetimde olduğu bir mekanizma oluşturulmaktadır (Koyuncu 
ve Köroğlu, 2012). 

Merkezi yönetimin özellikle metropolitan alanlardaki/büyükşehirlerdeki yetkilerini 
bırakmak istememesi 

Türkiye bir yandan yerele yetki devri söylemini sürdürürken, öte yandan bu süreçten 
kaçınması veya tam tersine kentler üzerindeki yetkilerini artırması açısından iyi bir 
örnektir. 1980'li yıllardan başlayarak devlet bir yandan yerel yönetimlere bazı hakları, 
özellikle planlama alanında devrederken, öte yandan büyük şehirlerde tekrar 
yetkilerini artırmak istemiştir. Büyükşehirlerin giderek ülkenin nüfusunun ve 
ekonomik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü kapsaması, bu yaklaşımda etkili 
olmaktadır. Devletin uygulayıcı birimleri olan bakanlıkların kent içinde ve dışında 
(bölge ve kentin çeperindeki alanlarda) planlama yetkilerini artırmaya çalıştıklarını ve 
önemli olduğu düşündükleri alanlarda planlama yetkisi kazanarak, planlama 
sisteminin parçalanmasına ve bütüncül planlamanın giderek önemini yitirmesine 
neden olduğu açıkça görülmektedir. Bu sürecin en canlı örneklerini İstanbul'da 
bulmak mümkündür. Haydarpaşa Projesi bu konudaki güç çatışmalarını ve elde 
edilecek rantın paylaşılmasında ortaya çıkan sürtüşmeleri sergilemesi açısından 
öğreticidir. Galataport ve Özelleştirme İdaresi tarafından öne sürülen diğer projelerde 
olduğu gibi devletin yerel düzlemde yetkilerini korumak hatta güçlendirmek ve 
buralardan kaynak elde etmek istemesinin örnekleri olarak görülebilir (Duyguluer, 
2006; OECD, 2007). 

Bu yaklaşım uluslararası yazınında "neo-liberal planlama" olarak sunulmaktadır. 
Kentin bir ekonomik araç olarak tanımlanması ve sosyal düzenleme ve yönetişim 
araçlarından vazgeçilerek kenti ekonomik canlanmanın finansman kaynağı olarak 
görmek şeklinde tanımlanan bu yaklaşımda bu kaynaklar yalnızca yerel yönetime 
devredilemeyecek kadar büyük görülmekte ve merkezi hükümetler de bu rantın bir 
bölümüne el koymak peşinde koşmaktadırlar. 

Dünyada 1980'lerde bu eğilimin artan bir şekilde eleştirildiği ve 1990'lı yıllardan 
başlayarak yeni düzenleme mekanizmalarının sunulduğu ve reform denebilecek yeni 
düzenlemelerin gerçekleştiği görülmektedir. Bu düzenlemeler Brenner'in (2003) iddia 
ettiği gibi reform niteliğinde olmasa bile küreselleşmenin ezici etkisine karşı bazı yeni 
görüşleri yansıtmaya çalışmaktadır (Marvin et.al., 2006; John et.al. 2005; McGuirk, 
2005 ve 2007). Bu konuda Türkiye'de tartışmalar ve eleştiriler olmasına karşılık, bu 
eleştirilerin dikkate alındığını söylemek mümkün değildir. Tam tersine uygulamalar 
giderek artan büyüklükteki projelerle devam etmektedir. 

Yetki Devri Değil, Kentsel Alanların Daha Fazla Denetimi: Planlama ilişkin 
yasalarda yapılan düzenlemelerle yeni yetki adalarının olüştürülması 

Son dönemde, pek çok ülkede sürekli yasa üretme ve değiştirme sürecinin yaşandığı 
ve bu yeni yasalarla kentsel alanlarda 'yeni yatırım biçimlerinin' doğduğu (Sassen, 
2004), mevcut kent dokularının yeniden kullanılabilmesi, diğer bir deyişle, yapılaşmış 
alanlardan yeniden arsa üretimi için yeni yöntemlerin geliştirildiği görülmektedir. 
Türkiye'de de yeni düzenlemeler sonucunda karşımıza çıkan yasal çerçeve, mevcut 
kent dokusu içerisinde yeni ekonomik değerlerin üretilmesine ilişkin gerekli arka 
planı, gerekli alt yapıyı oluşturmuştur. Böylelikle, kent mekanı belirli bir ekonomik ve 
sosyal politika doğrultusunda kullanılabilir bir araç haline gelmektedir. Kent 
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mekanında yeni ekonomik değerlerin üretilmesi bir yandan kentin çeperinde yeni 
alanların kullanıma açılması, diğer yandan kent parçalarının dönüştürülmesi ile 
mümkün olabilmektedir. Bu değişiklikler aynı zamanda pek çok yeni türde kentsel 
uygulamayı (büyük ölçekli projeler ile parçacıl kentsel gelişim, kentsel dönüşüm 
projeleri vb.) bazı durumlarda çeşitli kurumlara tam yetki vererek, diğer bazı 
durumlarda ise yasal çerçeve içinde oluşan 'kara deliklerden' (tanımsızlıklar ya da 
aynı konuda farklı tanımların oluşması, üst üste gelen yetkiler gibi) mümkün kılmıştır. 

Kentsel alanlara ilişkin yasalar kentle ilgili aktörler arası ilişkileri biçimlendirmekte, 
çeşitli uygulamalara, projelere ve yatırımlara yönelik tanım, yetki, düzenleme ve 
kısıtlamaları getirmektedir. Dolayısı ile hem kentsel yönetişim biçimini belirleyen, 
hem de arsa ve emlak piyasalarının işleyiş koşullarını biçimlendiren bir belirleyici 
çerçeve gündemdedir. Bu yasalar kent içinde gerçekleşen ve gerçekleşecek tüm 
eylemlerin yasal meşruiyetini sağlayan zemini oluşturmaktadır. 

Yeni yasalarla getirilen çerçevenin kentlere olan etkileri sadece yapılı çevre üzerinden 
değil, kent hayatının pek çok farklı alanında izlenebilmektedir. Yasalar, kentlilerin 
yaşam koşullarını, farklı kentsel çevre kalitesi düzeyini belirleyen yeni yaşam 
alanlarının üretilmesini ve mevcut yapılaşmış alanların yeniden üretilmesini 
yönlendirdiği gibi, sosyal ve ekonomik ilişkileri de etkilemekte ve kentsel sosyo-
ekonomik coğrafyanın sürekli olarak yeniden biçimlenmesine neden olmaktadır. 

Bugün 70 farklı türdeki planları yapma ve onama yetkisi olan kamu kurum ve 
kuruluşu sayısı yirmidir. 2000'li yıllarda aşağıdaki konularla ilgili mevzuatta önemli 
değişimlerin yaşandığı görülmektedir. 

Sanayi Alanları' na ilişkin olarak Organize sanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve 
işletilmesi esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanan ve 15.4.2000 tarihinde 
yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda planlama ve yapılaşma 
alanında yerel yönetim yetkilerinin merkezi yönetim tarafından kullanılmasına ilişkin 
hükümler olup, belediyelerin plan yapma ve onayına dair yetkileri, merkezi yönetim 
ve valilik arasında paylaştırılmaktadır. 19/1/2002 Tarih ve 24645 Sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstri Bölgeleri Kanunu ve 15.6.1985 tarih 
ve 18785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Bölgeler 
Kanunu planlama alanında özel hüküm ve düzenlemeleri olan Kanunlar arasında yer 
almaktadır. 

Turizm Alanları ile ilgili düzenlemeler 1980'lerin başına gitmektedir. 12.3.1982 de 
yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanununda belirlenen turizm alan ve turizm 
merkezlerinde yapılacak nazım imar planlarını, İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 
uygulama imar planlarının turizm ile ilgili kesimlerinin Turizm Bakanlığı'nca 
onaylanacağı belirtilmişti. Ancak, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. 
maddesinde 24.7.2003 tarihli ve 4957 sayılı Kanunla yapılan ve 1.8.2003 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik uyarınca bu durum değişmiştir. Bu 
yeni düzenleme çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm merkezleri ile 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde hazırladığı planları başka bir yerel 
ya da merkezi kurumla ortak çalışma yapmadan onaylamaktadır. 

Toplu Konut'la ilgili düzenlemeler ise en fazla çekişme ve çatışma yaratan yasal 
değişikliklerdir. 1984 yılında yürürlüğe giren Toplu Konut Kanunu kapsamında 
belirlenen alanlarda plan onayı konusunda yetkiler doğrudan merkezi yönetime 
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devredilmemekle birlikte, bu alanların yer secimi ve planların yapım yöntemi, Kanuna 
imar mevzuatı içerisinde ayrıcalıklı bir yer kazandırmaktadır. Diğer taraftan 2007 
yılında Toplu Konut Kanununa ilave edilen hükümler, Gecekondu Kanunu 
kapsamında idarelerin kullanımına geçmiş alanları Toplu Konut İdaresinin 
kullanımına devretmiştir. (22.3.2007 tarihli ve 5610 sayılı Kanun) Kanun kapsamında, 
Merkezi yönetim tarafından yapılan çalışmaların yanı sıra, Belediyeler tarafından ve 
400 konuttan fazla olmak üzere projelendirilen alanlarda da Kanun hükümleri 
uygulanmaktadır. 

Özelleştirme Kapsamındaki Alanlar is başka bir çelişkiyi yansıtmaktadır. 24.11.1994 
tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında kalan 
tesislerin kurulu bulunduğu alanlarla ilgili imar planı yapım ve onayı konusunda 3194 
sayılı İmar Kanununa 3.7.2005 tarih ve 5398 sayılı Kanun ile eklenen Maddede 
planlama konusunda yer alan özel hüküm, bu alanlarla ilgili ayrıcalıklı bir işlemi 
tanımlamaktadır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı (yeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) yanı sıra 
Devlet Demir Yolları gibi farklı kuruluşlar kendi mülkiyeti olan alanlarda planlama 
hakları kazanmışlardır. 2000'lerin başında kentsel dönüşüm konusunda genel bir yasal 
düzenleme yapılmamış, ancak özel bazı düzenlemeler ile dönüşüm projeleri 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İlk önemli yasal düzenleme, 05.07.2005 tarihinde 
yürürlüğe giren 5366 sayılı "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun"olmuştur. 
12.3.2004 tarihli 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu" 
Ankara'daki uygulamalara yönelik olarak çıkarılmıştır. 16.5.2012 tarihinde kabul 
edilen "Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" ise 
kentlerdeki dönüşümü sağlamayı amaçlayan en önemli düzenlemeleri getirmektedir. 

Yukarıda özetlenen düzenlemeler planlama sisteminde kentin nasıl algılandığına 
yönelik ipuçları vermekte, kentsel uygulamaları ve arsa üretim biçimlerini 
şekillendirirken, kentsel arsa ve emlak piyasanın yeni yönetişim biçimini göz önüne 
sermektedir. Yine yasalardan izlenenbileceği gibi çeşitli işlevler açısından çekici olan 
alanlarla ilgili planlama ve uygulama yetkilerini farklı kurumlar ellerinde tutmayı 
yeğlemektedirler. 

Özellikle 2000 sonrasında yapılan yasal düzenlemeler ile imar kanunun yaptırımlarının 
bir dizi özel planlama yetkilerinin ve sektörel ayrıcalıkların oluşturulması ile 
zayıflatıldığı görülmektedir (Duyguluer, 2006). Bu düzenlemelerin amacı belirli 
sektördeki ve belirli alanlardaki planlama süreçlerinin hızlandırılması ve 
kolaylaştırılması olarak sunulmasına karşın, planlama süreci ile plan yapma yetkisinin 
birbirinden koparılmasına, imar planlarının bağlayıcılığının sektörel bazlı olsa bile 
kaldırılmasına yardımcı olmuştur. 

Yapılan uygulamaların ardında yatan açıklama genellikle kentlere ve yerel yönetimlere 
yeni ekonomik işlevler kazandırılmasıdır. Ancak, pek çok öğretim üyesi, sivil toplum 
örgütü ve meslek odaları bu değişimlerin ardında ekonomik kaygıların ve zaman 
zaman oy kaygılarının var olduğunu görüşündedir. İmar mevzuatında yaşanan 
değişikliklerin tümünde (ve bununla birlikte gelişen yeni yönetişim biçimlerinde) 
kente ve kent mekanına ilişkin yeni bir anlayışın hakim olduğu 
gözlemlenebilmektedir. Farklı kurumlar arasında parçalanan ve çoğalan planlama 
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yetkileri kentin ekonomik bir araç olarak kullanılmaya başlamasının göstergesidir. 
Planlama ilgili yasalarla yapılan değişikliklerin gerçekleşecek her kentsel 
uygulamadan ekonomik değerler yaratabilmek olanağını artırdığını gözlemlemekteyiz. 
Dolayısı ile 2000 sonrası dönemde kentsel mevzuatın geçirdiği değişim, uluslararası 
yazında tanımlanan 'girişimci' yönetişim modelini desteklemekte ve belirli gruplara 
mevcut kentsel arsa üzerinden servet aktarımı gerçekleşmektedir. 1980 sonrası 
dönemde, kentlerin yönetim ve yönetişim süreçlerini belirleyen bu değişiklikler, 
Türkiye'de iki sorunlu süreci ortaya çıkarmaktadır. Birincisi 'Planlama Ayrıcalıkları' 
nin yer etmesi, ikincisi 'Rant üretimini ön plana koyan planlama süreci'. İki süreç de 
kentlerde egemen olan ve ekonomik değerleri önemseyen yeni yaklaşımın ürünüdür ve 
iki süreç de kent içinde sosyo-ekonomik eşitsizlikleri arttıran uygulamaları 
meşrulaştırmaktadır. 

Planlama ayrıcalıkları, planlama yetkilerinin dağıtılması yanısıra son dönemde üst 
ölçek plan karmaşası yaratılmış olup, bu durum planlama bütünlüğünü ve farklı 
planlama ölçekleri arasındaki tutarlılığı olumsuz etkilemiştir. Yeni yasal 
düzenlemelerle oluşan planlama yapısı yerel yönetimlere ve çeşitli kurumlara 
ayrıcalıklar yaratmaktadır. Planlama sürecinde dağıtılan bu ayrıcalıklar, idari işlemleri 
ve kısıtlamaları kaldırarak daha hızlı ve etkin bir şekilde plan üretilmesinin 
desteklendiğini savunmakta, ancak içinden çıkılmaz bir plan karmaşasına sebep 
olmaktadır. Ortaya çıkan bu yeni imar çerçevesi aynı zamanda büyük ölçekli 
yatırımları destekleyerek kentsel ve ülkesel ekonomik gelişme yaratılacağını 
savunmakta, ancak bu tip uygulamaların getireceği sosyo-ekonomik sorunları göz ardı 
etmektedir. 

5. 2. Değişen Yaklaşımın Yeniden Okunması/Çözümlenmesi 

5.2.1. Kentlerin bir değer/rant yaratma mekanizması olarak benimsenmesi: 
Girişimci Odaklı Anlayış 

Son dönemde gerçekleşen kentlere ilişkin mevzuat değişiklikleri kent toprağının, 
kentsel arsanın giderek daha fazla metalaşması ile ilgilidir. Kentsel arsanın tamamen 
ekonomik bir değer olarak algılanması dünyada olduğu gibi Türkiye son dönemde 
gözlenen bir yaklaşım olmuştur. Çıkartılan yeni yasalar ve yeni yasal düzenlemeler 
mevcut yasalar yoluyla bu yaklaşım iyice yerleştirilmiştir. 1980'lerden itibaren ve 
özellikle 2000 sonrasında kentlere ve kentsel gelişmeye ilişkin, kentleri ve kentsel 
arsayı salt ekonomik değerler olarak kabul eden bu yeni yaklaşım hükümet 
politikalarında artarak benimsenmiştir. Bu yaklaşım, kendisini meşrulaştıran ve 
yaygınlaştıran yasal düzenlemeler sayesinde kentlerimizde, son 30 yılda, gözlemlenen 
kentleşme eğilimlerini önemli ölçüde yönlendirmiş ve biçimlendirmiştir. 

Yeni yasal düzenlemelerle ortaya çıkan planlama anlayışı parçacıl planlarla kentin 
gelişmesine sebep olmaktadır. Bu durum kentsel gelişim sürecine, olumlu ve olumsuz 
sonuçları olabilecek, bir açık uçluluk ve esneklik getirmekte ve kentsel gelişimin 
projeler üzerinden yürütülmesine olanak sağlamaktadır. Planlama sürecinin bu 
gelişmelere olanak tanıyacak şekilde yeniden yapılanması ve şu anda 20 kurumun 
benzer planlama yetkilerine sahip olması ile bütüncül planlama yaklaşımı, üst ölçek 
planların üretiliyor olmasına rağmen, geçerliliğini kaybetmiştir. Burada değinilmesi 
gerekli bir başka konu özellikle son dönemde çok farklı nitelikte üst ölçek planların 
hazırlanmasına ve plan bolluğuna karşılık, plan kademelenmesinin iyi 
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kurgulanamadığı için kaotik bir durumun yaşanmasıdır. Diğer bir değişle, yeni 
yasalarla birlikte planlama kademelenmesi ortadan kalkmıştır. Bunun sonucunda 
planlar arası uyum ve birliktelik sağlanamamakta, birbiri ile çelişen plan kararları 
arasında karmaşa yaşanmaktadır. 

Diğer yandan, bu parçalanmış yetkiler ile yaratılan 'sektörel' planlama uygulamaları 
ile bir bölgenin ya da kentin bütününü değil, sadece söz konusu kurumların 
uzmanlığına giren belli bir kent parçasını ele alan planlar ortaya çıkmaktadır. Bu 
planların çoğu zaman imar kanununun dışında tutulması kentleri kontrolsüz ve parçacı 
gelişim sürecinin içine itmektedir. Parçacı plan uygulamaların çoğu ise proje odaklıdır. 
Kentsel dönüşüm proje alanları, koruma alanları, gecekondu dönüşüm alanları, toplu 
konut gelişim alanları, özelleştirme programı kapsamında uygulamalar, hepsi proje 
alanları ve yakın çevresine dair planlar üretmektedirler ve bu planların çoğu mevcut 
nazım ve imar planlarını aşarak yapılmaktadır. Burada kamusal yarar kaygısı ötesinde 
bireysel ve kurumsal çıkarlar ön plana çıkmakta, pazarlık süreçleri gerçekleşmektedir. 

Kent parçaları üzerinde uygulanan, proje odaklı kentsel gelişim süreci yerel ve 
merkezi yönetimlerin yeni arsa üretme biçimi olarak da ele alınabilir. Kentsel arsa 
günümüz kentlerinde üretilmesi en zor şeylerden biri olup, talep artarken sunum 
giderek zorlaşmaktadır. Çünkü kent içinde, boş arsa temin etmek giderek mümkün 
olmamaktadır. Kentsel arsayı bu kadar kıymetli kılan nedenlerden en önemlisi budur. 
Yeni yasalarla tanımlanan proje alanları kentte yeni bir yatırımın gerçekleşmesini 
sağlayacak arsaları belirli bir yasal meşruiyet içinde yaratmaktadır. Böylelikle hem 
mevcut yapılaşmış alanlar içinde ve kimi zaman içinde yaşayanları buralardan itmeyi 
de gerektiren uygulamalarla kent içerisinde yeni gelişme alanları yaratılmakta, hem de 
mevcut planların bağlayıcılığının dışına çıkabilen kent çeperlerinde yer alan yeni 
gelişme alanları ortaya çıkmaktadır. Yeniden üretilecek arsaların çoğu mevcut 
durumda özel mülk olup, kullanımda olduğu için bu kararlar kentlilerin yaşantılarını 
birebir etkilemektedir. 

Böyle bir süreç hem kentlerin sosyal dokusu ve farklı sosyal gruplar arasındaki ilişki 
açısından, hem de kentlerin makroformları açısından önemli etkiler yaratmaktadır. 
Kent dışında gerçekleşen uygulamalar kentsel saçaklanmayı arttırdığı gibi, sosyo-
mekansal ve sosyo-ekonomik ayrışmayı da arttırmaktadır. Bir yandan kent genelinden 
kopuk bazı toplu konut alanları dar gelirli kentlileri ve kent içinde gerçekleşen 
uygulamalar sonucunda eski mekanlarından koparılanları barındırırken; diğer yandan 
da piyasa sürecinde yüksek gelir gruplarına yönelik olarak üretilen konut (ve diğer 
kulanım) alanları da yine kentten kopuk, yabancıların erişimine kapalı, kontrollü 
girişli, 'elit' yaşam ortamları üretilmektedir. Bu yapılaşma biçimlerinin gündelik 
yaşantılarında birbirleri ile hiç etkileşime geçmeyen toplulukların oluşturulmasına, 
yani kentsel nüfusun ayrışmasına sebep olmaktadır. 

5.2.2. Artan Müdaheleci Yaklaşım 

1980'lerde başlayan düzenlemeler Türkiye'deki yönetim yapısını önemli ölçüde 
değiştirmiştir ve kentlerle ilişkili olan çoğu özel ve tüzel kişilerin rollerini yeniden 
tanımlamıştır. Kentteki uygulamaların merkezi ve yerel yönetimler yanısıra çeşitli 
girişimci grupların etkisi ile şekillendiği izlenmekte ve firmalarla farklı düzlemdeki 
yönetimler arasında çeşitli ortaklıklar kurulmaktadır. Bu ortaklıklar sonucu 
gerçekleşen kentsel düzenlemelerin bir bölümü farklı sosyal grupların çıkarlarını 
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olumsuz etkilemişler ve kente yönelik haklar zedelenmiştir. Bu süreçte sivil toplum 
örgütleri ve meslek odaları gibi kuruluşlar uygulamalar konusunda kaygılarını ifade 
etmekle birlikte, bu konuda fazlaca etkili olamadıkları da görülmektedir. 

1990'ler ve 2000'lerdeki Türkiye deneyimi neoliberal siyasetle kentsel uygulamaların 
nasıl içiçe geçtiğini göstermektedir. Bu dönemdeki kentsel politikalar ve kentsel 
gayrimenkul piyasasında girişimcilik ilkeleri sürerken, devletin denetimi ve 
müdahelesi artmıştır. Neoliberal söylemde devlet müdahelesini meşrulaştıran 
tartışmalar nedeni ile bu durum pek te şaşırtıcı değildir. Foucault 7. Dersinde (Lemke, 
2001) bir grup liberale (ordo-liberals) göre "devlet ve piyasa ekonomisinin yanyana 
olmamalarına karşılık, birinin diğerinin varlığını kabul ettiği" görüşünü taşıdıklarını 
ifade etmiştir. Türkiye'de olup biten bu durumun bir adım ötesine gitmekte ve son 
dönemde merkezi hükümet kentsel alanda sağlanan getirileri girişimciler, kamu 
kurumları ve farklı sosyal gruplar arasında dağılımını sağlayarak kendini 
meşrulaştırmaktadır. 

Gerçekten de özellikle son yıllarda merkezi hükümet kentlerde ve metropolitan 
alanlarda yapılan düzenlemelerin siyasi getirilerini görerek, hem karar verme 
süreçlerinde daha fazla yer almaya başlamış, hem de doğrudan projeler yolu ile 
kentlerdeki gelişmeyi kendi istemleri ve siyasal beklentileri doğrultusunda 
şekillendirmeye başlamıştır. Farklı kurumlara verilen ayrıcalıklar ve uygulanan kentsel 
projeler hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin ekonomik getiri 
sağlamasını da amaçlamıştır. Böylelikle merkezi ve yerel yönetim birimleri bir çeşit 
firma gibi davranmaya ve kamu ve özel sektör kurumlarının piyasa odaklı işlemlerine 
destek olmaya çalışmışlardır. 

Bu yaklaşımın bazı ekonomik getirileri hatta sosyal açıdan katkıları bulunmakla 
birlikte bir dizi soruna da neden olduğu gözlenmektedir. Bunların arasında etkisiz ve 
iyi işlemeyen bir kent formu, eşitsiz dağılmış altyapı olanakları ve mülk sahipleri ile 
mülk sahibi olmayanlar arasında eşitsiz bir paylaşım söz konusudur. Kentlerde yapılan 
projeler ve yasal düzenlemelerle gerçekleşen rant artışlarının çoğunlukla yatırımcılar 
ve güçlü aktörlere aktarıldığı izlenmekte ve bunun sonucunda bu kesimlerle kamunun 
çıkarlarını savunarak piyasada oluşan kentsel rantların kamu tarafından en doğru 
kullanmasını isteyenler arasındaki gerilim artmaktadır. Bu nedenle kentsel alanlar 
farklı mücadelelerin alanı haline gelirken "kentsel alanlar kim ve hangi amaçlar için 
vardır? sorusu çok önemli hale gelmektedir. 

5.2.3. Kentleşmenin Getirilerini Dağıtma Yetkisi ile Birlikte Otoriterleşen 
Populizm Yaklaşımı 

Yasalardaki değişiklikler yolu ile kentsel arsaların metalaşma süreci ekonomik değer 
yaratma yanı sıra siyasi destek adına belirli kesimlere servet aktarımı süreci olarak da 
işlev görmektedir. Bu kentleri ve kent mekanını ekonomik değer olarak ele alma 
yaklaşımı, sadece Türk kentlerine özgü değildir. Aslında - küresel ekonominin 
işleyişi, finansal ağlar, küresel kent ağlarının oluşması gibi çeşitli - küresel süreçlerin 
desteklediği ve yaygınlaştırdığı bir yaklaşımdır. Dünyanın farklı yerlerinde de, her 
kentin sahip olduğu farklı koşullar ve içinde bulunduğu bağlam doğrultusunda, farklı 
biçimlerde deneyimlenmektedir. Ancak bu yaklaşımın pek çok kentsel sorunu yanında 
getirdiği de görülmektedir. 
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Bu yaklaşımın getirdiği en temel sorun, yaratılan ekonomik değerlerin kent geneline 
yani kentlilere geri aktarımı sorunudur. Türkiyede arsa ve konut piyasalarının bazı 
yasalarda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlemesi kentsel işgücü piyasasındaki 
dengesizlikler, işgücünün üretime katılmasındaki sorunlar ve sosyal güvenlik 
mekanizmalarının tüm emekçileri kapsayacak şekilde geliştirilmemiş olmasından 
dolayı çok önemlidir. Sosyal güvenlik kapsamındaki işlerde istihdam şansı elde 
edemeyenler ancak güvenliği olmayan düşük nitelikli ve düşük ücretli işlerde çalırken, 
kentlerin de ancak belirli bölgelerinde çoğunluğu kaçak yapılaşmış gecekondu 
alanlarında barınma şansı bulabilmişlerdir. Çok hızlı büyüme dönemlerinde bile 
durumlarını fazla iyileştiremeyen bu kesimlerin, özellikle ekonomik bunalım 
dönemlerinden olumsuz etkilendikleri görülmektedir. Bu dönemlerde sosyal 
sürtüşmelerin arttığı ve yönetimlerin artan tepkileri önlemek için farklı ve yeni 
stratejileri uygulamak zorunda kaldığı bilinmektedir. 

Öncelikle, kent yoksullarına yönelik sağlanması gereken destekler için gerekli 
finansman ihtiyacını azaltmak için kentle ilgili düzenlemelerden yararlanarak gelir 
aktarımı gerçekleştirmek bir strateji olarak benimsenmiştir. 1980'lerden bu yana 
yapılan bu uygulamalar, 2000'li yollarda önemli boyutlara ulaşmış ve kamu 
kuruluşlarının öncülüğünde gecekondu alanlarının veya ruhsatsız gelişmiş alanların 
dönüştürülmesi ile artan gelir ve refahtan pay alamayan kesimlere gelir transferi 
gerçekleştirilmiştir. Bu transferin sürekli değişen ve kimi zaman geçici kurallarla 
yapılması populist bir yaklaşımın ve siyasi iktidarın yapılan transferlerin karşılığını 
almak isteğinin yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çerçevede Toplu Konut İdaresinin uygulamalarına bakmak ilginç olup, yapılan 
uygulamalarda belirli bir çizginin sürdürülemediği ve hem amaç ve hem de 
uygulamalarda bir dizi çelişkinin yaşandığı görülmektedir. 1980'lerde TOKI 
uygulamaları çoğunlukla orta gelir düzeyi hatta üst orta gruba yönelik işlev görürken, 
gecekondu ıslah planları ile kentteki daha alt gelir gruplarına transferler yapılmıştır. 
2004 yılından sonraki değişikliklerle daha daha fazla güç kazanan merkezi yönetim 
birimi (Yasa No: 5162 (2004) ve No: 5610 (2007)) kentlerin gelişiminde daha da fazla 
hak sahibi olmuş ve kentsel gelişimi yönlendirmeye başlamıştır. Yapılan uygulamalar 
arasında düşük gelirli gruplara yönelik bazı projeler olsa da, projelerin büyük bir 
bölümünün bu grupların kentin çeperine itilmelerine ve kentten kopmalarına yol açtığı 
çok sayıda araştırmada belgelenmiştir. Buna karşılık kimi TOKİ projelerinin en üst 
düzey gelir gruplarına konut alanları geliştirmeye yöneldiği görülmektedir. Bunun 
gerekçesi olarak merkezi yönetimin bir girişimci gibi en fazla getiriyi elde etmesi 
gerektiği öne sürülürken, özellikle kamunun elindeki arsalara el konulmakta ve bunlar 
kentin diğer gereksinimleri dikkate alınmadan projenin gereksinimleri doğrultusunda 
değerlendirilmektedir. Bu uygulamada TOKİ'nin herhangi bir girişimci mantığı ile 
hareket etmesi çok da fazla şaşırtıcı görülmemektedir. Öte yandan hangi alanların 
TOKİ tarafından geliştirileceği, hangi bir planla ne tür bir proje gerçekleştirileceği 
tümüyle merkezi yönetime ve siyasi iktidara bırakıldığı için de sonuçta ortaya çıkan 
yapı otoriter bir populizmi beslemektedir. Dezavantajlı gruplar için düzenlenen bazı 
projeler ise diğerlerini meşrulaştırmak amacı ile kullanılmaktadır. 
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5.2.4. Dolaylı Refah Transferlerinden Doğrudan Gelir Transferine ve Yardıma 
Geçiş 

Kentlerde arsa ve konut piyaslarındaki düzenlemelerle baskılanan tepkileri tümüyle 
giderebilmek mülk sahibi olmayanların kentteki artan arsa ve konut değerlerinden 
yararlanamaması nedeni ile mümkün değildir. Bu nedenle özellikle 2000 sonrasında 
ekonomik neoliberalizmin getirlerinden faydalanamayan tam tersine gelişmelerden 
olumsuz etkilenen kesimlerin yarattığı sürtüşme ve şiddet ortamını ortadan kaldırmak 
için farklı düzenlemeler getirilmiştir. Bunlar merkezi ve yerel yönetimlerin uyguladığı 
farklı isimler altındaki yardım programlarıdır. Sosyal Yardım ve Danayışma Fonu, 
Belediye Yardımları, bu kurumlar veya başkaları tarafından gerçekleştirilen kömür, 
erzak yardımları vs. bu çerçevede işlev görmektedir. TUIK'in 2009 yılında yayınladığı 
verilere göre Türkiye'deki hanehalklarının 7'de biri kamu kurumları, aileler, akrabalar, 
cemaatler, vb. kurumlardan alınan destekle yaşamlarını sürdürmektedir. Yavuz'a 
(2004) göre cemaatlerin bu süreçteki işlevleri önemli düzeydedir. Özellikle 2008 
ekonomik bunalımı sırasında doğrudan sağlanan bu desteklerin öneminin arttığı ve 
kişilerin yardıma daha fazla bağımlı hale geldiği görülmektedir. 

Geniş sosyal kesimlere sağlanan bu desteğin farklı şekillerde ulaştırılması ve bir 
bölümünün kamu kaynakları dışında ve isteğe bağlı şekilde verilmesi, hak sahibi-
kamu hizmeti ilişkisinden müşteri-bağışlayan ilişkine doğru bir kayışı göstermesi 
açısından önemlidir. 

6. Tartışma: Neoliberal Politikaların Sürdürülebilirliği 

Neoliberal dönemin özelliklerinin genelde mekan ve özelde kentsel mekanlar 
üzerinden tartışılması, neoliberalizmin farklı stratejilerle kendini sürdürmeye 
çalıştığını ve bu süreçte devletin rolünün hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu 
göstermektedir. Yanısıra, mevcut politikaların merkezi yönetimin kurallarının 
gevşetilmesi ve karar süreçlerinin yerelleşmesi ile tanımlanan neoliberal politikalarla 
tam da örtüşmediği açıkça izlenmektedir, ve bu durum neoliberalizmin genel 
varsayımlarının tartışılması gerektiğini de açıkça ortaya koymaktadır. Yeni bazı 
tartışmalarda (örneğin Peck ve diğerleri 2009) öne sürüldüğü gibi neoliberal devlet 
ortadan kalkmadığı gibi yeni işlevler ve roller kazanmıştır. Fırsatçı ekonomik 
güdülerle birlikte farklı sosyal grupların baskıları ve mücadeleri sonucu melez 
yönetişim biçimleri ortaya çıkmıştır. Devletin 1980 öncesinde olduğu gibi müdaheleci 
ve denetleyici yaklaşımı devam ederken, bu müdahelelerin amacı sosyal devlet 
ilkelerinden girişimci devlet işlevlerine doğru hızla kaymıştır. 

Öte yandan siyasetçi ve yöenticilerin farklı kesimlerin siyasal desteğini alabilmek için 
birbirleri ile çelişik gözüken farklı politikalara başvurduğu görülmektedir. Devlet bir 
yandan bir girişimci mantığı ile politika ve uygulamalarını sürdürürken, öte yandan bu 
yaklaşım biçiminin getirdiği eşitsizliklere karşı olan tepkileri azaltacak araçları 
geliştirmeye çalışmaktadır. Bunların oldukça kafa karıştırıcı yansımaları olmaktadır. 
Ancak yapılan yasal düzenlemelerin doğru okunması birbirleri ile çelişik gözüken 
uygulamaların sağlam bir populist mantığının olduğunu göstermektedir. Yine bu 
düzenlemeler kent toprağının hem bir mal olarak algılandığını hem de belirli bir 
sistemi yerleştirebilmek için nasıl bir araç olarak da kullanılabileceğini göstermektedir. 
Nitekim uygulamalar ve sonuçları bunların önemli ölçüde kendi amaçları açısından 
başarılı olduğunu da göstermektedir. Ancak tüm bu gelir aktarım mekanizmalarının 
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kentlerin yapı ve işleyişlerin getirdiği etkilerin olumsuzlukları engelleyebileceği ve 
sadece gelir aktarımı ve desteklerle belirli kesimlerin yaşamlarını nereye kadar kabul 
edilebilir ölçülerde sürdürebilecekleri bir tartışma konusudur. En önemli noktalardan 
biri tüm bu yapılanların kentsel demokrasi açısından ne ölçüde bir ilerleme/gerileme 
sağladığı konusudur. Populist bir yaklaşım izlenerek gerçek bir demokrasi kurulabilir 
mi? Yoksa bu otoriterleşen bir yönetim anlayışının en önemli göstergesi midir? 

Diğer önemli nokta ise rant üzerinden kurulan saadet zincirlerinin yarattığı ekonomik 
balonların sürdürülebilirliği ile ilgilidir. Yakın dönemde Japonya ve Amerika Birleşik 
Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde gayri menkul piyasasındaki balonların patlaması ile 
ortaya çıkan ekonomik bunalımlar açıkça emlak piyasası kanalı ile yapılan 
pompalamaların sınırlarını ortaya koymuştur. Bu nedenle Türkiye örneğinde ve 
özellikle İstanbul'da açıkça gözlenen hızla büyüme ve değer artışını dikkatle 
irdelemek ve bu yaklaşımın sınırlarını görmek önemlidir. Tüm Türkiye'nin 
kaynaklarının aktarımı ile gerçekleşen sanal kentsel arsa ve konut piyasasının hem 
diğer bölgelere hem de diğer sektörlere etkisi üzerinde çalışılması gereklidir. Büyük 
kentlerdeki bu piyasalarda oluşan balonların patlaması durumunda bundan tüm 
ekonominin olumsuz etkilenmesi söz konusu olacaktır. Bugün ortaya çıkan yeni 
düzenleme biçimini anlamaya yönelik henüz az sayıda çalışma vardır. Ancak, daha da 
önemlisi bu sürecin sınırları ve bu yeni stratejilerin tartışılması gereklidir. Bu konuda 
yapılacak çalışma ve öngörülerin bu ölçeğin çok daha ötesinde neoliberalizmin yeni ve 
gelecekteki yüzünü öngörmemizde yararlı olacağı açıktır. 
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Yerel Yönetimlerin Mekânsal Organizasyonu: Kentsel 
Bölgeler ve Alternatif Bir Metropoliten Alan 
Tanımlaması 
N. Tunga Köroğlu1 

Öz: Çalışma, Türkiye'nin mevcut yerel yönetim yapısının mekânsal organizasyonunu 
irdeleyerek sorunlarına işaret etmekte, alternatif bir mekânsal organizasyon ve bunun 
gerektirdiği metropoliten yönetim yapısının temel taşlarını tartışmaya açmaktadır. Buna göre 
mekânın çoğunun belediye sınırları içine alındığı, ilçe belediyelerinden oluşan bir Türkiye 
coğrafyasında bu içe belediyelerinin nasıl bir araya gelerek metropoliten bir örgütlenmeyi 
kurabilecekleri ve olası sorunları irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: mekânsal organizasyon, ilçe belediyesi, metropoliten belediye, belediye 
meclisi, 

Abstract: The paper discusses the problems of the spatial organization of the Turkey's 
contemporary local administrations and opens the main components of an alternative spatial 
organization and its metropolitan municipality. Accordingly, how district municipalities 
might be organized to come together and form a metropolitan municipality in a Turkey the 
territorial jurisdiction is consisting of municipality, is scrutinized. 

Key words: spatial organization, district municipalities, metropolitan municipalities, 
municipality council, 
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1. Giriş 

Türkiye, 20. yüzyılın başında kentleşmesi görece yavaş olmuş ülkelerin, 
kurumlarının mekânsal örgütlenmesini taklit etmiş, planlama ve imar mevzuatlarını 
almıştır. Ancak, tarihsel olarak günü kurtaran bu yapı, Türkiye'nin hızlı göç alan ve 
kentleşmekten çok nüfusun yığıldığı yerleşimlerinin arttığı ve idari mekânsal 
organizasyon yapısının yetersiz kaldığı gerçekliğe ters düşmüştür. Belediye 
sınırlarının kentleşme karşısında çaresiz kalması ve planlamanın da sorun 
yaşamasından kaynaklanan sıkıntıları farklı ve eklektik çözümlerle aşmaya 
çalışılmıştır. Buna karşın, yerel yönetimlerin mekânsal organizasyonunda var olan 
sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, mekânda belediyelerin idari alanlarının 
parçalanmamış bir sürekliliğinin sağlanması, hem yerel yönetimlerin, hem de 
merkezi kurumların taşra teşkilatlarının sundukları hizmetlerin planlanmasını ve 
sunumunu kolaylaştırabilir. 

Türkiye'nin kentleşmesinin, dünya genelinde kentsel nüfusun doygunluğa ulaşarak 
yavaşladığı %90'lara yaklaşana kadar mevcuttaki hızına yakın devam edeceğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. Mevcutta kentsel gelişme ile belediye sınırlarını bir 
tutmaktayız. Oysa günümüzde gelişme, bu sınırları birçok açıdan delik deşik etmiştir. 

2. Kentin Kırdan Ayrılması ve Belediye Sınırlarının Çaresizliği 

Türkiye'de kent ve kır, farklı yerel yönetim birimleri altında yer almaktadır. Kentler, 
sınırları çizilmiş, yetkili oldukları kendi idari mekânları (territorial jurisdiction) 
bulunan belediyeler altında örgütlenmişlerdir. Kırsal yerleşimler ise köy birimi 
altında tanımlanmışlardır. Köylerin, köy yerleşik alanları ve buradaki sınırlı 
yetkilerini saymazsak, idari mekânları bulunmamaktadır. Bu ayrım, kentsel olanın 
tanımlanmasını zorunlu kılmakta ve kanun ve yönetmeliklere de giren 'belediye olan 
yerleşimler' ile 'belediye sınırları dışında kalan yerleşimler' ayrımını getirmektedir. 
Bu nedenle, sözü edilen belediye sınırları birbirini takip etmek ve süreklilik arz 
etmek yerine parçalı bir yapıya sahip, yer yer kırsal ile kentselin içi içe geçtiği, 
dağınık, bazen araziyi atlayarak paylaşılan, idari mekân deseni ortaya çıkarmaktadır. 

Mevcut durumda, mahalle ile köy arasındaki farkı, büyüklük ve yerleşmenin kente 
yakın olup olmadığı belirlemektedir. Yerleşim yeri nüfus olarak belirli bir 
büyüklüğün üstünde ise doğrudan belediye olabilmektedir . Söz konusu yerleşim bu 
kriterin altında olup yerleşimlerin kümelendiği merkeze yakın mesafede ise 
'mahalle' adı ile kentsel bir yerleşim olarak sınıflandırılarak belediye sınırlarının 
içinde düzenlenmiştir. Fakat nüfusu tanımlanan büyüklüğün altında ise veya 
yakınlarında ortak bir örgütlenme altına girebileceği bir başka yerleşim yeri yok ise 
'köy' adı ile ve kırın bir parçası olarak belediye sınırlarının dışında kalmıştır. 
Böylelikle kent kır ayrımı salt bir büyüklük sorununa indirgenmiştir. Bugün için 
kent ile kırın tanımlanmasında, nüfusa dayalı ölçüt bir yana konursa, neden farklı 
örgütlenmeler altında düzenlendiklerinin net bir gerekçesi yoktur. Mevcut kentlerin 
tanımlanmasında nüfus ölçütü bile ülkeler arasında farklılık göstermektedir. 

3. Türkiye'de Kentleşme Süreci ve Belediye sınırlarının dönüşümü 

Tarihsel olarak bakılacak olursa, kentin kırdan farklılaşmasını betimleyen iki 
dönem, Türkiye'deki yerleşmelerin örgütlenmesinde neden ikili bir yapının tercih 
edildiğini açıklamaktadır. 20. yüzyıl başında Anadolu'da kent kır ayrımı daha çok 
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sanayi öncesi toplumların feodal benzeri ilişkileri ile tanımlanabilir. Kırsalın pazar 
ile sınırlı bir ilişki kurduğu bu dönem, dış pazara yönelik ve yabancılar tarafından 
kontrol edilen kırsal üretim organizasyonunun izlerini taşıdığı ve idari merkezler ve 
Levanten yerleşimler dışında kentler gelişmediği için Avrupa'dakine benzer bir 
yerel yönetim ihtiyacı doğurmamıştır., hem sanayileşmenin yavaş olması, hem de 
küresel 1930 buhranının etkileri kentleşme sürecini geciktirmiştir. Bununla paralel 
olarak, Türkiye'nin modernleşmesi sürecinde gelişen kent-kır ikiliğinde, kentler, 
gelişmenin, ilericiliğin ve modernliğin simgesi olurken, kır ve köy yaşamı, geri 
kalmışlığın ve tutuculuğun simgesi konumuna indirgenmiştir (Tekeli, 1986). 
Planlamanın ve Belediyelerin görevi bu amaca hizmet ederek mevcut kentleri daha 
fazla kentleşme olasılığından uzak tutmak ve kontrollü bir büyüme içinde 
düzenleyerek 'güzelleştirmektir'. Modern toplumların ve kentlerin gereği olarak 
görülen 'iş bölümü' için büyük şehirlere ihtiyaç olmadığı, merkez şehirler etrafında 
teşkilatlanmış köylerin de yeterli olacağı düşünülmüştür(Tekeli 1986). Kırın, köyden 
kopup kentlere akması istenmemiştir (Tekeli 2003). Tüm bu süreç belediye sınırları 
içindeki kentsel mahalle ile dışarıda bırakılan kırsal köy arasında idari ayrımı 
derinleştirmiş ve farklı yapılar altında örgütlenmelerini körüklemiştir. 

Bu keskin ayrım içerisinde belediye sınırları ilk olarak Cumhuriyet kurulduğunda, 
Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan idari örgütlenmenin kabulü ve mevcut 
yerleşim yerlerinin iskân edilmiş olan kısımlarının çevrelenmesi ile belirlenmiştir. 
Yasada anlaşılan, belediye sınırlarının ve kentin bir hedef veya planlamanın ürünü 
değil, mevcudun kabulü ve bunun yasalaştırılmasıdır. Kentsel yerleşmelerde 
muhtarlık kurumundan ibaret olan mahalle örgütleri bile eskinin kopyasıdır ve bu 
yönü ile kırsal örgütlenmeden farklı değildir. 

Başlangıçta kentlerin büyüyeceği öngörülemediği için sınırların bu büyümeyi göz 
önünde bulundurmaması çok şaşırtıcı olmayabilir. Ancak Anadolu'nun bu durağan 
kentsel niteliği, II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan göç dalgası, hızlı kentleşme ve 
sanayileşmeye paralel olarak değişmeye başlamıştır. Öncesinde sadece Ankara 
Belediyesi normal nüfus artış hızının üstünde büyürken 1945 sonrasında birçok kentin 
nüfusu doğal hızının 2-3 katı büyümeye başlamıştır. Bu, 1580 Sayılı Belediye Kanunu 
ile tanımlanan sınırların zorlanması anlamını taşımaktadır. Sorunu aşmak ve günü 
kurtarmak için belediye sınırları revize edilmeye ve yeni belediyeler kurulmaya 
başlamıştır. Sınırların hemen yakınının, sınırın içine dahil edilmesinin de yeterli 
olmayacağı anlaşılınca 1956 yılında çıkarılan 6785 sayılı İmar Kanunu ile kentlerin 
çevresindeki spekülatif gelişmeleri denetim altına alabilmek amacıyla "komşu alan" 
anlamına gelen 'mücavir' alanlarda belediyeler karar almaya ve denetim yapmaya 
yetkili kılınmıştır (1956 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunu). Böylelikle komşu alanlar 
da bir nebze kontrol edilebilecektir. Ancak, mücavir alan uygulaması idari bir sınır 
niteliği taşımadığı için kendi içinde birçok sorun doğuracaktır. Ayrıca, mücavir alan 
uygulaması ne yeni belediyelerin kurulmasını, ne de mekânın daha da çok bölünerek 
idare edilmesini önlemiştir. Bir belediyenin mücavir alanında bulunan alanların bir 
kısmı veya tamamı yeni bir belediye olarak ilan edilebilmektedir. Buna karşın, yeni 
belediyenin sınırı dışında kalan alanlar eski belediyenin mücavir alanı olmayı 
sürdürebilmektedir. Böylelikle, eski belediye, komşusu yeni belediyenin ötesindeki bir 
alanı kontrol edebilir olmaktadır ki mücavir alan uygulamasının yürürlüğe girdiği 
dönemi takip eden kısa dönemde Ege ve Akdeniz kıyılarında, belediye ve mücavir 
alan sınırları dışında da belediyelere denetleme yetkisi veren 1/25.000 ölçeğinde çevre 
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düzeni planları hazırlanmıştır. Böylelikle belediye sınırlarının dar kapsayıcılığı yeni ve 
farklı bir yolla yeniden çözülmeye çalışılmıştır (bakınız 1958 tarih ve 7116 Sayılı 
Kanun ve İmar ve İskan Bakanlığı'nın kuruluşu). 

Bu müdahalelere rağmen ve kentler 'istenmediği halde' büyümeye devam ettiği için 
belediye sınırları revize edilerek, mücavir alanlar eklenip genişletilerek, yeni 
belediyeler kurularak 1980'lere gelinmiştir. Kent çeperlerini saran gecekondular, 
kooperatifleşme ve yapsatçı üretim biçimlerinin ivme kazanması ile toprak 
spekülasyonun aracı haline gelmiştir. Mücavir alan içinde kalan büyüklü küçüklü 
köyler toplu konut girişimcileri tarafından birer kentsel alana dönüştürülürken, 
kentin çeperlerindeki komşu alanlar ise yapsatçı müteahhitler aracılığı ile yasal 
konut alanları olarak kente eklemlenmeye devam etmişlerdir. 1980'li yılların 
başında çıkarılan 2805 ve 2981 sayılı kanunlar ile 1986 yılında çıkarılan 3194 Sayılı 
Kanun gecekondu ile ilgili yetkileri ilçe belediyelerine devrederken daha önceki af 
yasalarından farklı olarak gecekonduya rant paylaşım hakkını da sağlamıştır. Bu 
yolla gecekonduların alınıp satılması veya müteahhitlere devredilmesi mümkün 
olmuştur. 

2008 tarihli ve 5747 Sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, bu sürecin sonunda ve 
kontrol amacıyla çıkarılmıştır. Büyükşehirlerde belde belediyelerinin kapatılması ve 
birleştirmelerle ilçe belediyelerinin sınırlarını genişletilmeye ve diğer bazı illerde de 
nüfusu 2000'in altında olan belde belediyeleri kapatılarak belediye büyüklükleri bir 
sisteme bağlanmaya çalışılmıştır. Ancak, düzenleme büyükşehirler dışında yalnızca 
nüfus sınırı ile ilgili kalmıştır. yapılan bu düzenleme temelde mekânın idari 
düzenlemesinin iyileştirilmesinden çok kentlerin yaşadığı sorunlara, belediye 
sınırlarına yönelik yetersiz bir çözüm olarak kalmıştır. 

4. Mekânın Planlanmasında Kent ve Kır: Belediye mi? İl Özel İdaresi mi? 

Yerel yönetimlerin mevcut mekânsal organizasyonun parçalı yapısından ötürü 
belediye sınırının hemen dışında yaşayanlar bile kırsal nüfusa dâhil edilmektedir. Bu 
kişi her gün belediye sınırları içindeki bir işe gelip gidiyor olsa bile belediyenin ne 
hizmetlerinden yararlanabilmekte ne de belediye seçiminde bir hakkı bulunmaktadır. 
Belediye sınırının içinde yaşıyor ama biraz dışında çalışıyorsa iş daha da 
karışmaktadır. Kentte yaşayanlar, kente komşu bu fabrikadan/iş yerinden olumlu 
veya olumsuz etkilense bile belediye sınırın dışında olduğu için belediye buraya 
hizmet götürmeye, kontrol etmeye veya planlamaya yetkili değildir. Kısaca, sınırın 
hemen dışında olan bir köyün kentle ilişkisi ve ona etkisi dağdaki orman köyü veya 
bozkırın ortasındaki bir köyün kentle ilişkisi kadarmış gibi kabul edilmektedir. 

Oysa, belediye sınırları dışında kalan alanların yerleşilmemiş veya gelişmeye kapalı 
kalması gibi bir durum söz konusu değildir. İl özel idaresinin izni ile her türlü 
yapılaşmaya açık olan bu alanlarda parçalı bir planlama ve gelişme ortaya 
çıkmaktadır. Sonuçta kırsal alan statüsündeki bir arsa için köy muhtarının vereceği 
ve İl Özel İdaresi'nin 'kontrolünden' geçen veya doğrudan İl Genel Meclisi'nin 
alacağı kararlar belirleyici olmaktadır. Bu kararlar ise bir plana göre değil talebe 
göre ve parsel bazında uygulanmaktadır. Bu ise kent/belediye ile çeperinin plansız 
gelişimine yol açmakta ve çatışan ve uyumsuz birçok kararın alınmasına neden 
olmaktadır. 
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Yerleşim Yeri 

Belediye Alanı 

Belediye Mücavir 

Kırsal * 

İlçe sınırı 

BLD X Belediye 

Şekil 1. Mevcut Mekânsal Organizasyon Yapısının Temsili (* 2005 tarih ve 5302 sayılı 
Kanunun 6. Maddesindeki "belediye sınırlarının dışında" ibaresi ile mekânsal olarak salt İl 
Özel İdaresinin yetkili olduğu mekân) 

Belediye sınırı dışındaki söz konusu yapılaşma kent büyüyüp belediye sınırları 
genişleyince sınırın içine dahil olmaktadır. Sonuç olarak, belediyeler, sınırları 
dışında olup bitenlere müdahale edemedikleri için yetkili olması gerektiği kentin 
geleceğini yönlendirmekten aciz kalmaktadır. Bu ise kentin sakinlerinin planlama 
süreçleri aracılığı ile demokratik bir yerel yönetim sürecine katılma hakkını gasp 
etmekte ve en önemlisi, vatandaşın yerel yönetimlere, planlama sürecine ve devletin 
yetkinliğine olan inancını da zedelemektedir. 

5. Belediye Sınırlarının Genişletilmesi: İlçe Sınırlarının Belediye Sınırı ile 
Eşitlenmesi 

'Gelişmeye açık olan' ve olmayan yer ayrımı üzerinden belediye sınırları içinde 
kalacak alanların ve yerleşmelerin mekânsal düzenlemesinin yeniden yapılması ve 
sınırlarının belirlenmesi gerekecektir2. Bu noktada gündeme belediyelerin hangi 
ölçekte ve nasıl bir hiyerarşi içinde örgütleneceği gelmektedir. Mevcut belediye 
sayısının değiştirilmeden, ilçe ve belde belediyelerinin sadece sınırları genişleterek 
mekâna yayılması pratik olmakla birlikte etkin olmayacaktır. Belde, il merkezi veya 
ilçe düzeyinde kurulmuş mevcut belediyelerin eş olmayan özellikleri göz önüne 
getirildiğinde bu birçok sorunu beraberinde getirecektir. Belde belediyeleri, düşük 
nüfusları, yetersiz ekipleri ve donanımları ile hizmet sunumunda kalite ve süreklilik 
sağlamakta sorun yaşamaktadırlar. 

İlçeler, hem ölçek açısından belediye hizmetlerinin sunumuna uygunlukları, hem 
Türkiye genelinde kısmen dengeli sayı ve büyüklükteki yayılmışlıkları, hem de 
tarihsel kimlikleri ile kabul görmeleri en olası alt ölçek yerel yönetim birimi olarak 
öne çıkmaktadırlar. 

2 Gelişmeye açık olmayan yerler, yerleşime hiçbir koşulda açılmayacak ve belediye 
hizmetlerinin normal koşullarda götürülmesi gerekmeyecek yerlerdir. Doğal parkları, Belirli 
kıstaslardaki sit alanları, koruma bölgeleri gibi. Bu alanların yönetimi merkezi yönetimin 
idaresine bırakılabilir. 
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Yerleşim 

Belediye Alanı 

Korunacak Alan 

— • ~| İlçe/Belediye Sınırı 

BLD X Belediye 

Şekil 2. Öneri Mekânsal Organizasyon Yapısı 

Bu noktada üstünde durulması gereken konu ilçelerin mevcut büyüklükleri ile 
korunmalarının gerekmediğidir. İlçeler optimum mekânsal büyüklük ve birbirlerine 
olan mesafeler göz önünde bulundrularak, birleştirilebilir, bölünebilir, yenileri 
kurulabilir. Bu sayede mekansa yerel yönetimlerin optimum dağılımı sağlanabilir, 
ancak bu çalışma bu makalenin konusunu aşmakta olup ayrıca tartışılması gereken 
teknik, ekonomik ve sosyal boyutlar içermektedir. 

6. Alternatif bir Yaklaşım: İlçelerin birlikteliği ve metropoliten bölge 

Yerel yönetimlerin mekânsal organizasyonunun ilçeler üstünden kurulması ilk notta 
ifade edildiği kadarı ile önemli bazı mekânsal yönetim sorunlarına çözüm getirebilir. 
Buna karşın, Belediyelerin ilçe ölçeğinde Türkiye'nin tüm mekânına yayılması 
beraberinde önemli bir soruyu da gündeme getirmektedir. Mevcutta ilçe 
büyüklüğünü aşmış veya aşacak olan ve sosyal ve ekonomik olarak bütünleşmiş 
olan ilçelerin ortak bir yönetiminin nasıl olacağının ayrıca açıklanmasını 
gerektirmektedir. Özellikle söz konusu bütünleşme il sınırlarını da aşmaya 
başladığında sorun mevcut büyükşehir yönetim yapısı altında çözülebilir mi 
tartışılması gerekmektedir. 

6.1. Mevcutta Var Olan Kentsel Bölgeler ve Mekânsal - İdari Nitelikleri 

İstanbul-Kocaeli, İzmir-Manisa, Mersin-Adana gibi iller, şimdiden birbirleri ile il 
sınırlarını aşan gündelik ilişkiler ölçeğinde sürekli bir ilişki içindedir. Bunun en 
temel göstergesi emek pazarının il sınırlarını aşmasıdır. İnsanlar iş ve sosyalleşmek 
için düzenli ve günlük olarak iki il arasında hareket etmektedir. Bunu mekânsal 
yayılma da beraberinde izlemektedir. İstanbul-Kocaeli şimdiden, diğerleri ise 
gelecek 15-20 yıl içinde il sınırlarının ötesinde yerleşimler haline gelecektir. Bu 
yönüyle ilçe belediyeleri sistemi, bazı iller için yeterli cevabı veremeyecektir. 
Mevcut büyükşehir belediyelerinin de buna yönelik yeterli bir cevap olduğu kuşku 
götürür. Bu kentsel bölgelerin nasıl yönetileceği, sadece belediyelerin ilçe ölçeğine 
genişletilmesi ve mevcut büyükşehir belediyesi sistemi veya yeni kabul edilen il 
geneline genişletilen büyükşehirler ile cevaplanamaz. 
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Bir metropoliten yerleşimin en temel göstergesi hareketliliktir. Birincisi işgünün 
hareketliliği, ikincisi ise insanların rekreatif ve ticaret amaçlı hareketliliğidir. İşgücü 
hareketliliğini emek pazarı olarak da tanımlamak mümkündür. 

Buna göre İstanbul ve çevresinde işgücü hareketliliği sadece İstanbul ili sınırlı 
değildir. Batıda Tekirdağ'da Çorlu, Çerkezköy ve Marmara Ereğlisi de bu pazarın 
içindedir. Doğuda ise Kocaeli'nin tümü (Kandıra ve Körfez ilçesinin Kuzeyde 
dağlık alanda kalan kısımları hariç), Sakarya'nın ise Sakarya, Söğütözü, Sapanca, 
Karapürçek, Akyazı ve Hendek, ilçeleri arasında gündelik olarak hem işgücü hem de 
mal akışlarını yoğun olarak gözlemek mümkündür. Bununla ilgili verilere 
Karayollarının sayım istatistiklerinden ulaşılabilir (TCKGM, 2012). 

Şekil 3: Karayolları trafik akış yoğunlukları haritası (kaynak TCKGM) 

Şekil 4 ' te görülen İstanbul ve çevre illeri de içeren kentsel bölgenin tarfik akışı 
yoğunluğu Şekil 3 ' te de görülebilir. Bu kentsel bölgenin içine girebilecek ilçeler ve 
dışında kalmasının yararlı olabileceği ilçeler aşağıda veriliyor. Ancak burada 
Bursa'da önemli bir bağlantı noktası ve sanayinin Bursaya kaymış olmasından ötürü 
bu kentsel bölgenin güney kısmı olarak nitelendirmek de mümkün. Esas olarak 
kentsel bölgenin tespit edilmesi hem teknik bir konu hem de siyasi. Teknik olarak 
hangi ilçeler birbiri ileetkileşim içinde analiz edilebilir. Ancak belirleyici olan ve 
öneride de olması gerektiği düşünülen ilgili ilçelerin talepleridir. 

Buna göre Şekil 4 ' te gösterilen ve kentsel yerleşik alan turuncu olan kentsel bölge 
şu anda 4 il tarafından yönetilmektedir; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve 
Yalova. Bunların büyükşehir olması da bir değişiklik getirmemektedir. İstanbul ile 
Kocaeli başka ulaşım planları yapmakta, çöplerini sularını farklı arıtmakta ve imha 
etmekte, gelişimlerini farklı senaryolaştırmaktadırlar. Oysa Tekirdağ ve hatta 
Kocaeli'nin kendi başına İstanbul'u göz önünde bulundurmadan plan yapması olası 
değildir. Göz önünde bulundurmak ise analizlerine İstanbul'u katmak değil, 
İstanbul'un kararlarını katmakdır. 
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Kocaeli ve Tekirdağ ile İstanbul arasında gündelik bir trafik söz konusudur. önemli 
bir çalışan nüfus bir ilde çalışırken diğer ilde yaşanmaktadır. Tekirdağ ve Kocaeli iş 
yeri iken İstanbul konut ve rekreasyon yeri olarak kullanılmaktadır. Tersi de söz 
konusudur. Özellikle Tekirdağ konut bölgesi olarak da işlev görmekte, gündelik 
olarak İstanbul'a çalışmaya gidilmektedir. 

Böyle bir kentsel yerleşimin ilçeler dışında farklı metropoliten yönetimlere 
bölünmesi ve farklı yönetilmesi ise etkili ve verimli sonuç vermeyeceği gibi yaşayan 
haklın taleplerine de yeterli cevap verilebilmesini engellemektedir. 

Ayvacık ^ 

Sarav S 

Şekil 4: Marmara Kentsel Bölgesi (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova'nın Bazı 
ilçeleri) 

Marmara Metropoliten Kentsel Alan dışında kalan ilçeler; Kuzeyde; Şile (İst.), 
Çatalca (ikiye ayrılarak kuzeyi), Kandıra (Kocaeli);Körfez Kuzeyi (Kocaeli) 
Kaynarca, Ferizli(Sakarya), Karasu(Sakarya), Kocaali (Sakarya), Saray (Tekirdağ); 
Güneyde; Pamukova (Sakarya), Geyve (Sakarya), Taraklı (Sakarya); Batıda; 
Hayrabolu, Malkara, Şarköy, Muratlı, Tekirdağ (hepsi Tekirdağ) 

Benzer bir kentsel gelişme İzmir için de geçerlidir, hem Manisa'nın OSB'den ötürü 
İzmir ile olan gündelik gidiş geliş yoğunluğu hem de Kemalpaşa'nın devamında 
Turgutlu'nun sanayi gelişiminden ötürü iki kent birbirleri ile idari sınırların ötesinde 
etkileşim içindedirler. 

Her iki kent ve belediyeleri de ayrı planlama yapmakta, hatta planlarında birbirlerini 
ve birbirleri ile etkileşimlerini dikkate almamaktadır. Yeni yasa ile her ikisi de il 
genelinde büyükşehir olmuştur. Ancak özellikle Manisa için il merkezinin diğer 
ilçeler ile birleştirilmesinin hiçbir getirisi yoktur. İlçeler için de durum aynıdır. 
Ekonomik ve sosyal olarak farklı nitelikteki il merkezi ile ilçelerin bir araya 
gelmesinin yararı görülememektedir. 

Buna karşın, Manisa ile İzmir il merkezlerinin ve kentsel bölgenin içinde yer alan 
ilçelerin (aşağıda belirtilen ilçelerin dışında) bir bütün oluşturdukları ve hem 
ekonomik hem de sosyal olarak etkileşimlerini yoğundur. Kocaeli ile 
İstanbul'dakine benzer bir şekilde bir ilde çalışırken diğer ilde yaşanmaktadır. 
Manisa iş yeri iken İzmir konut ve rekreasyon yeri olarak kullanılmaktadır. 
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Şekil : İzmir-Manisa Kentsel Bölgesi (İzmir ve Manisa'nın bazı ilçeleri) 

İzmir-Manisa Metropoliten Kentsel Alan dışında kalan ilçeler; Kuzeyde; Dikili, 
Bergama, Kınık; Güneyde; Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Tire, Selçuk, Bayındır 
(Menderesin güneyi Selçuk ilçesine); Batıda; Karaburun Çeşme (Urla'nın bir kısmı 
Çeşme'ye). 

6.2. Kentsel Bölgelerin Yönetimi ve Metropoliten Belediyeler 

Mevcut ve yeni Büyükşehir uygulaması, ilçe belediyeleri arasında koordinasyon 
meselesinin 'hiyerarşik kontrol' yöntemleriyle çözülmeye çalışılması olarak 
değerlendirilebilir. Büyükşehirlerin yerleşim yeri sınırı ile belirlenmesinin (mevcut 
sistem) sorunlarına yukarıda değinilmiştir. Yeni yasa ile il geneline büyütülmesi ise 
benzer bir hata içermektedir. İdari sınırlar ile kentlerin sınırları bir tutulmaya devam 
edilmektedir. Oysa kentlerin idari sınırları aştığını, yukarıda tartışıldığı üzere, 
önceden görülmüş ve deneyimlenmiştir. Bu nedenle büyüyen metropoliten kentlerin 
yönetimini il sınırlarına genişletmek sadece günü kurtarmaya yönelik bir tutumdur. 
İleriye dönük bir çözüm önermemektedir (Koyuncu, Köroğlu 2012). 

Oysa yukarıda değinilen kentsel bölgelerin yerleşim alanları ilçe ve hatta il sınırlarını 
aşarak bir süreklilik kazanmışlardır. Bu noktada belediyelerin ilçe sınırlarına 
genişletilmesi önerilen yapının birinci adımıdır. Ancak esas olan ikinci adım birbirleri 
ile bütünleşmiş olan ilçelerin belediyelerinin birlikte hareket edebileceği bir yönetim 
yapısının oluşturulmasıdır. Mevcut ile öneri arasındaki fark bu büyükşehir 
belediyesinin nasıl kurulacağındadır. 

Bu çalışma ile önerilen yapıda söz konusu ilçeler bir araya gelerek metropoliten 
yönetimi oluşturması tercih edilmektedir. Ekonomik ve sosyal olarak birbirleri ile 
etkileşim ve bağımlılık ilişkisi içinde olan ilçeler, kendi tercihleri ve/veya diğerlerinin 
zorlaması bir üst belediye (büyükşehir belediyesi) kurmak için bir araya gelebilir. Bu 
şekilde öncelik ilçelerin kendi tercihlerinde olacaktır. Ancak, diğer ilçeleri olumsuz 
etkileyen bir yerleşmenin bu tür bir birliktelikten kaçınmasını önleyecek bir üst karar 
birimi olarak merkezi yönetimin ilçeleri bir araya getirerek birlik (büyükşehir 
belediyesi) oluşturmalarını talep etmesi de mümkün olmalıdır. Bu zorlayıcı talep için 
ise merkezi yönetimin tekil siyasi tercihi değil, diğer ilçelerin talebi ve teknik 
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analizlerin çıktıları esas alınmalı ve bu bulgular ışığında belediyeler bir araya gelmeye 
zorlanabilmelidir. Bun agöre metropoliten bir belediyenin kurulmasında ilçe 
belediyelerinin 1) kendi tercihleri, 2) diğer ilçelerin önermesi ve analizlerin bulguları 
ışında zorlama dışında üçüncü bir yol ile büyükşehir kurulamamalıdır. 

Bu şekilde kentsel niteliği metropoliten özellikler kazanan ilçeler bir araya gelerek 
metropoliten belediyenin nüvesini oluşturabilirler. İleriye dönük planlama ve 
öngörüler doğrultusunda kentsel olarak ilişki az bile olsa ilgili komşu ileçelerin 
isteği ve metropoliten belediyenin nüvesini oluşturan ilçe belediyelerinin de kabulü 
ile yeni belediyelerin bu metropoliten belediye yönetimine katılması da açık 
olmalıdır. 

Bu yapıda metropoliten belediyenin sınırlarını il sınırı gibi idari bir sınır 
tanımlamayacaktır. İlçelerin bir ilin içinde olması da gerekli değildir. Yukarıda 
tartışılan Marmara kentsel bölgesinin sayılan ilçelerinin bir araya gelerek bir 
metropoliten yönetim oluşturmaları mümkün olacaktır. Aynı il içinde olmasalar bile. 
Benzer şekilde aynı il sınırları içinde kaldığı için kentleşmesi sınırlı olan ve 
kentleşme olasılığı düşük olup planlanmayan kırsal ağırlıklı yerleşimler/ilçeler de 
metropoliten yönetime katılmak zorunda kalmayacaktır. Buna örnek olabilecek 
ilçeler yukarıda Marmara ve İzmir-Manisa kentsel bölge örnekleri altında 
tartışılmıştır. 

6.3. Yönetim Yapısına dair temel ilkeler: Mahalle Meclisleri 

İkinci adım olan ve ilçelerin bir araya gelerek metropoliten belediyeyi 
oluşturmalarının sonrasında belirlenmesi gereken üçüncü adım, kentsel katılım ve 
temsil sorunudur. Belediyelerin ilçe ölçeğinde olması yerel yönetimlerin halka yakın 
olmasını sağlamamaktadır. Mevcutta yapıda bu ancak ilçe belediye meclisine 
katılım ile sınırlıdır. Yüzbinleri bulan nüfusları ile ilçelerin bu tür bir meclis aracılığı 
ile halkı karar alma süreçlerine katabilmesi ise ne yazık ki mümkün değildir. 

Bu nedenle düşünülmesi gereken belediye ölçeğinin altında bir karar alma, katılım 
ve izleme/denetleme mekanizmasının kurulmasıdır. En alt idari birim olarak 
belediye değil mahalle esas alındığında belediye olarak ilçe belediyelerinin 
büyüklük sorunu da azaltacaktır. Önerilen yeni metropoliten yönetim sisteminin en 
önemli ayağını bu mahalle meclisleri oluşturmaktadır. Mahalle meclisleri ile 
mahallede yaşayanlar mahallenin ve kentin sorunlarını ve öneri ile taleplerini ilçe 
meclislerine temsilcileri aracılığı ile götürebilir, belediyenin iş yapış tarzını, hizmet 
kalitesini, niteliğini ve gereksinimlerini yine temsilciler aracılığı ile 
denetleyebilirler. Mahalleyi Belediye meclisinde temsil edecek olan temsilci 
mahallede yaşayan birisi olduğu için seçilmişten hesap sorabilmek ve görebilmek de 
mevcut sisteme göre kolaylaşacaktır. Seçilmiş meclis üyeleri parti ve üst yapılara 
değil doğrudan mahalleye karşı sorumlu olacaktır. Bunun için ilçe meclisinin değil 
mahalle meclisinin seçimle gelmesi ve ilçe meclisinin mahalle temsilcilerinden 
oluşturulması, bu temsilcilerin ise daimi temsil yerine mahalle kararlarını iletmek ve 
buna yönelik faaliyetlerde bulunmak ile sınırlı yetkilerinin olması önemlidir. 

Mahalle temsilcileri, bir defa seçilip belediye meclisinde daimi temsilci 
olmamasıdna ötürü, temsilcinin sürekli değişebilir olması gereklidir. Seçimde 
mahalle meclisine seçilenler arasından belediye meclisine kimin gideceğini mahalle 
meclisi kendi içinden seçerek belirler ve bunu gerek gördüğü sıklıkla değiştirebilir, 
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tekrar tekrar oylayabilir ve her toplantıya bir başka mahalle meclisi üyesini 
gönderebilir. Gönderilen mahalle meclisi üyesi de kendi tercihi doğrultusunda oy 
kullanmakla değil, mahallenin tercihlerini aktarmakla sorumlu olacaktır. 

6.4. Metropoliten bölge meclisi/ yönetimi 

Metropoliten belediye bir yerel yönetim birimi olmaktan çok bir mahalle ve ilçelerin 
temsil edildiği bir idari kurum niteliğindedir. İlçelerin biraraya gelmesi ile 
olşuturulduğu için de mahallelerin temsilcileri ilçe belediyesine gittikleri gibi 
metropoliten belediye meclisine de katılacaktır. Metropoliten meclis ise mahalle 
meclisi başkanlarından ve ilçe belediye başkanlarından oluşturulabilir. Bu sayede 
mahallenin büyükşehir yönetiminde etkin olması ve siyasetin mahalle ölçeğinde de 
faal olması zorunlu hale gelebilir. 

Metropoliten meclisin temel özelliği, mahalle temsilcilerinin dışında metropoliten 
belediyeye üye olan ilçe belediyelerinin belediye başkanlarından oluşturulacak bir 
yürütme kurulunun olmasıdır. Belediye başkanı ise seçimle gelese bile sorumlu 
olduğu iki kurum olacaktır. Birincisi metropoliten meclis, ikincisi ise yürütme 
kuruludur. Yürütme kurulunun da aynı meclise karşı sorumlu olması kontrol 
mekanizmasını geliştirecektir. 

Etkin olabilmenin sağlanması ise metropoliten belediyenin yetkilerinin sınırlı olması 
ile çözülebilecek bir konudur. Yönetimin şeffaflığının sağlanması teknik konuların 
teknik çözümlerle yürütülmesini sağlarken ilçeler tarafından yürütülebilecek 
faaliyetlerin hiçbirisi metropoliten belediye tarafından gerçekleştirilmemelidir. 

6.5. Metropoliten bölge yönetimi ile ilçeler arasında görev paylaşımı 

İlçe belediyelerinin bir araya gelmesinden oluşturulacak bir metropoliten yönetimin 
ilçe belediyelerinin üstünde bir tahakküm kurması ve hiyerarşik olarak üstte olması 
gerçekçi değildir. Bu nedenle, önerilen sistemde ilçe belediyelerinin kendi yapılarını 
ve tercihlerini en fazla şekilde üst yapıya taşıyabilecekleri bir kurgu en etkin olarak 
çalışan sistem olacaktır. İlçe belediyeleri hizmetlerin sunumunda metropoliten 
mecliste uzlaşmaya vararak hangi hizmetlerin Metropoliten belediye tarafında 
yürütüleceğine kendi aralarında karar verirler. Bu anlamda metropoliten belediye 
yasasının da işlevi sadece bir üst yasa olarak koordinasyon sorununa vurgu yapmak 
ve temel görevleri belirlemek olacaktır. 

Bu açıdan birden fazla ilçenin bir araya gelmesi durumunda koordinasyon gerektiren 
ve her ilçenin ayrı ayrı değil bir arada yürütülmesi hem verimlilik hem de etkinlik 
açısından gerekli olan konular öncelikli olarak metropoliten belediyenin yönetim 
alanına girecektir. Bunlar temel olarak toplu taşıma gibi tek bir ilçe tarafından 
yürütülemeyecek, kesişen ve mekanda süreklilik gerektiren alanlardır. 

Mevcutta büyükşehir belediyeleri tarafından yürütülen birçok hizmet, örneğin su ve 
kanalizasyon hizmetleri, mutlak olarak metropoliten belediye tarafından yürütülmek 
zorunda değildir. Bu konuda 'suyun temini' ve 'arıtılması' gibi ortak yürütülmesi 
gereken faaliyetler metropoliten belediyeye verilmesi ve kalanının metropoliten 
belediye tarafından sadece koordine edilmesi yeterli olabilir. Buna göre, 
Metropoliten yönetim ile ilçe yönetimi arasında görev paylaşımı faaliyet alanlarında 
olmalıdır. Metropoliten belediyenin görev ve yetkileri temelde büyük ölçekli 
hizmetlerin sunumunu sağlamak, alt ölçekleri koordine etmek ve projelerin ve 
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metropoliten kentsel bölgenin planlanmasını yürütmektedir. Böylelikle mevcutta 
büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ayrımını da şekillendiren bulvar ve 
sokak gibi ayrımlara dayalı ölçek üstünden bir paylaşım yapılmayacaktır. 

7. Sonuç yerine 

Yerel yönetimlerin yerelde yaşayanlara hizmet etmek için kurulmuşlardır. Bu 
nedenle ölçek ekonomileri göz önünde bulundurulsa bile belediye yönetiminde esas 
olan halkın karar almaya katılımının ve en önemlisi halkın belediye uygulama ve 
kararlarını denetiminin sağlanmasıdır. Bu nedenle doğrudan katılım mekanizmaları 
ve yerel yönetim hizmetlerinin "yerindenliği" açısından belediyelerin genel 
örgütlenmesi için mevcut yapıda ilçe ölçeği çok büyük kalmaktadır. İlçelerin de 
Türkiye genelindeki dağılımı dengesizdir. Bu nedenle sadece ilçeleri belediye 
yaparak mekânsal bir organizasyona gitmek yeterli olmayacaktır. Mevcutta yeni 
yasa ile mekanın ikili yerel yönetim yapısı kırılmıştır. Ancak bu noktada bırakmak 
sorunlara çözüm getirmemekte sadece bir sorunu alıp yerine bir başkası 
konmaktadır. 

Yapılması gereken teknik bir çalışma ile ilçelerin mekânsal organizasyonunun 
incelenmesi, birbirleri ile mesafeleri, nüfus yapıları ve dağılımları gözetilerek 
optimum dağılım sağlanmalı ve bu korunmalıdır. Zaman içinde 
kurulabilecek/desteklenebilecek ilçe gelişimlerini de tespit edilebilir. Aynı dağılım 
çalışması her bir ilçe belediyesi içinde yapılarak katılımın gerçekleştirilebileceği 
mahalle büyüklükleri göz ününde tutularak yeni bir mahalle örgütlenmesi ve 
dağılımı tanımlanmalıdır. Bunun, yakın zamanda resmi kurumlar tarafından 
yapılması olası görünmediği için bu çalışmanın oda ve üniversiteler arasında bir 
çalışma ile Şehir Plancıları tarafından alternatif olarak geliştirilip tartışmaya 
açılması planlama camiasının yapabileceği önemli bir katkı olacaktır. 
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Yeni Yasal Düzenlemelerle Büyükşehir Belediyesi Olma 
Kriterleri Ve Sınır Tespitinin Değerlendirilmesi 
Özge Müberra Soyda1, Şevkiye Şence Türk 2 

Öz: Bu bildiri, Türkiye'de metropoliten alanlardaki sınır tespitine ilişkin çıkarılan pergel 
kuralının, büyükşehirler için uygun bir yöntem olmadığının incelenmesini amaçlamaktadır. 
Literatür taramasının ardından, dünyada metropoliten yönetim ve sınır kavramı incelenerek 
Türkiye'deki metropoliten alanlarda sınır kavramı değerlendirilmiştir. Çalışmanın 
metodolojisi, Türkiye'deki toplam 16 büyükşehirde sınır belirlemesinin genel analizinin 
yapılması, sonrasında ise bir örneklem alan üzerinde detay analizin yapılmasına 
dayanmaktadır. Çalışma bulguları, Türkiye'deki büyükşehirlerde pergel kuralı ile sınırların 
belirlenmesinin, büyükşehirler için uygun bir metod olmadığını göstermektedir. Ayrıca, 
izmir'de yapılan anket sonuçları; pergel kuralının büyükşehir belediye sınırlarının 
belirlenmesinde önemli sorunlara neden olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Metropoliten alanlar (büyükşehir alanları), Metropoliten Alanda Sınır 
Kavramı, Pergel kuralı, Türkiye, izmir 

Abstract The aim of this paper, to show the rural of metropolitan areas boundary definition 
system is not suitable fort he metropoliten areas. After the literatüre research, 16 
metropolitan areas in Turkey was analysed and chosen one example area. All municipalities 
in the metropolitan areas were visited and the questionnares were prepared. According to 
the questionarres, the rule of the metropolitan areas boundary definition system is not 
suitable for both metropolitan areas in Turkey and izmir. 

Keywords:.Metropolitan area, metropolitan borders, metropolitan management system, 
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2 istanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, istanbul 
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1. Giriş 

Türkiye ile gelişmiş/gelişmekte olan ülkeler arasında metropoliten alanın 
genişletilmesi konusundaki stratejiler, benzer olmasına rağmen uygulama ve yöntem 
açısından farklılıklar bulunmaktadır. Kamu hizmetlerinin karşılanmasında piyasa 
mekanizmasına daha fazla ortam hazırlanması, Türkiye ile diğer ülkelerdeki ölçek 
genişletmelerinin ortak üst amacıdır. Bu amaç ortaklığına rağmen ölçek genişletme 
uygulamaları ülkelerin sahip oldukları yönetim geleneğinden etkilenmektedir. Bu 
kapsamda Türkiye'deki uygulamanın ayırt edici özelliği, merkezi yönetimin büyük 
ölçüde belirleyici olduğu bir bütünleştirme sürecinin yaşanmasıdır. 

Türkiye'de 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nda 
büyükşehirlerin sınırlarının belirlenmesi konusunda yeni bir düzen getirilmiştir. 
' 'Pergel kuralı' ' olarak tanımlanan (metropoliten alan merkezinden-valilik binası-
nüfus ile değişen mesafelerde büyükşehir sınırları belirlenmesi), yöntemle çizilen 
sınırlar, toplam 16 büyükşehirin yönetim sınırlarını oluşturmaktadır. Yasayla 
getirilen yeni düzen, metropollerin yönetiminde birçok soruna yol açmış ve 
mekansal planlama çalışmalarını doğrudan etkilemiştir. Bugüne kadar bu yasal 
düzenlemenin uygulamadaki sonuçları ampirik düzeyde incelenmemiştir. 

Bu bildirinin iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Türkiye'de 
metropoliten alanlarda sınır tespitine ilişkin "pergel kuralı"nın büyükşehirler için 
uygun olup olmadığının incelenmesidir. İkincisi ise, örnek seçilen İzmir 
metropolitan alanı örneği üzerinden, bu yasal düzenlemeye ilişkin algılamalar ve 
etkilerin incelenmesidir. 

Bildiride izlenen methodoloji iki aşamalı şekilde geliştirilmiştir. İlk aşamada, 
bildirinin ilk amacını sağlamak için, ikincil veri kaynakları incelenmiş olup, yasa ile 
ilgili rapor, makale, dergi, tez, vb. yazılı ve görsel materyaller kullanarak sınır tespit 
analizi yapılmıştır. İkinci aşamada, örnek seçilen İzmir'de Büyükşehir sınırının 
değişmesiyle birlikte planlama sürecinde yaşanan değişiklikler ve bu değişikliklerin 
yönetim birimlerinde oluşturduğu planlama sorunlarını inceleyebilmek adına; 
büyükşehir belediyesi, 30 ilçe belediyesi anket çalışması yapılmış ve ayrıca Şehir 
Plancıları Odası Genel Başkanı ve İzmir Mimarlar Odası Başkanı ile derinlemesine 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Bildiride, 30 ilçe belediyesi, 'büyükşehir sınırına sonradan dahil olan belediyeler', 
'büyükşehir sınırına dahil olmayan belediyeler' ve 'merkez ilçeler' şeklinde üç farklı 
grup altında değerlendirilmiş ve bu grupların herbiri için ayrı anket tasarımı 
yapılmıştır. 

2. Literatür 

2.1. Sınır ve Metropol Kavramları Bağlamında Metropoliten Alan ilişkisi 

Geniş anlamda sınır kavramı, mülkiyet ile ilgili olup, ister fertler isterse devletler 
açısından sahip olunanların miktarını/seviyesini gösteren bir unsur; coğrafi anlamda 
sınır ise, türlü coğrafya varlıklarının birbirinden ayrıldığı yer, anlamına gelmektedir. 
Böyle bir yer, kimi yerde kesin bir çizgi, kimi yerde de bir şerit durumunda 
bulunmaktadır. Doğanay (1997) ise; "doğal ve beşerî özellikleri farklı iki coğrafi 
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bölgeyi birbirinden ayıran genişçe bir kuşak" olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla 
coğrafî sınır, siyasal sınırlarda olduğu gibi bir hat olmayıp genişçe bir kuşaktır. 

Coğrafi açıdan incelenen sınır kavramının kentlere olan etkisi ise şu şekilde 
açıklamak mümkündür; kentleşme hareketlerinin büyük kentler yönünde oluşu ve 
çok büyük kentler yaratma eğiliminde bulunuşu, büyük kentlerin büyümesine bir 
sınır çizmek, sorunun araştırma konusu yapılmasına yol açmıştır, özellikle, 
gelişmekte olan bir çok ülkelerde nüfusu birkaç milyonu bulan kentlerde, hizmet 
maliyetlerinin yükselmesi, rahat yaşama olanaklarının yitirilmesi, beslenme, 
barınma, çalışma ve eğlenme ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersizliklerin baş 
göstermesi, kentleşmenin hem hızı, hem de biçimi üzerinde müdahalede bulunmayı 
kaçınılmaz duruma getirmiştir. 

Literatürde 'metropol', 'metropolis', 'metropolitan alan', 'anakent', 'anakentsel', 
'büyükşehir' gibi değişik kelimelerle birbirinin yerine kullanılan metropolitan alan 
kavramının çok çeşitli tanımları yapılmakla birlikte, ulusal ve uluslararası kabul 
görmüş veya görebilecek bir tanımını vermek oldukça zordur. Metropolis kavramı 
Yunanca asıllı metro (ana,asıl) ve polis (kent) sözcüklerinden oluşmuş ve ilk olarak 
Antik çağların kent devletlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Daha sonraları ise 
Londra, Paris,Tokyo, New York gibi büyük yerleşim merkezlerini betimlemek için 
de bu kavram kullanılmaya başlanmıştır. 

Metropolleri sadece kendi yönetsel sınırları içinde değerlendirmek mümkün 
değildir. Çünkü merkezi alanın çevresi de son derece metropolle ilgilidir ve bu çevre 
metropoliten alan olarak nitelendirilir. Metropoliten alanın ne olduğu, hangi 
sınırlardan ibaret olduğu konusunda değişik ülkelerden birbirinden farklı kriterler 
kullanılmaktadır (Keleş, 2000). 

Bir yerleşim yerinin metropol olması için bir takım özellikler taşıması 
gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde, metropoliten kent olma kriterlerinin başında; 
nüfus, yoğunluk, erişilebilirlik/ulaşılabilirlik ,sahip olunan donatılardaki çeşitlilik, 
çalışan nüfusun sektör ve dağılımı, yönetsel bölünme ve coğrafik özelliklerin 
benzeşmesi kriterleri gelmektedir. 

2.2. Metropoliten Alan Yönetiminde Sınır Kavramına Dünya Örnekleri 
Üzerinden Bakış 

Metropoller, klasik kentten farklı büyük yoğunlaşmalar olduğu için yerel yönetimler 
açısından önemli yönetim birimleridir. Kentlerin aşırı büyümesiyle geleneksel kent 
ve bölge sınırlarını aşan metropoliten yönetimlerin kurulması ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Metropoliten yönetimler, bazen mevcut yerel yönetim birimlerinin 
yanında ama genellikle onların üstünde alanı yönetmek üzere kurulurlar (Keleş, 
2000a). 

Metropoliten kentleri diğer kentlerden ayıran faktörler hızlı kentleşme, nüfusun daha 
çok çevrede yığılması, dağınık gelişme, yasal yetkiler ve vergilenme gibi 
konulardaki boşluklar ile çakışmalar olarak sıralanabilir. Bu nedenlerden dolayı 
gerek yönetsel açıdan gerekse planlama yönlerinden başka kentlerden farklı yönetim 
modelleri metropoliten kentler için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. 

Metropoliten yönetimler 1930'Iu yıllarda tüm metropoliten alanı kapsayan tek bir 
birim, tek bir otorite olarak örgütlendirilirken, 1960'1i yıllara doğru parçalı olarak 
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birden fazla yönetsel birim veya kademeli yönetsel birimler şeklinde 
örgütlendirilmeye başlanmıştır. Metropollerin yönetim modeli ile burada yürütülen 
kamu hizmetleri birbirini önemli ölçüde etkilemektedir. Çünkü metropoliten alanda 
yürütülen her kamu hizmeti, metropoliten yönetim içinde özel veya çok amaçlı 
örgütlenme gerektirecektir. Dünyada pek çok ülkede metropoliten yönetimlerin 
sınırlarının değiştirilmesine yönelik tartışmalar yapılmakta ve politikalar ortaya 
konmaktadır . Örneğin ABD'nin Houston şehrinde olduğu gibi mücavir alanlar ve 
banliyölerin merkezi kente katılması düşünülmüştür (Ayhan,2008). Ancak mücavir 
alanlar ve banliyöler bu uygulamaya yönelik referandumda red oyu vererek bu tür 
bir uygulamaya karşı koymuşlardır. 

Kanada'nın bir eyaleti olan Quebec'te 1965 yılında eyalet yönetimi gönüllü 
birleştirmeler yapılması için strateji geliştirmesi süreci başlatılmıştır. Bu süre. 
1990'ların sonlarına kadar devam etmiştir. Ancak 20 yıllık süre sonunda erişilen 
sonuç bekleneni vermemiştir (Breux,2007). 

Belediye sınırlarının genişletilmesinde kimi örneklerde belirli bir coğrafi kriter 
aranırken kimilerinde de bu tip kriterler bulunmamaktadır. Belediye sınırlarının 
genişletilmesi girişimlerinde yaygın örnekler olduğu gibi yarı mahkeme niteliğine 
sahip idari organlarca çözülen sınır değişikliği problemleri de bulunmaktadır. 
Belediyelerin sınırlarını genişletmeye yönelik politikaların oluşturulmasında çeşitli 
aktörler ve kurumlar bulunmaktadır. Katma yöntemine başvuran ülkelerde merkezi 
yönetim, sınır probleminin varlığını meşrulaştırarak bu yöntemle var olan sınır 
sorununun üstesinden gelinebileceğini iddia etmektedir. 

Üniter veya federal yapıya sahip devletlerdeki metropoliten alanlara yönelik sınır 
değişikliği girişimlerinin nedenleri ve sonuçları, her ülkede değişen ideolojiler, 
ekonomik ve siyasal durumlar ile yerel yönetim geleneklerine bağlı olarak farklı 
özellikler göstermektedir. 

3. Türkiye'de Metropoliten Alan Yönetimine ilişkin Kurumsal Yapılanma 
ve Sınır Kavramı 

Osmanlıda idari yapılanma en büyükten küçüğe, vilayet/eyalet, sancak/liva, kaza, 
nahiye ve köy olmak üzere beşli bölünme şeklindedir. Bunlar içinde köy ve 
dolayısıyla köy sınırı temel hücre/idari birim olup, köyden büyük idari birimlerin 
hepsi temelde köylerin bir araya gelmesi ile meydana gelmektedir. 

Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin mülki idare taksimatında yapılmış 
değişikliklerin çoğu, önceleri çoğunlukla sınırlı ölçülerde kalmış (1989'a kadar), 
ancak daha sonraları genellikle çevreden merkeze yönelik talepler ve merkezden 
çevreye doğru yapılmak istenen politik etkilerle temposunu hızlandırmıştır. 5442 
sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre kanun (9. madde B bendi) idari sınırı; 
"coğrafi, sosyal, ekonomik, hukuki ve idari ölçütlerin dikkate alınarak 
oluşturulduğu sınır" olarak tanımlanmaktadır. 

Kentleri yönetme sorunu, Osmanlı Devleti'nin modern belediye yönetimiyle 
tanıştığı zamandan itibaren önemli bir konu olmuştur. Türkiye'de bu alanda 
çıkarılan 1984 tarihli 3030 sayılı yasaya kadar olan süreçte büyük kentlerin 
yönetimine ilişkin çeşitli biçimlerde yönetim arayışları söz konusudur. 
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1961 Anayasasında anakent yönetimine ilişkin herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. Bu kapsamda 1961 Anayasası birden çok yerel yönetim birimini 
içeren anakent yönetiminin kurulmasına imkan vermemiştir. Anayasa'da yalnızca, 
yerel yönetimlerin kendi aralarında birlikler kurmalarını sağlayan hukuki zemin 
bulunmaktadır. 1980 yıllarındaki askeri müdahaleden sonra büyük kentlerin 
sorunları öne çıkarılarak yeni yönetim modelleri arayışı devam etmiştir. Sıkıyönetim 
zamanında, büyük kentlerde ayrı, özel bir yönetim sisteminin kurulmasına yönelik 
girişimlerde bulunmuştur. 

1982 yılı öncesi büyük kentlere ilişkin arayışlar, 1982 Anayasası'nda bu kentlere 
ilişkin özel bir hüküm konması yolunu açmıştır. Bu hüküm, son 25 yıl içinde 
anakentlerde özel yönetimler oluşturulması çerçevesinde yapılan tartışmalara kendi 
yaklaşımı doğrultusunda bir yanıt üretmiştir. 1982 Anayasası'nın kabulünden sonra 
büyük kentlere yönelik bir yapılanmanın oluşturulmasına yönelik adımlar atılmaya 
başlanmıştır. 

23 Mart 1984 tarihinde çıkarılan 195 sayılı KHK'yla üç büyük kentte iki kademeli 
büyükşehir yönetim modeli kurulmuştur. Kararname daha sonra, 27 Haziran 1984 
tarihinde kabul edilen 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 
değiştirilmiştir. 

Büyük kent merkezlerinde büyükşehir yönetimlerinin kurulmasının yolu sıkıyönetim 
zamanında hazırlanan 1982 Anayasası'nın 127. Maddesiyle açılmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde ilk kez anayasaya, ' 'büyük yerleşim yerleri için özel yönetim 
biçimleri getirilebilir'' şeklinde bir hüküm konulmuştur. Bu anayasal düzenleme, 
yasal bir düzenlemeye zemin hazırlamıştır. 1984 yılında bir kentin büyükşehir 
olarak tanımlanabilmesi ve bu kentlerde büyükşehir yönetimlerinin kurulabilmesi 
için tek bir kriter olan, belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunması, 
aranmıştır. Bu kriterle beraber 1984 yılında 3030 sayılı yasa doğrultusunda Ankara, 
İstanbul ve İzmir, 1986 yılında 3306 sayılı yasayla Adana, 1987 yılında 3391 sayılı 
yasa ile Bursa, 3398 sayılı yasa ile Gaziantep ve 3399 sayılı yasa ile de Konya 
büyükşehir olarak tanımlanmıştır. 1988 yılında ise 3508 sayılı yasayla Kayseri BŞB 
kurulmuştur. 

Alt kademenin, ilçe gibi yerel yönetimle ilgisi olmayan bir kavrama dayandırılması, 
büyükşehir belediyelerinin kuruluşunda sorun yaratmıştır. BŞB kurulabilmesi için, 
kanunda ilçe kriterlerinin dışında bir ölçüt öngörülmemiştir. 

1993 yılında 504 sayılı KHK'yla Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, 
Mersin ve Samsun da büyükşehir olarak ilan edilmiştir. 2000 yılında 593 sayılı 
KHK ile bu kentlere Adapazarı'da eklenmiştir. Adapazarı BŞB'nin kurulmasıyla 
birlikte Türkiye'deki büyükşehir belediyesi sayısı 16'ya ulaşmıştır. 

Ülkemize, büyükşehir belediyelerinin yönetimi hakkında 3030 sayılı yasa, iki 
kademeli bir yönetim modeli getirmiştir. BŞB ile ilçe belediyeleri arasındaki görev 
ayrımının sınırlarını açıkça belirtilmemiş olması nedeniyle, BŞB'nin siyasi yönden 
yararlı gördüğü durumlarda, bağlı belediyelerinin görev alanlarına karışabilme 
esnekliğine sahip bulunduğu vurgulanmaktadır. 
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Metropoliten kriterler açısından bakıldığında; 3030 sayılı yasanın "Kuruluş" 
başlığını taşıyan 4. maddesi büyükşehir olmanın ölçütünü kurumsal bazı birimlerin 
varlığı olarak belirlemiştir. Buna göre, büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için ilçe 
belediyelerinin ilk aşama belediyeleri olarak kurulması gerekmektedir. İlçe 
belediyesi kurabilmenin koşulu ise yerleşim yerlerinde mülki idare sistemi içinde 
yer alan ilçe/kaymakamlık örgütünün kurulmuş olmasıdır. Yasaya göre, ancak 1580 
sayılı yasa ile yönetilen il merkez belediyelerinde, il merkezinin sınırları içinde 
birden fazla ilçe kurulmuş olması durumunda, büyükşehir belediyesi olabilecektir. 
3030 sayılı yasada bu ölçütün dışında başka bir ölçüt yer almamaktadır. 

3030 sayılı Kanun, bir yerde BŞB kurulabilmesi için, herhangi bir nüfus şartı 
öngörmemiştir. Bu nedenle, önceki yıllarda nüfusu çok az olan bazı illerde 
büyükşehir belediyesi teşkilatı kurulmuştur. Türkiye'de 3030 sayılı yasayla 
yürürlüğe giren büyükşehir belediye yönetimi modeli, günümüzde büyükşehirlerin 
yönetiminin yasal dayanağı olan 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyeleri Kanunu ile yeniden ölçeklendirme temelinde reforma tabi tutulmuştur. 
5216 sayılı kanun Büyükşehir belediye yönetimlerini; Büyükşehir belediyesi, 
Büyükşehir ilçe belediyesi ve ilk kademe belediyeleri olmak üzere yapılandırmıştır. 
5216 sayılı yasada hangi belediyenin büyükşehir belediyesi olacağına ilişkin asgari 
şartları 750.000 nüfusa sahip olma şeklinde tanımlamaktadır. Ancak, 5216 sayılı 
yasa bu yolla nerenin büyükşehir sayılması gerektiğine ilişkin birtakım nesnel 
ölçütler getirmiş olmakla konunun spekülatif, siyasi ve rant amaçlı olarak 
kullanılmaması ve gereksiz israf ve koordinasyonsuzluğu önlemek için önemli bir 
adım atmış olsa da, sadece nüfus ve yerleşmeler arası uzaklık kriterinin sınırların 
belirlenmesinde tek başına yeterli olmayacağı, bu yerleşmeler arasındaki sosyal ve 
ekonomik ilişkilerin de önemle üzerinde durulmasının gerektiği ifade edilmektedir. 

Tablo 1: 5216 sayılı yasaya göre büyükşehir belediye sınırları 

İller 
Kurulma 

Tarihi 
20 Km 

Yarıçaplı BŞB 
30 Km 

Yarıçaplı BŞB 
50 Km 

Yarıçaplı BŞB 
Tüm İl Sınırlarını 

Kapsayan BŞB 

Ankara 1984 * 

istanbul 1984 * 

izmir 1984 * 

Adana 1986 * 

Bursa 1987 * 

Gaziantep 1987 * 

Konya 1987 * 

Kayseri 1988 * 

Antalya 1993 * 

Diyarbakır 1993 * 

Erzurum 1993 * 

Eskişehir 1993 * 

izmit 1993 

Mersin 1993 * 

Samsun 1993 * 

Adapazarı 2000 * 

Kaynak: Soydal, 2012 
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5216 sayılı yasa büyükşehir belediye sınırlarının tespitine ilişkin olarak; "Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli 
ilinde, il mülki sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası 
merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu 1.000.000'a 
kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı 20 km, nüfusu 1.000.000'dan 2.000.000'a 
kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı 30 km, nüfusu 2.000.000'dan fazla olan 
büyükşehirlerde yarıçapı 50 km olan dairenin sınırı büyükşehir belediye sınırını 
oluşturur." şeklinde bazı kriterler geliştirmek suretiyle büyükşehir belediyelerinin 
yetki ve sorumluluk alanlarının nasıl ve ne şekilde tespit edileceğini kısmen de olsa 
nesnel ölçütler getirilmek suretiyle ortaya koymuştur. Ayrıca, Yasa zorunlu 
durumlarda büyükşehir belediye sınırlarının değiştirilebileceğini de hükme 
bağlayarak, sınırların statik olmaktan çok yeni gelişmelere ayak uydurmasına da 
imkan tanımıştır. 

Metropoliten alan sınırlarının nüfusa bağlı olarak pergel düzenlemesi çerçevesinde 
genişletilmesi, bu düzenlemelerin planlama bütünlüğünü, etkinlik ve verimliliği 
sağlamayacağı gibi birtakım söylemlerle meşrulaştırılmaktadır. Bu kapsamda alan 
genişletilmesi stratejisi, hedeflerin gerçekleştirilmesinde kendinden menkul bir 
çözüm haline getirilmiştir. Bu çözümün kendisinin sonuçları ampirik düzeyde 
inceleme konusu yapılmamıştır. 

4. Analiz 

4.1. Metodoloji 

Metropoliten alanlarda sınır tespitinin değerlendirilmesi çalışması kapsamında; ilk 
aşamada, 16 büyükşehirde yıllara göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin 
değişimi incelenerek, büyükşehirlerin genel durumu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

iTürkiye'de Metropoliten Alanlarda Sınır Tespitinin Değerlendirilmesi i 

— • j Türkiye'deki Büyükşehirlerde Sınır Tespitinin Değerlendirilmest 

1 1 • Buyıikşflhirl&rdfi değişen sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyleri 

• 2 . n n • Uydu fotoğraflarında pergel kuralının büyükşehir lerde yarattığı m e k a n s a l elki : 

izmir Büyükşehir Belediye Sınır Tespitinin Değerlendirilmesi j 

Şekil 1: Analiz Metodolojisi (Kaynak: Soydal, 2012) 

İkinci aşamada, Türkiye'deki 16 büyükşehirde, belediye sınırının tespitine ilişkin 
oluşturulan pergel kuralı, her bir büyükşehir için ayrı ayrı analiz edilmiştir. 
Büyükşehirlerin uydu fotoğrafları dikkate alınarak, pergel kuralı kapsamında hangi 
kriterlerle büyükşehir belediye sınırının oluşturulduğu detaylı analiz edilmiştir. 

Tablo 2'göre, 5216 sayılı yeni yasada geçen ' 'pergel kuralı ' 'kapsamında büyükşehir 
belediye sınırı dışında kalan ilçe sayısı en az olan (%30) il İzmir'dir. İstanbul ve 
Kocaeli illerinde tüm il sınırları büyükşehir sınırını oluştururken, İzmir'de ildeki 
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ilçelerin %70'lik büyük bir kısımının büyükşehir belediye sınırına dahil olması, 
geriye %30'luk çok az sayıda belediyenin bırakılması planlama çalışmalarında 
aksaklıklara yol açması sebebiyle İzmir,örneklem olarak seçilmiştir. 

Tablo 2: Türkiye'deki büyükşehir belediye sınırına dahil olan ve olmayan belediyeler 

ildeki toplam 
ilçe sayısı ( A ) 

Büyükşehir 
belediye 

sınır içindeki ilçe 
sayısı { B ) 

Yüzde (%) B/A 

Büyükşehir 
belediye sınır 
dışındaki ilçe 

sayısı ( C ) 

Yüzde(%) 
C/A 

İSTANBUL 39 39 100.00 0 0.00 

KOCAELİ 
(İZMİT) 12 12 100.00 0 o.oo 

İZMİR 30 21 70.00 9 30.00 

ANKARA 25 16 64.00 9 36.00 

SAKARYA 16 10 62.50 6 37.50 

BURSA 17 7 41.18 10 58.82 

GAZİANTEP 9 3 33.33 6 66.67 

ADANA 15 5 33.33 10 66.67 

KAYSERİ 16 5 31.25 11 68.75 

İÇEL 
(MERSİN) 13 4 30.77 9 69.23 

ANTALYA 19 5 26.32 14 73.68 

DİYARBAKIR 17 4 23.53 13 76.47 

SAMSUN 17 4 23.53 13 76.47 

ESKİŞEHİR 14 2 14.29 12 85.71 

ERZURUM 20 3 15.00 17 85.00 

KONYA 31 3 9.68 28 90.32 

Kaynak: Soydal, 2012 

4.2. Türkiye'de Metropoliten Alanlarda Sınır Tespitinin Analizi 

4.2.1. Büyükşehirlerin Analizi 

Birinci aşamada, Türkiye'de metropoliten alanlarda sınır tespitinin analizi için 
öncelikle büyükşehirlerin tümünde 1996, 2003 ve 2011 yılları arasında sosyo-
ekonomik gelişmişlik düzeylerindeki değişim incelenmiştir. 

Şekil 2: 1996-2003 yılları arasında Türkiye'de büyükşehirlerde sosyo-ekonomik gelişmişlik 
düzeyindeki değişişkem. (Kaynak: DPT Sege Araştırması, 1996 ve 2003) 
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Türkiye'de 1996 yılından 2004 yılına gelindiğinde 16 büyükşehirden 6 tanesinde 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi azalırken, sadece 4 tanesinde gelişmişlik düzeyi 
artmış, geriye kalan 6 büyükşehirin gelişmişlik düzeyi ise aynı kalmıştır. 

Şekil 3: 2004-2011 yılları arasında Türkiye'de büyükşehirlerde sosyo-ekonomik gelişmişlik 
düzeyindeki değişim (Kaynak: DPT Sege Araştırması, 2004 ve 2011) 

Şekil 4: İzmir ilinde ''pergel kuralı''nın mekansal analizi (Kaynak: Soydal, 2012) 

İllerin sosyo-ekonomik seviyelerindeki değişime göre; Adana, Diyarbakır, Samsun, 
Gaziantep, Mersin, Bursa ve Eskişehir'in içinde bulunduğu 7 ilde ciddi gerileme 
olduğu tespit edilmiştir.16 büyükşehirden 4 tanesi aynı seviyede kalırken, diğer 5 
ilin seviyesi 2011 yılı itibariyle yükselmiştir. Konya ve Samsun illeri, 1996-2003 
yılları arasında artan bir gelişmişlik grafiğine sahipken, 2004-2011 yılları arasındaki 
gelişişlik seviyesi azalmıştır. Büyükşehir Belediyesi olmayan birçok il, BŞB olup 
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illerinde daha fazla yatırım yapılacağını; sosyal, kültürel, ekonomik, mekansal. . .vb 
açıdan daha fazla gelişeceğini düşünmektedir. Oysaki, büyükşehir belediyesi 
olmanın, her zaman illerde olumlu bir etki yarattığı söylenemeyebilir. 

İkinci aşamada ise, büyükşehirlerin her biri için ayrı sınır tespiti çalışması 
yapılmıştır ve şekil 4,5 ve 6'daki örneklerde görüldüğü üzere mekânsal analiz 
çalışması ile desteklenmiştir. 

Şekil 5: Ankara ilinde ''pergel kuralı''nın mekansal analizi (Kaynak: Soydal, 2012) 

Şekil 6: Mersin ilinde ''pergel kuralı''nın mekansal analizi. (Kaynak: Soydal, 2012) 
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Tablo 3: 16 Büyükşehir belediyesinde sosyo-ekonomik gelişmeler ve alansal büyüklüklerin karşılaştırılması. 

il Adı 
İl Nüfusu 

2010 

Büyükşehir 

Olma Yılı 

Sosyo- Ekon omi k Sevi ye il Yüzölçümü 

(kmJ) 

Büyükşehir Alanı (km*) il Yüzölçümü / Büyükşehir 

Alanı Teorik (yüzde) 

il Yüzölçümü / Büyükşehir 

Alanı Teorik (yüzde) 

Bugünkü Kent 

Makroformu 
il Adı 

İl Nüfusu 

2010 

Büyükşehir 

Olma Yılı 2003 2010* Değişim 

il Yüzölçümü 

(kmJ) Teorik Gerçek 

il Yüzölçümü / Büyükşehir 

Alanı Teorik (yüzde) 

il Yüzölçümü / Büyükşehir 

Alanı Teorik (yüzde) 

Bugünkü Kent 

Makroformu 

Adana 2,085,225 1986 8 18 gerilemiş 14,125 2,826 2700 20.01 19.12 kompakt 

Ankara 4,771,716 1984 2 2 aynı 25,437 7,850 6950 30.86 27.32 kompakt 

Antalya 1,978,333 1993 10 7 yükselmiş 20,909 1,256 1419 6.01 6.79 lineer 

Bursa 2,605,495 1987 5 5 aynı 10,882 2,826 25.97 0.00 lineer 

Diyarbakır 1,528,958 1993 63 66 gerilemiş 15,272 2,826 18.50 0.00 kompakt 

Er ıurum 769,085 1993 60 61 gerilemiş 23,355 1,256 5.38 0.00 kompakt 

Eskişehir 764,584 1993 6 6 aynı 13,925 1,256 1780 9.02 12.78 kompakt 

Gaziantep 1,700,763 1987 20 33 gerilemiş 6,887 1,256 1581 18.24 22.96 kompakt 

istanbul 13,255,685 1984 1 1 aynı 5,313 5,313 5,313 100.00 100.00 lineer 

izmir 3,948,848 1984 3 3 aynı 12,007 7,850 65.38 0.00 lineer 

Kayseri 1,234,651 1988 19 19 aynı 17,170 1,256 2150 7.32 12.52 kompakt 

Kocaeli 1,560,138 1993 4 4 aynı 3,623 3,623 3,623 100.00 100.00 lineer 

Konya 2,013,845 1987 26 24 yükselmiş 41,001 1,256 3.06 0.00 kompakt 

Mersin 1,647,899 1993 17 22 gerilemiş 15,620 1,256 8.04 0.00 lineer 

Sakarya 872,872 2000 23 26 gerilemiş 4,878 1,256 1480 25.75 30.34 kompakt 

Samsun 1,252,693 1993 32 32 aynı 9,352 1,256 826 13.43 8.83 lineer 

Kaynak: Soydal, 2012 



Özge Müberra Soydal, Şevkiye Şence Türk 

4.2.2. Analiz bulguları 

İllerin büyükşehir belediye sınırı içindeki alanı ile illerin yüzölçümleri 
karşılaştırılmıştır. 16 Büyükşehir arasında İzmir ise, İstanbul ve Kocaeli'nden sonra, il 
yüzölçümüne göre BŞB alanı en fazla olan il olarak görülmektedir. Büyükşehirlerin 
bugünkü kent makroformu, lineer ve kompakt olarak belirlenmiştir. Buna göre 
büyükşehirlerin % 44'ü lineer makroforma, %56'sı kompakt makroforma sahiptir. 

İllerin bugünkü kent makroformları ile BŞB alanlarına (km2) bakıldığında, kentlerin 
değişen makroformlarına karşın yasada tarif edilen ' 'pergel kuralı' ' ile her il için 
dairesel bir sınır oluşturma politikası izlenmiştir. Yani bu kuralın standart olarak her il 
için öngörülüyor olması, ne illerin yüzölçümlerine uyun olarak ne de kentlerin 
makroformlarını göz önüne alarak oluşturulduğunu göstermektedir. 

4.3. izmir Metropoliten Alanında Sınır Tespiti 

4.3.1. izmir Metropoliten Alanın Özellikleri 

Genel konumu itibariyle; İzmir, Anadolu'nun batısında, Ege kıyılarının ortasında yer 
almaktadır. İl sınırları kuzeyden Balıkesir, doğudan Manisa, güneyden Aydın illeri ile 
çevrilmiştir. Yüzölçümü 12.012 km2 'dir. 

Sosyo-Ekonomik yapısı itibariyle; DPT tarafından 2003 yılında yapılmış olan "İllerin 
ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması"nda 1 inci derecede 
gelişmiş iller arasında sayılmıştır. 

Nüfus gelişimi itibariyle; özellikle ilin batısında (Urla-Karaburun-Çeşme Yarımadası 
ve Seferihisar ilçesinde) ciddi nüfus artış hızı bulunmaktadır. Kuzeydeki nüfus artışları 
o bölgedeki yeni ulaşım yatırımları ve sanayi potansiyelinin yüksek olması ile 
açıklanmaktadır. İlin güney ve güney-doğusu ise İzmir'in tarım kaynakları olması 
açısından daha çok tarım sektörüne hizmet etmekte ve bu durum, nüfus artış hızının 
diğer ilçelere göre daha düşük olması sonucunu göstermektedir. 

Mekansal gelişimi itibariyle; Metropolün batısı İzmir Körfezi, doğu aksı ise tarımın 
yerini alan sanayi ve yerleşim ile sınırlandırıldığı için metropolün gelişmesi yönünde 
geriye kuzey-güney koridorunda gelişme seçeneği kalmıştır. 

4.3.2. izmir Metropoliten Etki Alanı ve Yönetim Sınırlarına ilişkin Analiz 

5216 sayılı yasa öncesinde, İzmir ili sınırları içinde toplam 28 ilçe yer 
almaktadır.(Şekil 7 'de sarı renkle eski sınır belirtilmiştir) İzmir Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içindeki ilçe belediye sayısı 9'dur. Diğer ilçe belediyelerinin toplam sayısı ise 
19'dur. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile 
İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. 
(Şekil 7 'de mor renkle yeni sınır belirtilmiştir.) 

İzmir'de BŞB sınırının değişmesiyle birlikte planlama sürecinde yaşanan değişiklikleri 
ve bu değişikliklerin yönetim birimlerinde oluşturduğu planlama sorunlarını 
inceleyebilmek adına; Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçe belediyesi, TMMOB ŞPO Genel 
Merkez (2011), TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi (2011) 

ile anket çalışması yapılmıştır. 30 ilçe belediyesi, BŞB sınırına dahil olup-olmama 
statüsüne göre gruplanarak her bir grup için ayrı ayrı anket hazırlanmıştır. (Tablo 4) 
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Şekil 7 : 5216 Sayılı kanun öncesinde ve sonrasında metropoliten alan sınırı. (Kaynak: 
İZMİMOD, 2009) 

A grup belediyeler için hazırlanan anket 36, B grup belediyeler için hazırlanan anket 
28, C grup belediyeler için hazırlanan anket 28, BŞB için hazırlanan anket 33, 
TMMOB ŞPO Genel Merkez için hazırlanan anket 27 ve TMMOB MOİŞ için 
hazırlanan mini anket 10 sorudan oluşmaktadır. 

Tablo 4: Belediyelerin gruplanması. 

A GRUP BELEDİYELER B G R U P BELEDİYELER C GRUP BELEDİYELER 

BŞB sınır ına sonradan BŞB sınır ına dahi l 
Merkez İlçeler 

dahi l o lan be lediye ler o l m a y a n be lediye ler 
Merkez İlçeler 

1 Aliağa Çeşme Karşıyaka 
2 Foça Karaburun Çill i 
3 Menemen Dikili Buca 
4 Kemalpaşa Bergama Bornova 
5 Bavındır Kınık Gaziemir 
6 Torbalı Tire Konak 
7 Selçuk Ödemiş Narlıdere 
8 Menderes Beydağ Güzelbahçe 
9 Seferihisar Kiraz Balçova 

10 Urla 

U 
NOT: Yeni Kurulan İlçeler 

Kaynak: Soydal, 2012 

İlk bölüm; eski BŞB yasası ile yeni yasa arasındaki farklılıkların sorulduğu, yeni 
yasada konulan kriterlerin sorgulanmasına ve değerlendirilmesine ilişkin soruların 
bulunduğu bölüm olup, her üç grup için ortak sorulardan oluşmaktadır. Ara bölüm; 
belediyelerin BŞB sınırına dahil olup-olmamasına bağlı olarak, kendi durumlarının 
sorgulandığı, o grup belediyeye özgü sorulardan oluşmaktadır. Son bölüm ise; İzmire 
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özgü, BŞB sınırının belirlenmesi konusunda yeni yaklaşımların geliştirilip, il için bir 
çözüm arayışının sorgulandığı, her üç grup için ortak olan sorulardan oluşmaktadır. 

A grup belediyelerin %91'i ile, B grup belediyelerin %78'i ile ve C grup belediyelerin 
%90'ı anket çalışmasına yanıt vermişlerdir. Yanıt verenlerden 15 tanesi şehir 
plancısı/teknik personel, 4 tanesi imar müdürü, 3 tanesi planlama şefi, 3 tanesi başkan 
yardımcısı, 2 tanesi şehir plancısı/belediye danışmanı, 1 tanesi de mimardır. 

4.4. Analiz Bulguları 

Anket sonuçlarına göre; 5216 sayılı BŞB yasası ile beraber yerel düzeyin planlama 
yetkilerinde kısıtlama olduğu konusuna, her üç grup belediye de aynı görüşü 
vermişlerdir. 

BŞB olabilmek için 750.000 nüfus ölçütünün yeterli olup olmadığı konusunda 
hazırlanan anket sorusuna verilen yanıtlar değerlendirildiğinde A ve B grup 
belediyelerin %70'i, C grup belediyelerin ise %90'ı bu kriterin yeterli olmadığını 
belirtmişlerdir. BŞB ve ŞPO Genel Merkez de aynı görüştedirler. 

Tüm belediyeler ve anket yapılan kişiler, tek başına nüfus kriterinin BŞB olup olmama 
durumunun belirlenmesi için yeterli olmadığı konusunda %100 oranında görüş birliği 
saptanmıştır. Nüfus kriteri dışında BŞB olabilmenin kriterlerinin neler olabileceğine 
ilişkin sorulan anket sorusuna göre erişilebilirlik\ulaşılabilirlik, yoğunluk ve ekonomik 
gelişmişlik düzeyi kriterlerinin de olması gerektiği belediyelerce en çok işaretlenen 
kriterler olarak belirlenmiştir. ŞPO Genel Merkez ve BŞB ise bu kriterlere ilaveten 
yönetsel bölünme kriterlerinin de olması gerektiğini açıklamışlardır. 

BŞB' lerin yetki sınırlarının genişletilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu A ve C 
grup belediyeler düşünürken BŞB sınırına dâhil olmayan B grup belediyeler bu durumu 
olumsuz karşılamaktadır. ŞPO Genel Merkez ve BŞB ise olumlu bir gelişme olduğunu 
düşünmektedir. 

Anket yapılan belediyelerce, BŞB'nin görev sahasının çok geniş olması hizmet 
sağlama konusunda aksaklıklara yol açmakta olduğu ifade edilmektedir. Anket 
çalışması yapılan tüm belediyeler ve tüm başkanlarca BŞB sınırının belirlenmesinde 
tek kriterin nüfus olmasının yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Nüfus kriteri dışında 
kentin mekânsal gelişme eğilimleri, ulaşım olanakları, yoğunluk kriteri, topoğrafik 
eşikler ve yönetsel bölünme kriteri vb... kriterlerin olması gerektiği belirlenmiştir. 

Pergel kuralında mevcut valilik binasının merkez kabul edilmesi ölçütü belediyelerce 
doğru bulunmamaktadır. Fakat bazı belediyeler, kural için bir merkez belirlenecekse 
mecburen bunun valilik ya da BŞB olması gerektiğini savunmuştur. 

BŞB, kendi sınırlarının genişletilmesini kısmen olumlu bulmaktadırlar. Özellikle plan 
yapma/denetleme yetkilerinin toplanması, bütüncül mekansal planlama çalışmalarının 
yürütülmesi ve hizmetlerde eşgüdümün sağlanması konumunda sınırların 
genişletilmesini olumlu bulmaktadır. Yereldeki belediyelerle olan koordinasyon 
problemleri ve alt ölçekli planlama çalışmalarına sistemin ağır işlemesinden ötürü 
sınırların genişletilmesini olumsuz karşılamaktadırlar. 

Yapılan yüz yüze anket çalışmalarında pergel kuralının çok anlamsız olduğu, neden 
valilik binasının seçildiğine dair bir gerekçenin belirtilmediği, kısaca bu kadar önemli 
bir sınırın anlamsız bir yöntemle çizilip uygulandığı eleştirilmiştir. 
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5. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Türkiye ile diğer ülkeler arasında metropoliten alanın genişletilmesi stratejileri 
bakımından bazı benzerlikler olmasına rağmen uygulama ve yöntem açısından 
farklılıklar bulunmaktadır. Bu amaç ortaklığına rağmen ölçek genişletme uygulamaları 
ülkelerin sahip oldukları yönetim geleneğinden etkilenmektedir. Bu kapsamda Türki-
ye'deki uygulamanın ayırt edici özelliği, merkezi yönetimin büyük ölçüde belirleyici 
olduğu bir bütünleştirme sürecinin yaşanmasıdır. Gelişmiş ülkelerdeki metropoliten 
alan çevresindeki yerlerin anakentle birleştirilmesi girişimlerinde bütünleştirilmiş 
yönetim birimlerindeki halkın iradesi göz önünde tutulmaktadır. Bunun yanı sıra 
bütünleştirme sonrası ortaya çıkacak durumlar önceden ayrıntılı fizibilite çalışmalarıyla 
incelenerek kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Türkiye'de ise 5216 sayılı yasayla 
getirilen pergel düzenlemesinin bu açıdan gelişmiş ülkelerde benzeri bulunmamaktadır. 

Türkiye'deki 16 büyükşehirde incelenen BŞB sınırına göre, her ilde nüfus kriteri temel 
alınarak farklı büyüklüklerde çizilen daireler BŞB sınırını oluşturmuştur. Kentlerin 
makroformlarının dikkate alınmadığı da açıkça görülmüştür. Lineer makroforma sahip 
olan kentlerde (Antalya, Mersin, İzmir..vb) pergel kuralı denize taşmaktadır. Bu durum 
da, kuralın her il için uygun bir sınır oluşturmadığını göstermektedir. Bazı illerde BŞB 
sınırının eski haline göre, 2-3 kat artması, kısıtlı kaynakları olan birçok belediyeyi tüm 
işlere nasıl yetişeceği konusunda açmaza götürmüştür. Ayrıca büyükşehirlerde yıllara 
göre sosyo ekonomik değişimler incelendiğinde de bazı iller BŞB olmasına rağmen 
gelişmişlik düzeylerinde artış beklenirken, yıllara göre bu artış yaşanmamıştır. Bu 
durumda, büyükşehir olma/olmama durumunun illere neler katıp katmayaacağı 
konusunda bir belirsizlik olduğu söylenebilir. 

Türkiye'deki BŞB'lerde lineer kent makro formuna sahip olan illerde çizilen pergelin 
büyük bir kısmının denize taşması, yasanın illerin makro formuna uygun olmayan bir 
kuralla sınırın belirlendiğini göstermektedir. Bu sebeple BŞB sınırının belirlenmesi 
konusunda ayrı ayrı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Hiç tartışılmadan, 
denetlenmeden, irdelenmeden deneme yanılma yöntemi ile çıkarılan bu kural 
BŞB'lerin mekansal planlama çalışmalarını olumsuz etkilemekte, teknik gerekçelerin 
ötesinde asıl olarak sosyo-ekonomik yapının dönüştürülmesine ilişkin politik bir takım 
gerekçelere dayanıldığının bir göstergesidir. 

Türkiye'deki büyükşehirlerde 5216 sayılı BŞB yasasında, BŞB sınırlarının belirlenmesi 
için belirlenen pergel kuralı, büyükşehirler için uygun bir metod değildir.Yapılan 
anketler, İzmir için bu pergel kuralı BŞB sınırlarının belirlenmesinin sorunlara yol 
açtığını göstermektedir. İzmir'in coğrafi yapısıyla örtüşmeyen bu kural BŞB 
sınırlarının belirlenmesi için uygun bir yöntem değildir. 

İzmir'in mekansal planlama gelişimine uygun olmayan ama uygulanan 50 km'lik 
yarıçap tüm belediyelerce ve başkanlar tarafından eleştirilmektedir. Sınır dışında kalan 
9 ilçenin de BŞB sınırına dahil olması İzmir'de planlama çalışmaları açısından olumlu 
bir gelişme olacaktır. Fakat MOİŞ'nin de belirttiği gibi il sınırlarıyla BŞB sınırlarının 
çakıştırılmasının yanı sıra çeşitli kriterler belirtilerek bu kriterlere uygun bir sınırın 
çizilmesi gerekmektedir. 

İzmir'de BŞB sınırının, sadece il sınırları temel alınarak değil, yakın çevresindeki etkileşim 
halinde olduğu birçok yerleşimleri de kapsaması gerektiği söylenebilir. (Şekil 8) 
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Şekil 8: İzmir büyükşehir belediye sınırı ve yakın çevre etkileşimi. (Kaynak: Soydal, 2012) 
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ABD'de Metropoliten Alan Yönetimi, Türkiye İçin 
Çıkarımlar ve Yeni Anakent Yönetimi (Bütünkent) 
Kanun Taslağı Üzerine Düşünceler 
Hüseyin Gül1 

Öz: Birçok ülkede yeni metropoliten alan yönetimi denemeleri vardır. Bu bağlamda, Amerika 
Birleşik Devletleri'nde (ABD) metropoliten alan yönetim deneyimlerinin incelenmesi, 
Türkiye'de yeni metropoliten alan yönetim modeli arayışlarına katkı yapacaktır. Türkiye'de 
1984'te uygulamaya konan ve halen 16 metropoliten alanda uygulanan anakent belediye 
modeline, Denizli'de uygulanan bütünkent modeli eklenmiştir. Mevcut hükümet, anakent 
modelini, anakent belediye sınırları tüm ili kapsayacak şekilde uygulamaya geçirmeyi 
planlamaktadır. Bu yeni bütünkent ya da il anakent girişiminin, ABD'deki metropoliten alan 
yönetim deneyimleri ışığında, etkinlik, ekonomiklik, erişim, hakkaniyet, yerindenlik, 
çoğulculuk, yerel demokrasi ve katılım vb. açısından değerlendirilmesi bu çalışmanın temel 
amacıdır. Bunun yanında, ABD ve Türkiye'deki mevcut yerel yönetim sistemleri ile 
metropoliten yönetim modelleri de çok kısa olarak gözden geçirilmekte, yapısal ve işlevsel 
özellikleri ortaya konarak değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Metropoliten alan, bütünşehir ya da il anakent belediyesi, ABD ve 
Türkiye 

Abstract: There have been new metropolitan administration attempts in many countries. In 
this respect, a review of administrative structures in metropolitan areas in the United States 
of America (USA) would make an important contribution to related discussions and attempts 
in Turkey. Metropolitan municipality model, implemented in 16 large cities in Turkey has 
been in place since 1984 and a model of "united city" has been applied in Denizli since 2006. 
The current governmet has a new law proposal on a new metropolitan administration model 
with borders including the whole provincial area. This paper has the main goal of evaluating 
this new law proposal on united or provinical metropolitan government model according to 
the principles of efficiency, effectivenes, economy, access, equity, subsidiarity, pluralism, 
local democracy and participation, and American experience on metropolitan area 
governance. Besides, the paper shortly reviews andpresents the chracteristics, structures and 
functions of the local administration systems and metropolitan area administrations in the 
USA and Turkey. 

Keywords: Metropolitan area, united or provincial metropolitan municipality, USA and 
Turkey 
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Hüseyin Gül 

1. Giriş 

Kente göç, kentlere yığılan kitlelerin talepleri, kontrolsüz kentsel büyüme, 
gecekondulaşma, çevre kirliliği gibi sorunlar özellikle hızlı büyüyen metropoliten 
alan yönetimlerinin kapasite eksikliklerini belirginleştirirken, kaynak 
yetersizliklerini de artırmıştır. Bu süreçte, çok büyüyen kentsel mekanlarda etkin 
hizmet sunum ve yönetim modelleri geliştirmek için birçok ülkede denemeler 
yapılmış ve yapılmaktadır. Türkiye'de de 1980'lerden bu güne kadar, iki düzeyli bir 
anakent yönetim modeli denenmiş ve zaman içinde yaşanan gelişmelere paralel 
olarak bu denemeler son dönemde yeni bir ivme kazanmıştır. 

Bu çalışma, anakent yönetim modellerine ilişkin yapılan tartışmalara, Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye örnekleri temelinde katkı yapmayı 
amaçlamaktadır. ABD, hem güçlü bir yerel yönetim geleneğine sahip hem de 
metropoliten alanlardaki hizmet sunum biçimleri ve metropoliten yönetim 
deneyimleri açısından çok zengin olan bir ülkedir. Bu bağlamda Türkiye'nin 
metropoliten alan yönetimi arayışlarına yararı olacaktır. Bu tartışma, etkinlik, 
eşgüdüm, planlama, ekonomiklik, erişim, yerindenlik, yerel demokrasi, hesap 
verebilirlik ve katılım gibi ilke ve ölçütler temelinde yapılacaktır. 

Bu amaçla çalışmada ilk olarak; kısaca ABD ve Türkiye'de yerel yönetim yapısı ana 
hatlarıyla kısaca ortaya konduktan sonra, her iki ülkede metropoliten alanlarda 
geliştirilen alan yönetim biçimleri üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede geliştirilen 
metropoliten alan yönetimlerinin yapısı ve işlevleri kısaca ortaya konmaktadır. Daha 
sonra ise çalışmada, yeni il anakent ya da "bütünkent" yönetimi yasa tasarısı, 
metropoliten alan yönetim ilkeleri ve ölçütleri ile ABD deneyiminin ortaya koyduğu 
veriler çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

2. ABD'de ve Türkiye'de yerel yönetim sistemlerine kısa bir bakış 

2.1. ABD'de yerel yönetim sistemi 

ABD federal sisteminde yerel yönetimler, kentsel ve yerel ortak kamusal hizmetleri 
sunan, özerk yönetimlerdir. 300 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan Amerika 
Birleşik Devletleri'nde (ABD), merkezi hükümetin yanı sıra, 50 eyalet, 3 bin ilçe 
yerel yönetimi (county), 20 bin belediye, 16 bin 500 kasaba yönetimi (townships) ve 
50 bin de özel amaçlı yerel yönetim birimi bulunmaktadır (Bowman ve Kearney, 
2011: 271). Toplamda 90 bine yaklaşan yerel yönetim birimi sayısına rağmen, 
Amerikan Anayasası'nda yerel yönetimlerden bahsedilmez. Anayasada, federal 
hükümetin görev ve yetkileri açıkça sayılarak (enumerated powers) belirtilmiş, 
bunun dışında geri kalan tüm görev ve sorumlulukların (reserved powers) yerine 
getirilmesi de eyaletlere ve yerel halklara, yani yerel yönetimlere bırakılmıştır 
(Gerston, 2007: 43-44). Her eyalet, federal anayasaya aykırı olmayacak biçimde 
kendi yerel yönetim sistemini oluşturma yetki ve özerkliğine sahiptir. 

Amerikan federal sisteminin gelişmesinde, ülkenin kuruluş aşamasında koloniler 
şeklinde yapılanmış olmasının yanında, güçlü bir merkezi yönetiminin var olmayışı 
ve yerelde sorumluluk alma ve girişimcilik anlayışının güçlü olması rol oynamıştır 
(Burns, 1994; Ostrom, Bish ve Ostrom, 1988: 19). Kontrol ve denge sistemi 
çerçevesinde merkeziyetçi ve ademi merkeziyetçi eğilimler uygun bir biçimde 
kaynaştırılarak, aşırı merkeziyetçiliğe ya da totaliterliğe kaymadan yerel özerklik 
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temelinde, özgürlükçü bir demokratik sistem oluşturulmaya çalışılmıştır (Gerston, 
2007: 93). Eyaletlerin geliştirdiği yerel yönetim sistemleri de, egemen siyasal, 
toplumsal, kültürel ve ekonomik yapıya, yerel halkın beklentileri ve ihtiyaçlarına, 
baskı ve çıkar gruplarının etkilerine vb. bağlı olarak biçimlenmiştir. Bu nedenle de, 
yerel yönetimlerin, sayıları, tür, biçimleri, özerklik, yetki, görev ve sorumlulukları 
eyaletten eyalete oldukça fazla farklılık göstermektedir. 48 eyalet, yerel yönetimlere 
değişik ölçülerde de olsa özerklik tanıyarak, kendi yerel anayasalarını yapma (home 
rule) olanağı dahi sağlamıştır (Berman, 1996: 33). 

ABD'de yerel yönetimler temelde genel amaçlı ve özel amaçlı olarak ikiye 
ayrılmaktadır (Hooghe ve Marks, 2003: 233). Başlıca genel amaçlı yerel yönetim 
türleri ilçe yerel yönetimleri, belediyeler ve belediye yönetimine çok benzeyen 
kasaba yönetimleridir. 50 Amerikan eyaleti; görece özerk 3 bin yerel ilçe yerel 
yönetim birimine bölünmüştür. İlçe yerel yönetimleri, sorumluluk alanlarında 
belediyelerin yaptığı hizmetlere benzer hizmetler yaptıkları gibi, geleneksel olarak 
eyaletlerin yerele uzanan kolları gibi de işlev gören ilçe yerel yönetimleri zaman 
içinde, artan kentleşme ve nüfus nedeniyle ek görevler üstlenmişlerdir. ABD'de 
belediyeler ve kasaba yönetimleri Türkiye'deki belediyelere yapısal olarak çok 
benzerdir. Özel amaçlı yerel yönetim türleri ise okul bölgesi yerel yönetimleri 
(school districts) ile diğer özel amaçlı yerel yönetim birimlerinden (special-purpose 
districts ya da special district governments) oluşmaktadır (Morgan ve England, 
1996: 41). Ancak, kentleşme, nüfus artışı ve kentsel büyüme nedeniyle metropoliten 
alanlarda hizmet sunumunda ve kent planlamasında yaşanan sorunlar, yeni 
metropoliten yönetim arayışlarını beraberinde getirmiş ve çeşitli metropoliten 
yönetim biçimleri gelişmiştir. ABD'de yerel yönetimler; Türkiye ve diğer birçok 
ülke ile karşılaştırıldığında çok daha özerktirler, geniş vergilendirme yetkileri vardır 
ve bu nedenle "yerel hükümetler" (local governments) olarak adlandırılırlar. 

2.2. Türkiye'de yerel yönetim sistemi 

Türkiye'de 75 milyon nüfusa, merkezi yönetim ve onun 81 ildeki taşra teşkilatı, 81 
il özel yönetimi, 3 bin belediye ve 34 bini aşkın köy yerel yönetim birimi ile hizmet 
götürülmektedir. Ancak, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yerel yönetimler, 
merkezi yönetimin iradesi ve izini çerçevesinde gelişmiştir. Örneğin, İstanbul'da 
kurulan ilk belediye'nin (şehremaneti) yönetimi hükümetçe atanan bir belediye 
başkanından (şehremini) ve atamayla gelen 12 kişilik kent meclisinden oluşmuştur. 
Çünkü belediyeler merkezi hükümetin birer şubesi gibi düşünülmüştür (Ortaylı, 
1985: 121-122). Daha çok kentsel hizmetlerin düzenli yürütülmesi, güvenliğin 
sağlanması, vergilerin düzenli toplanması ve merkezin egemenliğinin 
sağlamlaştırılması gibi amaçların ürünü olmuştur (Ortaylı, 1985: 11, 118; Keleş, 
2000: 124-128). Cumhuriyet'e Osmanlı'dan merkeziyetçi bir devlet yapısı ile 389 
belediye kalmıştır. 1580 sayılı Belediye Yasası'nın yürürlüğe girdiği 1930 tarihinde 
492 olan belediye sayısı, 1980 yılında 1.727'ye ve 2010 yılı sonu itibarıyla 3.000'e 
yaklaşmıştır. 3 bin belediyenin 16'sı anakent, 1'i bütünkent, 64'ü il, 145'i ilçe ve 
1.977'si belde belediyesidir (YAYED, 2010). 

Türkiye'de yönetsel sistemin merkeziyetçi yapısı, yetki genişliği, yerinden yönetim 
ve yerel özerklik ilkeleriyle dengelenmeye çalışılmıştır. 1984'e kadar belediyeler tek 
bir kanun ile düzenlenmiştir. Göç ve kentleşme ile kentlere yığılan kitlelerin 
talepleri, yerel yönetimlerin kapasite eksikliklerini belirginleştirmiş ve kaynak 
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sorunlarını artırmıştır. Bunun sonucu, ilk olarak 1984 yılında 3030 sayılı yasa ile 
büyük kentlerde kentsel alanın tümünün yönetimine olanak sağlayacak, iki kademeli 
anakent belediyeleri kurulmuştur. İlçe ve belde belediyelerinin varlıkları 
korunmuştur. 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası'nın yerini, 2004 yılında 5216 
sayılı yeni Büyükşehir Belediye Yasası almıştır. 

Belediye yönetimi yanında, il düzeyinde ağırlıkla kırsal alana hizmet götüren il özel 
yönetimi de diğer önemli yerel yönetim birimidir. Bu yönetimler, Osmanlı'nın son 
döneminde vilayet sistemine geçilmesi ile doğmuştur. İlde hem yetki genişliği 
ilkesine göre merkezin taşra birimi olarak çalışan il yönetimi, hem de görev ayrımı 
ilkesine göre yerel yönetim birimi olarak çalışan il özel yönetimi bulunur. İl genel 
yönetimine ilişkin 1913 tarihli geçici yasanın hükümleri 1929 tarihli ve 1426 sayılı 
yasa ile yürürlükten kalkmış, ama il özel yönetimlerine ilişkin hükümleri 1987 
yılında yapılan düzenlemeye kadar yürürlükte kalmıştır. 1987 tarihli ve 3360 sayılı 
yasa ile yapılan düzenlemelerle 1913 tarihli geçici kanunda önemli değişiklikler 
getirilmiştir. Ancak yasanın birçok hükmü 2005 yılında yasalaşan 5302 sayılı yeni İl 
Özel Yönetimi Yasası'na kadar yürürlüğünü korumuştur. 

3. Metropoliten alanlar ve yönetim biçimleri 

Metropoliten alanlar, genellikle bir merkez anakent ile onu çevreleyen ve onunla 
ekonomik olarak bütünleşik yörekentler (suburbs) ve ilçe yerel yönetimlerinden 
oluşmaktadır (Frey ve Zimmer, 2001). Bugün metropoliten alanlarda, çok sayıda 
özerk yerel yönetim birimlerinin hizmetleri arasındaki eşgüdümsüzlük, hizmet 
örtüşmeleri ya da aksamaları, yetersiz işbirliği gibi sorunlar vardır. Bu sorunları 
aşmak için metropoliten ölçekte bölgesel yerel yönetim birimleri oluşturmak için 
yeni metropoliten yönetim modeli önerileri mevcuttur. Bir sınıflamaya göre bu 
modeller iki temel gruba ayrılabilir: Geçici ve sınırlı görevli metropoliten yönetim 
birimleri (yönetimler arası hizmet sözleşmeleri, birlikler ve ASKİ, İSKİ gibi özel 
amaçlı metropoliten yönetimler) ile birleşmeyle, federasyon ya da daha özerk yeni 
bir yapı kurarak oluşturulan, genel görevli ve sürekli yeni yönetim birimleri (Keleş, 
1985: 71-72; Eke, 1985: 46). 

Kübler ve Heinelt (2005: 9-11) ise metropoliten alan biçimlerine ilişkin üç 
yaklaşımdan bahsetmektedir: Metropoliten reform geleneği, kamu tercihi okulu ve 
yeni bölgecilik akımı. Metropoliten reform geleneği üyeleri, bir kentsel alanda çok 
sayıda irili ufaklı yerel yönetim biriminin olmasını etkin, adil ve eşgüdümlü hizmet 
sunmaya engel olduğunu savunurlar. Reform geleneğinin temsilcilerine göre; 
"Bölgesel ya da metropoliten sorunlarla uğraşmak birbirinden bağımsız çok sayıda 
belediyenin her biri için oldukça güçtür. Aynı alanda çok sayıda yerel yönetim 
biriminin olması halinde halkın hangi yerel yönetim birimini sorumlu tutacağını 
bilemez. Ayrıca yerel yönetimler, değişik gerekçelerle sorumluluktan kaçarak ya da 
sorumluluğu yaymaya çalışarak, kaliteli, ucuza ve etkili hizmet sunma görevini 
gereğince yerine getiremeyebilir." (Özgür, 2008: 6-7). Bu tür sorunları engellemenin 
yolu olarak da kentsel alandaki çok sayıda yönetimin birleştirilerek, kentsel ölçekte 
sunulacak hizmetlere uygun bir yönetsel yapı oluşturulması savunulur. Ancak, 
Kübler ve Heinelt (2005: 9), reform yaklaşımına dayalı uygulamalarda 
başarısızlıklar olduğunu ileri sürerler. Benzer şekilde, Amatatsu, Ueda ve 
Amatatsu'nun (2012: 304) Tokyo'da yaptıkları yeni bir çalışma; yerel yönetimleri 
tek büyük bir bütünkent ya da il yerel yönetimi altında toplamanın ekonomik 
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kalkınma anlamında umulduğu gibi etkinliği ve ölçek ekonomilerini artırmadığını 
bulmuşlardır. Her ne kadar kamu hizmetlerinin kişi başına düşen maliyeti azalmışsa 
da, metropoliten alan uygulamalarının ekonomik etkinliği düşürdüğü saptanmıştır. 
Yazarlar, kentsel bölgeler ölçeğinde yapılacak uygulamalarda başarı için 
maliyetlerin düşürülmesinin ve özerkliğin artırılmasının gerekli olduğunu 
belirtmektedir. 

Kamu tercihi yaklaşımında ise küçük yerel yönetimlerin birleştirilerek tek bir 
metropoliten yönetim oluşturulmasına karşı çıkılır ve ademi merkeziyetçi 
metropoliten yerel yönetim yapılarının korunması savunulur. Çünkü birleştirme 
yönetimler arası rekabetin faydalarını ortadan kaldıracak, tekelci hizmet sunumu 
oluşturacak, merkezileşmeye yol açarak demokratik kontrol kanallarını ve seçme 
özgürlüğünü azaltacaktır (Tiebout, 1956; Oakerson, 2004; Ostrom, Bish ve Ostrom, 
1988; Parks ve Oakerson, 1989). Kamu tercihi yaklaşımında güçlü, özerk yerel 
yönetimler; sağlıklı kentsel bölgelerin ve doğal çeşitlilik içeren kamu hizmeti 
sunmanın temeli olarak görülmektedir. Bu yapıda yerel yönetimler aynı zamanda 
hareket özgürlüğüne sahip vatandaşları kendilerine çekebilmek için rekabete 
girişecekler ve mal ve hizmet paketleri sunacaklardır. Bu rekabetçi piyasa ortamı, 
yenilikçilik, etkin ve kaliteli hizmet sunumu, katılım ve hesapverebilirlik açısından 
yararlıdır. Bu çeşitlilik, yerleşim ve yatırım konusunda karar vereceklerin tercih 
özgürlüğünü de artırmaktadır. Metropoliten alan düzeyinde kamu hizmetlerinde 
eşgüdüm, yerel yönetimlerin özerkliklerini kaybetmeden birbirleriyle gönüllü olarak 
gerçekleştirecekleri işbirlikleriyle olabilir. Ayrıca, özel amaçlı yerel yönetim 
birimleri oluşturabilirler ya da belirli hizmetleri ücret karşılığında sözleşmeyle 
(contracting-out) sağlayabilirler (Morgan ve England, 1996: 41; Stephens ve 
Wikstrom, 2000: 118; Visser, 2002: 43). Amatatsu, Ueda ve Amatatsu'nun (2012: 
304) çalışması bu yaklaşımın genel tezlerini destekler niteliktedir. Ancak, Kübler ve 
Heinelt (2005: 9), kamu tercihi okulunun çok kuramsal kaldığını ve başarılı 
uygulamalarla teyide ihtiyaç gösterdiğini belirtir. 

Kübler ve Heinelt (2005: 10) ayrıca 1990'lardan itibaren ayrı bir model olarak yeni 
bölgecilik ya da bölgesel yönetişim yaklaşımının geliştiğini belirtir. Bu yaklaşımın 
kökenleri de ABD ve Kuzey Amerika deneyimine dayanmaktadır. Bu yaklaşımda; 
bölgesel düzeyde yönetsel yapılar oluşturulması ya da çok sayıdaki yerel birim 
arasında bir rekabet ortamı yaratılması yerine; var olan aktörler arasındaki ilişkilerin 
yeniden düzenlenerek, yönetişim yaklaşımı çerçevesinde etkinleştirilmesi savunulur. 
Lefevre'ye göre (1998: 18), esneklik, çeşitlilik, özel, sivil ve kamusal kentsel 
politika aktörler arası müzakere ve network oluşumu ile bölgesel düzeydeki kentsel 
gönüllü hizmet işbirliklerini temel alması, bu yaklaşımın temel özellikleridir. 

Son olarak, bu modellerin de temel aldığı ve genel olarak metropoliten yönetim 
yapılarını değerlendirmelerde birer ölçüt olarak işlev gören belirli temel ilkelere de 
kısaca değinelim. Ostrom, Tiebout ve Warren (1961: 835-836) bu konuda temel 
olarak denetim, etkinlik, yerel özerklik, siyasal temsil ve katılım ilkelerinden 
bahsederler. Ancak, bu ilke ya da ölçütlere, etkililik, erişilebilirlik, hakkaniyet, 
yerindenlik, çoğulculuk ve hesapverebilirlik de rahatlıkla eklenebilir (Gül, 2012). 
Lefevre (1998: 9-10) de esneklik, alan büyüklüğü, yerel özerklik, siyasal temsil ve 
meşruiyet gibi ölçütlere vurgu yapar. 
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3.1. ABD'de metropoliten alan yönetimi arayışları 

ABD'de metropoliten alanlarda daha etkin, etkili ve ekonomik işleyecek yönetim 
modellerinin geliştirilmesi çabalarının kökeni 1850'lere kadar gitmektedir. Ancak 
tartışmalar 1990'lardan itibaren gündeme tekrar oturmuştur (Hooghe ve Marks, 
2003; Visser, 2002: 40). Bu önerilerin temel noktası, en azından metropoliten alanda 
yer alan yerel yönetimlerin bölgesel konulardaki işbirliğini ya da bir kısım 
yetkilerini bölgesel bir yerel yönetime devretmesini içermektedir (Harrington, 1993: 
342-343). Ancak, yerel yönetim geleneğinin çok güçlü olması, metropoliten 
alanlarda yer alan küçük yerel yönetimlerin bölgesel ölçekli yerel yönetim 
yapılanması için yetkilerinden vazgeçme önerilerine de şiddetle karşı çıkmalarına 
neden olmaktadır (Oakerson, 2004). Bu karşı çıkış, metropoliten alanların 
çeperlerinde yer alan yörekent yönetimleri arasında daha güçlüdür. Çünkü kent 
merkezinde yer alan ve görece daha düşük vergi tabanına ait yerel yönetimlerle bu 
konuda işbirliği yapmak istememektedirler. 

Birçok Amerikan metropolünde ise 1990'lardan bu yana, kentsel politika yapma 
koalisyonlarının yörekentleşmesi temelinde bir bölgeselleşme gözlenmektedir. Bu 
bölgeselleşmede, yeni liberal küreselleşmenin yol açtığı kentler arası rekabetin de 
önemli bir etkisi vardır. Bu gelişmelerin beraberinde getirdiği sorun ya da ikilem ise, 
metropoliten yönetimlerin ekonomik gelişmeyi sağlamak ve yerel vatandaşlarının 
ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için, küresel sermayenin taleplerine yerel 
halkın isteklerinden daha fazla kulak vermek zorunda kalmalarıdır. Bu ise temsil, 
katılım ve yerel demokrasi krizine yol açmaktadır. Yerel halkın istemlerini 
karşılamayı güçleştiren başka bir unsur ise, metropoliten alanların sosyo-kültürel 
açıdan gösterdikleri aşırı çeşitlilik ve küresel ya da bölgesel göçler sonucu bu 
çeşitlilikle son yıllarda gözlenen artıştır (Keil ve Boudreau, 2005: 103-104). 

3.1.1. Bütünleşik metropoliten belediye yönetimleri 

Kentsel büyümenin hızlı olduğu ve kentsel hizmetlerin daha etkin ve eşgüdümlü 
yürütülebilmesi zorunluluğu doğan metropoliten alanlarda, belediye ve ilçe yerel 
yönetimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş birleşik ya da bütünleşik metropoliten 
yönetim biçimleri bulunmaktadır. Bu birleştirme sonrasında hem belediye hem de 
ilçe yerel yönetim birimlerinin isim olarak varlıkları genellikle devam etmektedir. 
Birleşmeyle oluşan şemsiye yönetsel yapı, büyük ölçüde belediye yönetimlerine 
benzerler. Ancak, görev, yetki ve sorumluluklar açısından, hem belediyelerin hem 
de ilçe yerel yönetimlerinin sorumluluklarını üstlenmektedirler. Philadelphia, 
Denver, Los Angeles, San Francisco, Jacksonville, Nashville, Indianapolis, 
Louisville, New Orleans, Kansas City, Broomfield ve Lexington gibi kentler 
bölgesel yerel yönetim niteliğinde metropoliten belediye yönetimlerine sahiptir. Bu 
uygulamanın ilginç bir örneği de Miami'de oluşturulan iki düzeyli ya da federatif 
metropoliten yönetimdir. Burada ilçe yerel yönetimi kentsel bölge ölçeğindeki toplu 
taşım, kentsel planlama, sağlık, polis ve itfaiye gibi yerel hizmetleri sunma görevini 
de üstlenerek, belediyeler üstü bir metropoliten yönetim birimi olmuştur. Ancak, 
yerel kentsel hizmetleri sunmaktan yine belediyeler sorumludur (Harrington, 1993: 
354-355). Bu yönetimlere, kamu tercihi ve bölgesel yönetişim yaklaşımını 
benimseyenler sıcak bakmamaktadır. 
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3.1.2. Bağımsız kentler 

ABD'de günümüzde 42 tane, belediye ve ilçe yerel yönetimlerinin ayrıştırılmasıyla 
oluşturulan bağımsız kentler bulunmaktadır. Bağımsız kentlerde, ilçe yerel 
yönetimlerinden ayrı kendi özel yönetsel alanları olan, yani bir ilçenin parçası 
olmayan kentsel bir yönetim oluşturulmaktadır (independent city). Bu bağımsız 
kentlerin 39 tanesi Virginia Eyaletinde bulunaktadır. Bunun yanında, metropoliten 
alan yönetimi niteliğinde Missouri Eyaleti'nde St. Louis kenti, Maryland Eyaleti'nin 
Baltimore kenti ile Nevada Eyaleti'nde Carson kenti de ilçe yerel yönetimlerinden 
bağımsız yönetsel alanlara sahiptir ve bir ilçe yerel yönetimine ait değildir. Bu 
kentlerin yönetsel yapısı da belediyelerle aynıdır. Ayrıca, Washington D.C.'nin, 
ABD'nin başkenti olarak, bağımsız kent niteliğinde özel bir statüsü vardır, herhangi 
bir eyaletin parçası değildir ve Amerikan Federal Hükümetinin yetki alanındadır. 
Washington D.C. iki bağımsız kent (Washington ve Georgetown) ile Washington 
ilçe yerel yönetiminin birleşiminden oluşmuş bir metropoliten belediye yönetimidir. 

3.1.3. Özel amaçlı yerel yönetim birimleri 

ABD'de, yerel yönetim sınırlarını aşan, yerel yönetimlerin inisiyatifi ile bölgesel 
ölçekte genellikle belirli bir hizmeti sunmak üzere oluşturulmuş 37 binden fazla özel 
amaçlı yerel yönetim birimi (special-purpose districts ya da special district 
governments) bulunmaktadır. Özel amaçlı yerel yönetim birimleri; varlık temelini 
eyalet yasalarından alan, özerk kamu tüzel kişileridir. Bu tür yönetimlerin sayısı 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında artmaya başlamış, 1950'den günümüze sayıları 12 
binden 37 bine çıkmıştır. Ancak, okul bölgesi yerel yönetim birimlerinin (school 
districts) sayısı ise, birleştirmeler ya da lağvetmeler nedeniyle, 67 binden 13 bine 
inmiştir (Bowman ve Kearney, 2011: 271). 

Özel amaçlı yerel yönetim birimleri, Türkiye'deki su ve kanalizasyon idarelerine ve 
yerel yönetim birliklerine benzerler. Ancak, çok daha özerk ve demokratik yönetim 
yapıları vardır ve yerel yönetimlerin özgür iradeleriyle kurulurlar. Özel amaçlı yerel 
yönetim birimlerinin karar ve yürütme organlarının nasıl oluşacağı bu birimleri 
oluşturan yönetimlerce karara bağlanmaktadır. Bu yerel yönetim birimleri, yerel 
yönetimlerin tek başlarına yapamayacakları bir işi yapmak ya da hizmeti üretmek 
için oluşturulmuşlardır. Okul bölgesi yerel yönetimleri ile belediye hizmetleri 
alanındaki özel amaçlı yerel yönetim birimleri, bu tip yerel yönetim birimlerinin en 
yaygın örnekleridir. Bunun yanında, su, elektrik, gaz, kanalizasyon ve sıvı atık 
arıtma, katı atık, sulama, çevre koruma, doğal kaynak yönetimi, kentsel büyümenin 
yönetimi, liman ve havaalanı, otoyol, otopark, toplu taşım, mezarlık, itfaiye, 
kütüphane, hastane gibi alanlarda da çok sayıda özel amaçlı yerel yönetim birimleri 
vardır. Sorumlu oldukları hizmeti sunmak için vergilendirme, fiyat belirleme, 
personel alma ve borçlanma yetkileri vardır. Özel amaçlı yerel yönetim birimleri ile 
okul bölgesi yerel yönetimleri, genel amaçlı diğer yerel yönetimlerle, aynı coğrafya 
üzerinde birlikte yer almakta ve yerel halka hizmet sunmaktadır. Örneğin; okul 
bölgesi yerel yönetimleri, ilçe yerel yönetimleri ile aynı coğrafyada yer alabileceği 
gibi, birkaç ilçe yerel yönetimini de kapsayabilir. 

Özel amaçlı yerel yönetim birimleri hizmet alanı örtüşmelerini önlemek, eksik ve 
fazla kapasitesi olan yerel yönetimlerin güçlerini birleştirerek daha etkin ve 
ekonomik hizmet sunmalarını sağlamak, hizmet sunumunda israfı önlemek, bölgesel 
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düzeydeki hizmet sunumunda ölçek ekonomilerinden yararlanmak gibi açılardan 
diğer yerel yönetim birimlerinden daha yararlı ve başarılı olmuşlardır. Bunun 
yanında, özel amaçlı yerel yönetim birimleri hizmet karşılığı olarak daha kolay 
kullanım ücreti, harç, vergi vb. toplayabilmekte; sözleşme temelinde hizmetleri 
başka yerel yönetimlere de satarak gelir elde edebilmektedirler. Ayrıca, belirli 
hizmetlerin sunmak için eyalet hükümetlerinin ya da federal hükümetlerin 
gönderdiği önemli fonlardan ve yardımlardan yararlanabilmek için de özel amaçlı 
yerel yönetim birimleri kurulduğu olmaktadır. Bu nedenlerle, özel amaçlı yerel 
yönetim birimlerinin sayısı, okul bölgesi yönetimleri hariç, zaman içinde hızla 
artmıştır (Bowman ve Kearney, 2011: 271). 

Ancak, özel amaçlı yerel yönetim birimlerinin daha profesyonel, ekonomik ve etkin 
hizmet sunumuna katkı yaptığı genel olarak kabul edilse de, kentsel bölgelerde 
yaygın olarak karşılaşılan hizmet sunumunda eşgüdümsüzlük ve yetersizlik ile 
kentsel hizmetlere erişimde eşitsizlik ve adaletsizlik sorunlarına bir çözüm 
getiremediği ileri sürülmektedir. Bu yönetimler sunduğu hizmetler karşılığında bir 
harç ya da ücret almaktadır. Ancak hizmet götürdükleri kitlede bu ücreti 
ödeyemeyecek durumda olan düşük gelirli ya da yoksul olanların durumlarına dönük 
bir sosyal duyarlılık göstermemektedirler. Bunun yanında, belirli bir hizmeti etkin 
ve hızlı sunma açısından sağladığı kolaylık nedeniyle sayıları son yıllarda hızla artan 
özel amaçlı yerel yönetim birimleri, halkın kolaylıkla erişemedikleri, görünmez 
yönetsel yapılar niteliğindedir ve bu nedenle de demokratik hesap verirlik açısından 
sorunları beraberinde getirmektedir. Ayrıca, halk, özel amaçlı yerel yönetim 
birimlerinin hizmetlerinin sunumunu ve fiyatlandırmasını etkileyebilme 
olanaklarından ve mekanizmalarından genellikle yoksundur (Pincetl, 1999: 143). 

3.1.4. Yerel hükümet konseyleri ve hizmet sözleşmeleri 

Yerel yönetimler arasında bölgesel ölçekli sorunlara çözüm bulmak amacıyla 
oluşturdukları gönüllü birlikler olan yerel hükümet konseyleri (Councils of 
Governments ya da 'COGs') ve piyasa temelli yerel yönetimler arası hizmet 
sözleşmeleri gibi yapılar ve düzenlemeler de Amerikan metropoliten alanlarında 
bölgesel hizmet sunma biçimlerine örnek olarak verilebilir. Bu tür yapılar, özel 
amaçlı yerel yönetim birimlerine göre çok daha esnek ve geçici niteliktedir. COGs; 
kentsel planlama, su, atık su arıtma, ekonomik kalkınma, toplu taşıma, proje 
hazırlama gibi alanlarda başarılı sonuçlar vermiştir. Ayrıca, federal hükümetin 
sağladığı fonların sağlanması ve kullanımı açısından kolaylık ve etkinlik sağlamıştır. 
Ancak, bu tür yapılanmalar daha fazla yönetsel yapılar ortaya çıkarmakla ve kentsel 
alanlarda daha fazla yönetsel parçalanmaya yol açmakla itham edilmektedirler (Cole 
ve Taebel, 1987; Lefevre, 1998). Ayrıca, bu tür yapıların, genel amaçlı yerel 
yönetimlerin aksine, sosyal sorunlarla, toplumsal adaletsizliklerle, ırk ayrımcılığıyla, 
yoksullukla vb. mücadele konusunda başarılı olmadığı belirtilmektedir (Harrington, 
1993: 383). Etkinlikleri de tartışmalıdır. 

3.2. Türkiye'de metropoliten alan yönetimi arayışları 

3.2.1. Tarihsel arkaplan 

Türkiye'de metropoliten alan yönetiminin geçmişi, Osmanlı'da belediye 
yönetiminin ilk kuruluş yıllarına kadar gider. 1855'te kurulan ilk belediye örgütü, 
1869 tarihli bir tüzük ile tüm İstanbul'a yaygınlaştırılırken, iki kademeli bir belediye 
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yönetim modeli oluşturulmuştur. İlk kademe belediyelerde seçimle oluşan bir 
belediye dairesi meclisi ile bu meclisin seçilmiş üyeleri arasından merkezi 
yönetimce atanan bir belediye meclisi reisi bulunmaktaydı. Metropoliten alan 
düzeyinde, üst düzeyde ise alt kademe belediyelerin başkanlarından ve belediye 
meclisince seçilen temsilcilerden oluşan bir anakent meclisi ile merkezce atanan bir 
encümen ile belediye başkanı (şehremini) bulunmaktaydı (Keleş, 1985: 73; Ortaylı, 
1985: 121-122). Ancak, 1912 tarihli geçici kanun ile İstanbul'da kurulan belediye 
yönetimini daha da merkezileştirmiş, belediye dairelerinin yerini belediye şubeleri 
ve belediye meclisinin yerini de belediye encümeni almıştır. Yerel örgütün başı olan 
şehreminin de atamayla göreve getirilmesine devam edilmiştir. 

Cumhuriyet döneminde de 1930 sayılı Belediye Kanunu yürürlükte iken, anakent 
yönetim denemeleri yapılmıştır. İstanbul Belediyesi ile İl Özel Yönetimi 
birleştirilerek, ortak yönetimin başına merkezden bir vali, belediye başkanı 
görevlerini de üstlenerek atanmıştır (Keleş, 1985: 73). 1961 Anayasası metropoliten 
alanlar için farklı bir yönetim modeli öngörmemiştir. Bu nedenle 1960 sonrasında 
planlı kalkınma döneminde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kentsel nazım imar planlarının hazırlanabilmesi için Metropoliten Planlama Büroları 
kurulmuş ve bunların sayısı 1980 öncesinde 10'a ulaşmıştır. Ayrıca, 1972 yılında, 
Bakanlar Kurulu kararı ile belediyelerin imar eylemlerinde eşgüdüm sağlamak 
amacıyla bir bakanlıklar arası İmar ve Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. 1980 
Askeri darbesi sonrasında Milli Güvenlik Konseyi aldığı bir kararla, büyük 
kentlerde küçük yerel yönetim birimlerinin tüzel kişiliğini ortadan kaldırarak büyük 
kente bağlamıştır (Keleş, 1985: 74-75). 

1984'te 3030 sayılı yasa ile 3 anakentte başlayan ve günümüzde 16 metropoliten 
alanda uygulanan anakent belediye modeli de Osmanlı'daki modelle büyük ölçüde 
örtüşen bir modeldir. Türkiye'de yaşanan hızlı kentsel büyüme, gecekondulaşma, 
çevre kirliliği gibi sorunlarla ve kentlere yığılan kitlelerin talepleriyle baş 
edilebilmesi ve kentsel hizmetlerin verimli, zamanlı, adil ve erişilebilir bir biçimde 
sunulabilmesi için 1984 yılında 3030 sayılı yasa ile 3 büyük kentte iki kademeli 
anakent belediyeleri kurulmuştur. Anakent belediye sayısı bugün 16'ya ulaşmıştır. 
Bu yapıda alt kademe belediyelerinin varlıkları, yerel özerklikten ödün verilerek de 
olsa korunmuş ve büyükşehir belediye meclisi bu belediyelerden gelen 
temsilcilerden oluşmuştur. Anakent belediyesine imar planlaması, su, kanalizasyon 
gibi metropoliten alan ölçeğindeki bazı kentsel hizmetlerin yürütülmesi ile alt 
kademe belediyeler üzerinde, bütçe ve imar gibi konularda genel bir gözetim ve 
denetim yetkisi de verilmiştir. 

3030 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası'nın yerini alan 2004 tarihli yeni yasayla 
sistemin katılımcı ve demokratik özellikleri artırılmıştır ama temel niteliğinde pek 
değişiklik yapılmamıştır. Anakent yönetim modelinde gerçekleşen en önemli 
yenilik, 2006'da Denizli'de, belediye sınırları çevresindeki hızlı gelişen diğer daha 
küçük belediye ve köy yönetimlerini de içine alacak şekilde genişletilen "bütünkent" 
ya da "bütünleşik kent" uygulaması olmuştur. Bu yeni uygulamada belediyenin 
örgütsel yapısı değiştirilmeden korunurken, hizmet verdiği alan genişletilerek, hızlı 
kentsel büyüme, çarpık yapılaşma, çevresel bozulma ve kentsel hizmet 
aksamalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Büyüyen alanda yer alan yerel yönetim 
birimlerinin varlığı son bulmuş ve Denizli belediyesine katılmıştır. 
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3.2.2. Yeni Anakent Belediye Yasa Tasarısının Temel Özellikleri 

Yeni tasarı, Türkiye'de var olan anakent yönetim modelini, il bazlı anakent ya da 
bütünkent yönetimine dönüştürerek yaygınlaştırmaktadır. Buna göre, yeni il anakent 
ya da bütünkent belediyelerinin sınırları tüm ili kapsayacak şekilde, nüfusu 750 bini 
aşmış 13 yeni ilde uygulanacaktır. Bu çerçevede; var olan 16 anakent belediyesinin 
yanı sıra; Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, 
Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illeri bütünkent olmaktadır. 
İstanbul ve Kocaeli ile mevcut 14 anakent belediyesinin (Adana, Ankara, Antalya, 
Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, 
Sakarya, Samsun) sınırı da il mülki sınırına dönüşmektedir. Ayrıca, illerin merkez 
ilçeleri de dahil olmak üzere, 24 yeni ilçe belediyesi kurulmaktadır. İl merkezi olan 
ilçelere yeni isimler verilmekte ve ilin adından farklılaştırılmaktadır. Bütünkent 
belediyeleri ilin adını taşıyacaklardır. Böylece, 29 ilde bütünkent merkez ilçe 
belediyesi ve bütünkent ilçe belediyeleri olarak iki tür belediye oluşmakta ve geri 
kalan yerel yönetim birimlerinin tüzel kişiliklerine son verilerek mahalle olarak var 
olan ya da yeni kurulan ilçe belediyelerine katılmaktadır. 

Taslağa göre yeni bütünkent belediyeleri, merkez ilçede mevcut anakent 
belediyelerinin sahip olduğu görev ve yetkilerini kullanmaya devam edecek, ancak ilin 
tüm sınırları içinde; imar, tarım, planlama, alt yapı, ulaşım, itfaiye ve zabıta hizmetleri 
vb. konusunda da esas yetkili olacaktır. Ayrıca, afet işleri, kentsel dönüşüm, çevre 
koruma, dini mabet yapma, il içindeki yolların yapımı ve bakımı konularında da yeni 
görevler verilmektedir. İlde yer alan diğer ilçe belediyelerinin görev, yetki ve 
sorumlulukları ise, bugünkü anakent sınırlarında yer alan alt kademe ilçe 
belediyelerinin sahip olduğu görev, yetki ve sorumluluklarla aynı olacaktır. Taslakta, 
daha önceki yasal düzenlemelerde yer alan anakent belediyeleri ile nüfusu 50 binin 
üzerindeki belediyeler kadınlar ve çocuklar için konukevi açarlar ibaresindeki 
muğlaklığın giderilerek, bu görevin zorunlu hale getirildiği ancak 50 bin nüfus 
sınırının ise 100 bine yükseltildiği görülmektedir. Diğer belediyeler için ise bu 
sorumluluk isteğe bağlı olmaya devam etmektedir. 

Yasa taslağında, Osmanlı döneminde eyalet sisteminden vilayet sistemine 
geçilmesiyle kurulan ve 150 yıldır var olan il özel yönetimleri kaldırılmakta ve 
görevleri çok karmaşık bir biçimde değişik yönetim birimlerine dağıtılmaktadır. 
Taslakta il özel yönetimlerinin görevleri "ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıklara bağlı 
veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir 
belediyelerine ve ilçe belediyelerine yapılmış sayılır" denmektedir. Ayrıca, bucakların 
kaldırılmakta ve köylerle belde belediyelerinin varlıklarına son verilerek, en yakın 
ilçenin mahallesine dönüştürülmektedir. Bunun sonucu olarak belediyelerin % 53'ü, 
köylerin % 47'si ve il özel yönetimlerinin %36'sı yerel halka sorulmadan ortadan 
kaldırılmaktadır (Güler, 2012). 29 ilde köylerin ve beldelerin mahalleye dönüşmesi, 
illere kırsal nüfus ve alan temelinde yapılan ödemelerin kalkacağı anlamına da 
gelmektedir. Ancak, KÖY-DES ve BEL-DES projeleri ile köylere hizmet götürme 
birlikleri gibi birliklerin gördüğü hizmetlerin bütünkent ve ilçe belediyelerince 
yürütülmeye devam edeceği öngörüsü yapılabilir. 

Taslakta illerde yeni bir yönetsel birim olarak, tüzel kişiliği olan ve özel bütçeye sahip 
yatırım destek ve koordinasyon merkezleri kurulması öngörülmektedir. Valinin 
başkanlık edeceği bu merkezlerin; kalkınma faaliyetlerini, kamu harcamalarını, kamu 
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ve özel yatırımlarını yönlendirme, ili tanıtma, afet ve acil yardım hizmetlerini koordine 
etme ve yönetme, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışmalarını 
sağlama ve denetleme görevi olacaktır. Ayrıca, taslak metinde Bakanlar Kuruluna, bu 
merkezleri isterse başka illerde ya da ilçelerde de kurma yetkisi vermektedir. 

Son bir nokta olarak da, yeni bütünkentlere ve yatırım destek ve koordinasyon 
birimlerine aktarılacak gelir kaynaklarıyla ilgili bir düzenleme de taslakta yer 
almaktadır. Buna göre yatırım destek ve koordinasyon birimlerine genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilatının %0,25'lik bir kısmının, nüfus da dikkate alınarak aktarılması 
öngörülmektedir. Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından belediyelere aktarılan paylar 
da yeniden düzenlenmektedir. Buna göre; genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 
toplamından bütünkent dışındaki belediyelere verilen pay %2,85'ten %1,5'e ve il özel 
yönetimlerinin payı da %1,15'ten %0,5'e düşürülmektedir. Ancak, genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilatı toplamından bütünkentteki ilçe belediyelerine verilen pay %2,5'ten 
%4,5'e yükseltilmektedir. Ayrıca, bütünkent belediye sınırları içinde yapılan genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilatının %6'sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı 
üzerinden bütünkentteki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30'unun bütünkent 
belediyelerine, nüfus ve yüzölçümü temelinde aktarılması öngörülmektedir. Bunun 
yanında, ilçe belediyelerinde toplanan otopark gelirlerinin de bütünkentlere aktarılması 
öngörülmektedir. Bu düzenleme ile büyükkent belediyelerine ve bu belediyelerin alt 
belediyelerine ayrılan paylar, önceki dönemlere göre artırılmaktadır. Ancak, bütünkent 
olmayan illerdeki belediyeler ve il özel yönetimlerinin payları düşürülmektedir. 

3.3.3. Tasarının Bir Değerlendirmesi ve Yeni "Bütünkent" Modeli 

Hükümet yeni il anakent ya da bütünkent yasa tasarısında, sadece İstanbul ve Kocaeli 
gibi yaygın ve yoğun kentleşmiş alanlarda uygulanan ve tüm il sınırlarını kapsayan 
anakent modelini 29 ile genişletmektedir. Böylece; yeni ve farklı bir bütünkent modeli 
çerçevesinde yeni bir bölge yönetimi oluşturulmaktadır. Bu modelde 27 il, İstanbul ve 
Kocaeli kadar yaygın ve yoğun kentleşmiş varsayılmakta ve bütünkent belediyesi ilin 
tümüne hizmet vermekle sorumlu kılınmaktadır. Oysa, Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa, 
Konya ve Balıkesir gibi hem alan olarak çok büyük, hem kırsal alanları çok fazla ve 
birbirinden çok uzak ilçeleri olan illerde bütünkent modelinin uygulanması güç 
olacaktır. Zaten kapasite ve kaynak sorunu olan belediyelerin, bu kadar geniş alanda 
etkin, ekonomik ve zamanlı hizmet sunmada zorlanacaktır. Hatta, bütünkent belediyesi 
esas sorumluluğu olan merkez ilçedeki kentsel hizmetleri sunmakta dahi güçlük 
çekecek ve sadece kırsal değil kentsel hizmet sunumu da olumsuz etkilenecektir. 
Böyle bir modele, Türkiye gibi üç tarafı denizle çevrili bir ülkede bütünkente, çevreyi, 
su kaynaklarını, göl, deniz ve sahilleri koruma ve kirliliği önleme ve giderme görevi 
açıkça verilmesi anlam katabilirdi. Ancak bu yönde, belediyelerin genel görevleri 
dışında açık bir düzenleme yer almamaktadır. 

Yeni yasa taslağında, Türkiye'de var olan anakent yönetim yapısını, bütünkent modeli 
altında tek tipleştirecek ve merkezileştirecek bir yaklaşım vardır. Bu yönüyle taslak, 
çoğulcu, özerk, katılımcı demokrasi anlayışına ve Türkiye'nin de imzaladığı Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na ters düşmektedir. Bütünkent olan illerdeki ilçe 
belediyeleri dışındaki tüm yerel yönetim birimlerinin varlığına, yerel halka sormadan 
son vererek, yerel özerklik, demokratik katılım, yerel demokrasi ve hizmette yerellik 
ilkelerinden uzaklaşmaktadır. Yerel halkın denetim ve hesap sorma olanaklarını 
kısıtlamaktadır. Ayrıca, bütünkent ve ilçe belediyelerinin merkezi hükümetten alacağı 
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paylar bir miktar artırılmakla birlikte, genel olarak belediyelerin kaynak sıkıntılarını 
azaltacak, öz kaynaklarını güçlendirecek ve mali özerkliğini artıracak düzenlemelere 
yer verilmemektedir. Bütünkent belediyeleri; il özel yönetimlerinin görevlerini de 
üstlenerek, bunu çok daha büyük bir alanda ve nüfusa mevcut yetersiz mali 
kaynaklarıyla yapmak durumunda bırakılmaktadır. Halkın bütünkent belediyesine 
erişimi ise, özellikle kırsal alan ve ilçelerde, çok iyi bir internet ve telefon erişim ağı 
olmaması ve belediyelerin halkla iletişimi ve e-belediyeciliği önemsememeleri 
durumunda, olanaksızlaşmaktadır. 

Buna karşın; yasa taslağında bütünkent belediye başkanları, en önemli yerel liderler 
olarak öne çıkarılmaktadır. Ulusal ölçekte güçlü tek bir lider ya da başkan yaratma 
çabalarının illere de yansıtılarak, merkezden atanan ve son dönemde gücü zayıflayan 
validen daha güçlü, etkin ve seçilmiş bir il yöneticisi oluşturulmak istenmektedir. 
Bunun yanında; illerde yeni bir yönetsel birim olarak, Valinin başkanlık edeceği, tüzel 
kişiliği olan ve özel bütçeye sahip yatırım destek ve koordinasyon merkezleri 
kurulması öngörülmektedir. Güler (2012), valinin başkanlığındaki bu yeni 
merkezlerin, bütçesini başbakanın onaylayacağı, kolay harcama olanağını sağlayan 
özel bütçeli ve doğrudan başbakana bağlı olarak ildeki yatırımların etkin yürütülmesi 
ve aksamaların önlenmesi için kurulduğunu belirtmektedir. Bu yeni yapı, başbakanın 
güçlü bir başkanlık sistemi getirme ve ekonomik kalkınmayı DPT'nin kapatıldığı bir 
ortamda güçlü seçilmiş bir lider ve vali eliyle yürütmeyi hedeflediğine işaret 
etmektedir. Bu durum, Türkiye'nin yerel yönetim sistemini yapılandırırken, Batının 
katılımcı ve çoğulcu demokrasiye dayanan yerel yönetim modelini temel almaktan 
vazgeçtiği izlenimi doğurmaktadır. Bu haliyle bütünkent modeli, doğunun ya da Çin 
gibi ülkelerin kalkınmayı öne çıkaran ve demokrasiyi ekonomik büyümeye 
ikincilleştiren ya da feda eden güçlü ulusal ve yerel liderlik temelli büyüme 
modellerini anımsatmaktadır. 

Bunun yanında, vilayet sisteminin temeli olan il özel yönetimlerinin kaldırılarak il 
bazlı bütükent modeline geçilmesi de düşünüldüğünde, yerel halk tarafından seçilen 
yeni bir lider yaratılması çabasının arkasında başka nedenler olduğu da ileri sürülebilir. 
Türkiye'nin siyasal, ulusal ve uluslararası anlamda en önemli sorunu olarak Kürt 
sorunu öne çıkmaktadır. Bu sorun aynı zamanda ekonomik kalkınma açısından da en 
büyük tehdittir. Bu açıdan bakıldığında, Kürt sorununa çözüm ve PKK'nın 
"demokratik özerklik" söylemine alternatif arayışı da böyle bir modelin 
geliştirilmesinde rol oynamış olabilir. Kürt sorununun çözümü için daha fazla yerel 
özerklik gereklidir ama yeni bütünkent modeli ile böyle bir özerkliğin sağlandığı 
şüphelidir. 

Hükümete yakınlığıyla bilinen H.C. Güzel (2012) ise; yasa taslağının bu biçimiyle 
uygulanmasının Diyarbakır merkezli, Van, Mardin, Şanlıurfa'nın da dahil olduğu yeni 
bir "etnik bölge" ve "ayrılıkçı yönetim" oluşmasına yol açabileceğini belirtmektedir. 
Taslakta getirilen modelin, yerel özerkliğin ve yerel demokrasinin güçlenmesine değil, 
"federatif sisteme" ve "özerk bölgeciliğe" yol açma riskinin olduğuna dikkati 
çekmektedir. Güzel, yasa taslağının bu biçimiyle yasalaşmasının yerel yönetimi 
halktan uzaklaştıracağını; yerel yönetimlerin etkin, şeffaf ve tarafsız işlemesini 
güçleştireceğini ve yolsuzlukları artıracağını da ifade etmektedir. 
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4. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye'de hali hazırda belediyeler arası sosyoekonomik, kültürel, istem ve 
ihtiyaçlarla ilgili farklılıklara dayanan ve yerel hizmetlerin sunumunda ölçeğin dikkate 
alındığı 4 farklı anakent yönetim modeli uygulanmaktadır. İstanbul ve Kocaeli'nde il 
düzeyinde anakent yönetimi, Denizli'de bütünleşik kent modeli, diğer anakentlerde iki 
düzeyli anakent yönetimleri ile özel amaçlı metropoliten hizmet yapıları ve hizmet 
anlaşmaları ve genellikle kırsal özellikler taşıyan yerel yönetimler arası hizmet 
birlikleri bulunmaktadır. Yerel demokrasi, temsil ve katılım açısından eksikliklerine 
rağmen genel olarak bu modeller metropoliten alanlarda büyümenin kontrol altına 
alınması, çarpık ve plansız yapılaşmanın önlenmesi, kentsel hizmetlerin verimli ve 
eşgüdümlü sunulması açılarından önemli hizmetler gerçekleştirmişler ve birikim 
oluşturmuşlardır. Dolayısıyla, Osmanlı'dan bu yana Türkiye'nin metropoliten alan 
reformu deneyimi ve birikimi küçümsenemeyecek düzeydedir. Uygulanan bu modeller 
üzerinden yeni metropoliten alan yönetim modellerinin aranması, yerel yönetimler 
arası birlik ya da gönüllü diğer hizmet sunum biçimlerinin etkinliğinin ve çekiciliğinin 
artırılması ve anakent olmak isteyen belediyelere seçeneği verilmesi en sağlıklı 
yaklaşım olurdu. Böyle bir yaklaşım; hem deneyimlerden daha iyi yararlanılmasına 
hem mevcut anakent yönetimlerinin etkinliklerinin artırılmasına hem de yönetsel 
yapılarda esnekliğin ve yerel demokrasinin ve çoğulculuğun geliştirilmesine katkı 
yapardı. 

Yasa taslağında; bütün bir ilin metropoliten bölge olarak ele alınması, bazı illerin 
gerçekliğiyle örtüşmemektedir. Ama daha önemlisi, belediyelerin sorunlarının ve 
ihtiyaçlarının çok farklılaştığı, sosyoekonomik, kültürel vb. açılardan değişik özellikler 
sergiledikleri ve zaman içinde değişimin devam edeceği dikkate alınmamaktadır. 
Değişik özellikleri ve talepleri olan illere ya da kentlere, farklı anakent modeli 
seçenekleri sunulması hem Türkiye'nin geçmiş deneyimlerden daha iyi 
yararlanılmasına hem mevcut anakent yönetimlerinin etkinliklerinin artırılmasına hem 
de yerel çoğulcu demokrasinin geliştirilmesine katkı yapacak bir yaklaşım olurdu. 
Yasa taslağı ile tek tipleşmeye gidilmek istenmesi, özerk, demokratik ve katılımcı 
anakent yönetim yapısı oluşturma açısından uygun değildir. Avrupa'da ve Kuzey 
Amerika'da metropoliten yönetim yapıları, esnek ve çoğulcu bir yapı sergilemektedir. 
Farklı nitelikteki kentsel alanlarda farklı yönetsel modeller uygulanmaktadır. Reform 
modeli açısından sorun gibi görünse de, bu tür yapıların en özgün yönü, zaman içinde 
toplumun ihtiyaçlarına göre evrilme konusunda sergilediği esneklik ve sağladığı 
çoğulculuktur. 

Taslakta oluşturulan bütükent modelinin uygulama ölçeği de hatalıdır. Bir anakent 
yönetiminin uygulama alanı, kontrol edebileceği büyüklükteki kentsel alan ya da bölge 
olmalıdır. Bunun yanında; il düzeyinde hizmet veren il özel yönetimleri de kırsal 
alanda yürüttüğü hizmetleri daha etkin görmesi için güçlendirilebilir ve il genel 
meclisi gibi yöneticisi de halk tarafından seçilebilir. Valilik ise ilde tüm birimler 
üstünde, anayasanın ve yasaların uygulanmasını gözetleyen ve devletin birliğini temsil 
eden bir makam olarak yeniden düzenlenebilir. 

Böylesine önemli bir düzenlemenin kamuoyunda yeterince tartışılmadan TBMM'ne 
getirilmeye çalışılması da demokrasi açısından önemli bir sorundur. Katılımcı süreçler 
işletilmeden ve seçimlere yetiştirilmesi telaşı ile taslağın yasalaştırılması, hem 
katılımcı yerel demokrasiye uygun olmayacak hem de merkeziyetçiliğin devamı 
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anlamına gelecektir. Özellikle 29 ilde yerel halkın, yerel yönetimlerin, il özel 
yönetimlerinin ve il genel meclislerinin kaderini belirleyecek yeni yasanın 
hazırlanması sürecinde, ilgili yerel yöneticilerin, kesimlerin ve muhalefetin katkısının 
alınması, daha etkin bir anakent yönetim modeli oluşturulması açısından yararlı ve 
gereklidir. Ayrıca, yeni tasarıda yerel seçimlerde oy hesapları yapıldığı izlenimi 
doğmuştur. Doğu ve Güneydoğuda yer alan 2-3 il dışındaki illerde AKP'nin kırsal 
kesimlerde aldığı oy oranının kentsel alanlardan daha yüksek olması, yasa taslağında 
mahalle birleştirme ve ilçelere bağlanmaya ilişkin düzenlemelerde oy hesapları 
yapıldığına ilişkin iddialar, AKP parti tüzüğünde yapılan değişiklikle 3 dönem 
sonrasında tekrar seçilemeyeceklere belediye başkanlığı yolunun açılması ve 
bütünkent olacak illerin birçoğunda AKP'nin son yerel seçimlerde yenilgiye uğraması 
gibi nedenlerin de bütünkent modelinin geliştirilmesinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
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Kentsel Bölgelerde Yönetişimin ve Bütünleştirmeci 
Yaklaşımların Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkilerinin 
Değerlendirilmesi - İzmir Örneği 
Candan Oğuz1, İpek Özbek Sönmez? 

Öz:1980'lerden sonra küresel politik ve ekonomik süreçlerin etkileri kamu yönetimi ve kent 
yönetimi alanlarında da yaşanmıştır. Türkiye'de yerel yönetimlerde kentsel bölgelerin 
bütünleştirilmesi anlamında uygulamaya konulan yasal düzenlemelerin başlıcaları 1980 
yılında yürürlüğe giren 34 sayılı KHK,1984 yılında yürürlüğe giren 3030 sayılı Büyükşehir 
Yönetimi yasası ve 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı yasal düzenleme olduğunu 
belirtebiliriz. Bu çalışmada izmir Büyük Şehir Bütünü örneğinde, 5216 sayılı yasanın ilçe 
Belediyeleri üzerindeki etkileri değerlendirilmek istenmiştir. Bu kapsamda izmir Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içerisindeki 19 ilçe Belediyesine anket uygulanmış. Anket çalışması 
sonucunda 5216 sayılı yasanın demokratik süreçler, katılım, ortaklıklar kurulması, 
sürdürülebilirlik, tarihi çevrelerin korunmasına yönelik politikalar ve uygulamalar, 
Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri arasındaki yetki paylaşımları, sınırlar ve etkinlik üzerindeki 
etkileri konusundaki görüşleri elde edilmiştir. Sonuç olarak, izmir örneğinde yapılan çalışma 
5216 sayılı yasal düzenlemenin metropoliten yönetişim ve kentsel bölge yaklaşımları 
açısından yetersizliğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler:Yönetişim, Büyükşehir Belediyesi, Yeni Bölgeselcilik 

Abstract: Since the 1980s, global economic and political processes have resulted with 
restructuring in the public domain. Turkey also has followed a similar path. The main 
legislative work about it has been the law 3030 enacted in 1984 and law 5216 enacted in 
2004. The paper aims to discuss these issues of concern on izmir Case study. The paper 
aimed to prove that the law carried many risks concerning the necessities of metropolitan 
governance. In order to do that, a survey has been carried at the 19 district municipalities of 
the Izmir Greater Municipality. A questionnaire have been given to a representative of the 
districts municipalities in order to evaluate the effects of this law on democratic processes, 
participation, collaboration, sustainability, conservation of historical environments, the share 
of authorities among the Great Municipalities and the District Municipalities, the formation 
of boundaries and efficiency. Thus the case study of Izmir gives an overall view of the 
developments of metropolitan governance in Turkey, and it also enhances evaluation of the 
law in terms of adequacy to the principals of metropolitan governance. 

Keywords:Governance, Greater City Municipality, New Regionalism 
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Dünyada kentsel bölgeler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle 20. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik olarak güçlü olan bölgelerin nüfus 
artışları sonucunda bugün kentsel bölge olarak tarif edilen yerleşmeler oluşmuştur 
ve kentsel bölgelerin yönetimi üzerinde farklı yaklaşımlar geliştirilmektedir. 

20.yy'ın ilk yarısında metropoliten bölgelerin yönetiminde en etkin yöntem 
bürokratik planlama olarak benimsenmiş ve yönetimsel hizmetler vergilendirmeler 
ile karşılanmaya çalışılmıştır. (Boudrea, 2010, s:506; Hutchinson, 2010, s:505) 
2.Dünya savaşından sonra ise kamu tercihi kuramı (Ostrom, Tibeout ve Warren) 
geliştirilmiştir, bu yaklaşıma göre metropolitan alanların yönetimine ilişkin sorunlar 
Pazar ekonomisi ile çözümlenebilecektir. (Çınar ,Çiner, Zengin, 2009) 1970'lerden 
sonra Yapısalcı Kritikler çerçevesinde Pazar ekonomisine dayanan kamu yönetimi 
anlayışının yarattığı eşitsizlikler üzerinde odaklanılmıştır (Mollenkoph, 1992, 
s:222). 1980'lerden sonra küresel ekonomik yeniden yapılanma metropoliten alan 
yönetiminde büyük değişimlere neden olmuş ve kapitalist Dünya'da yönetimden 
yönetişime geçiş mekanizmaları oluşturulmuştur. Metropoliten alanda yönetişim 
yaklaşımları aynı zamanda Boudrea'nın (2010) belirttiği üzere "yeni bölgeselcilik" 
yaklaşımının da gelişimine neden olmuştur. Yeni Bölgeselcilik yaklaşımı bölgesel 
yönetimlerin inşa edilmesini teşvik etmektedir çünkü küresel rekabet ortamında 
kentsel bölgeler daha fazla önem kazanmaktadır. Kentsel bölgeler ağlar ve proje 
temelli karar süreçlerine odaklanmaktadır. Amaç kentsel bölgelere mega proje 
yatırımlarını çekmek olmuştur. Böyle bir ortamda karar verme süreci çoğunlukla 
kamu ve özel sektör arasındaki pazarlıklara dayanmakta çoğu zaman kamu-özel 
sektör ortaklıkları ile sonuçlanmaktadır. (Boudrea, 2010) 

Kentsel bölgelerde yönetişimin gerçekleştirilebilmesinde yönlendirici olması için 
pek çok rehber de yayınlanmıştır. Özellikle AB ve OECD ülkeleri için "iyi 
yönetişimim" parametreleri belirlenmiştir. Tüm bu çabalar küresel ekonomik 
büyümenin gereklilikleri olarak sunulmaktadır. OECD (2000) raporuna göre, kentsel 
bölgeler dünya ekonomisinin temel aktörleridir. Kentsel bölgeler arasındaki "rekabet 
edebilirlik" ise temel ulusal ve yerel politika haline gelmiştir. Ancak rapor aynı 
zamanda kentsel bölgeler arasında toplumsal dışlanma ve sosyo-ekonomik 
eşitsizlikler gibi risklere de değinmektedir. Buna göre kentsel bölgelerde iyi 
yönetişim için katılımcılık, yeni aktörlere açılma, hızlı ekonomik ve sosyal değişime 
adaptasyon, özel sektör yatırımları, yönetimde şeffaflık, metropoliten yönetimde 
aidiyet duygusunun geliştirilmesi, yeni teknolojilerin toplum yararı için kullanımı, 
kurumsal işleyişte toplumsal, ekonomik ve siyasi kaynakların kullanımı ve 
sürdürülebilir gelişme için stratejik planlama öngörülmektedir. Ancak yönetişimin 
başarısı pek çok ülkede tartışılan bir konudur. Yönetişim karmaşaya neden olan bir 
süreç, katılımcılık ve şeffaflık açısından ise hala çok zayıf olarak 
değerlendirilmektedir (Velasquez, 1991). 

Türkiye'de de 1980'lerden sonra kent yönetiminde bütünleştirmeci yaklaşımların 
benimsenmeye başladığı görülmektedir. Yerel yönetimlerde kentsel bölgelerin 
bütünleştirilmesi anlamında uygulamaya konulan ilk yasal düzenlemenin 34 sayılı 
Milli Güvenlik Konseyi Kararı, 2. Yasal düzenlemenin 1984 yılında yürürlüğe giren 
3030 sayılı Büyükşehir Yönetimi yasası, 3. yasal düzenlemenin ise 2004 yılında 
yürürlüğe giren 5216 sayılı yasal düzenleme olduğunu belirtebiliriz. Her iki yasa da, 
kentsel bölgelerin bütünleştirilmesi ve özellikle 5216 sayılı yasa Metropoliten Alan 
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Yönetiminden Yönetişime Geçiş yaklaşımlarının benimsendiği dönemlerde 
yürürlüğe konulmuşlardır. Ancak her iki yasal düzenlemenin de kentsel bölgelerde 
yönetişime ve kentsel bölge bütününde gelişmelere olanak tanımadıkları deneyimler 
üzerinden görülmektedir. 

Bu çalışmada İzmir Büyük Şehir Bütünü örneğinde, 5216 sayılı yasanın İlçe 
Belediyeleri üzerindeki etkileri değerlendirilmek istenmiştir. Bu kapsamda İzmir 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 19 ilçe Belediyesine anket uygulanmış. 
Anket çalışması sonucunda 5216 sayılı yasanın demokratik süreçler, katılım, 
ortaklıklar kurulması, sürdürülebilirlik, tarihi çevrelerin korunmasına yönelik 
politikalar ve uygulamaları, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri arasındaki yetki 
paylaşımları, sınırlar ve etkinlik üzerindeki etkileri konusundaki görüşleri elde 
edilmiştir. Sonuç olarak, İzmir örneğinde yapılan çalışma 5216 sayılı yasal 
düzenlemenin metropoliten yönetişim ve kentsel bölge yaklaşımları açısından 
yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bildiri çerçevesinde öncelikle tarihsel süreç 
içerisinde İzmir Belediyesinin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oluşumu ve 
sınırlarındaki değişimler incelenecektir. Daha sonra İlçe Belediyeleri ile yapılan 
görüşmelere dayanan araştırmanın sonuçları aktarılacaktır. 

2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırlarındaki Değişim 

İzmir'de ilk olarak Belediye'nin kuruluşu 1866 yılında kentte yaşayan yabancı 
tüccarlarca belediyenin kurulması için girişimlerde bulunulmasına kadar 
uzanmaktadır. Daha sonra Osmanlı Hükümeti; kentin büyüklüğü ve ticari önemini 
değerlendirmiş ve kentin sokak ve çarşılarının bakımsızlığını göz önünde 
bulundurarak, bir belediye örgütünün ve meclisinin kurulmasını kararlaştırmış ve bu 
girişimlerin ardından İzmir'de ilk belediye 1868 yılında kurulmuştur. (Serçe, 1996, 
s:35) Belediye'nin kurumsallaşması yolunda önemli sayılacak ilk düzenlemeler 
1900'lü yılların başında Belediye Reisi Eşref Paşa döneminde yapılmıştır. 1930-
1980 arası dönemde İzmir Belediye sınırı Üçkuyulardan başlayıp Bostanlı'ya kadar 
ulaşan 25 km. lik bir hat üzerinde 5763 hektardan oluşmuştur. (Serçe,1996,s.153) 

İzmir Belediyesi bu dönemde (1930-1980) biri merkez olmak üzere toplam sekiz 
mıntıkadan meydana geliyordu. 'İzmir Belediyesi Mücavir Alanları ise; Milli 
Güvenlik Kurulunun 30.06.1965 gün ve 86 sayılı kararı ve Bakanlar Kurulunun 
20.07.1965 gün ve 6/4970 sayılı kararnamesine ve İmar ve İskân Bakanlığı ile 
yapılmış olan protokole göre kurulmuş olan Nazım Plan Genel Sekreterliğince 
hazırlanmış, İzmir Belediye Meclisinin 19.02.1969 tarih ve 9-320/99 sayılı, İzmir İl 
İdare Kurulunun 01.10.1969 gün, 3103 sayılı kararı ile kabul edilerek 02.12.1969 
tarihinde İmar ve İskân Bakanlığınca onaylanmıştır.'(İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Raporu, 1994, s:3) 

• 1980 yılına kadar İzmir Belediyesinin Mücavir alan sınırları içerisinde yer alan 
Cumaovası' na bağlı Kısık, Görece, Gölcükler, 

• Karşıyaka' ya bağlı Sancaklı, Yamanlar, 

• Bornova' ya bağlı Çamdibi, Çiçekli, Eğridere, Gökdere, Karaçam, Kavaklıdere, 
Kayadibi, Uzundere, Sarnıç, 

• Menemen'e bağlı Harmandalı, Koyundere, Ulucak köyleridir. 
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Asarlık köyünün bir kısmı mücavir alan sınırlarında bir kısmı sınır dışında 
bulunmaktadır. (Oğuz, 2012,s. 77) 

Şekil 1: İzmir İl sınırları içerisinde 1980 yılına kadar İzmir Belediyesi sınırı 

2.1. 1980-1984 Arası Dönem İzmir Belediyesi ve İzmir' de Bulunan Diğer 
Belediyeler 

1980 yılına kadar İzmir Belediyesinin çevre belediyelerini oluşturan İzmir ili 
merkez, Bornova ve Karşıyaka ilçelerine bağlı Altındağ, Balçova, Bornova, Buca, 
Büyükçiğli, Çamdibi, Gaziemir, Gültepe, Işıkkent, Narlıbahçe, Pınarbaşı, Yeşilyurt 
Belediyeleri ile Balatçık, Doğançay, Doğanlar, Küçükçiğli, Örnekköy, Naldöken ve 
Uzundere köyleri 11.12.1980 tarih ve 17187 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli 
Güvenlik Konseyinin 34 numaralı kararı ile İzmir Belediyesi' ne bağlanmıştır. 
Böylece daha önceki yıllarda sınırları onaylanmış olan yukarıda adı geçen 
belediyeler ile sadece tapulama olarak sınırları belli olan ve yukarıda anılan köylerin 
dış sınırları, İzmir Belediyesi sınırlarını oluşturmuştur (Oğuz, 2012, s. 78) (Şekil 1) 
Böylelikle Kentsel Bölge oluşumunda Bütünleştirme sürecinin birinci adımının 
gerçekleştirilmiş olduğunu belirtebiliriz. 

2.2. 1984-2004 Arası Dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Belediyeler 

İzmir Belediyesinin 1984 yılında 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3030 
sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi olmasıyla Milli 
Güvenlik Konseyinin tariflediği İzmir Belediyesi sınırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
sınırı olarak işlem görmüştür. Böylelikle bütünleştirme sürecinin ikinci adımı 
atılmıştır. Özellikle 90'lı yıllarda bir takım sınır değişiklikleri daha meydana gelmiş, 
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sınırlar içerisinde yeni ilçeler ilave edilmiştir. Şekil 2 'de İzmir Büyük Şehir 
Belediyesinin 2004 yılı sınırları gösterilmektedir. 

Şekil 2:1984—2004 arası dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırı 

2.3. 2004 Sonrası Dönem Belediye Sınırlarına İlişkin Değişiklikler 

2004 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme uyarınca, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi sınırlarına merkezde bulunan Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, 
Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere ilçelerine ek olarak Aliağa, Foça, 
Bayındır, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Urla, Seferihisar, Selçuk ve Torbalı 
ilçeleri de eklenerek İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan toplam 
İlçe Belediye sayısı 19 adet olmuştur. 

Buca' da Kaynaklar, Çiğli' de Sasalı, Gaziemir' de Sarnıç, Güzelbahçe' de Yelki, 
Aliağa' da Helvacı, Foça' da Yenifoça, Bağarası, Gerenköy, Bayındır' da Canlı, 
Çırpı, Kemalpaşa' da Armutlu, Bağyurdu(Parsa), Ören, Ulucak, Yukarıkızılca, 
Menderes' te Oğlananası, Değirmendere, Tekeli, Görece, Özdere, 
Gümüşsuyu(Gümüldür), Menemen' de Emiralem, Asarlık, Koyundere, Maltepe, 
Seyrek, Türkeli, Ulukent, Harmandalı, Seferihisar' da Doğanbey(Payamlı), Ürkmez, 
Torbalı' da Ayrancılar, Çaybaşı, Karakuyu, Pancar, Subaşı, Yazıbaşı(Hortuna) 
olmak üzere Büyükşehir Sınırları dâhilindeki ilçelerde bulunan toplam 37 adet İlk 
Kademe Belediyesi yer almaktadır. 

6 Mart 2008 tarihli 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe 
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna göre, 
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büyükşehir sınırları içinde yeni ilçeler kurulurken ilk kademe belediyeleri 
kaldırılarak bağlı bulundukları ilçelerin mahallesine, nüfusu 2.000'den aşağı olan 
belediyeleri de köye dönüştürülmüştür. Böylelikle büyükşehir belediyesi düzeni, ilçe 
büyüklüğünde olan belediyeler üzerinden yeniden tanımlanmıştır. Bu düzenleme, 29 
Mart 2009 yerel seçimleriyle beraber uygulamaya konulmuştur. İzmir ili özelinde 
var olan 37 adet ilk kademe belediyesinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, sınırları 
içerisinde yer aldıkları ilçelerin mahallelerine dönüştürülmüş, Karabağlar ve 
Bayraklı Belediyeleri bu tarihten sonra belediye olmuşlardır. 

İzmir ili, Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, 
Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, 
Menemen, Narlıdere, Urla, Seferihisar, Selçuk ve Torbalı olmak üzere toplam 21 
adet Büyükşehir sınırı içerisinde yer alan İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Sınırlarına 
dâhil olmayan Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş 
ve Tire olmak üzere toplam 30 adet İlçe Belediyesine sahiptir 

3. Büyükşehir Yönetiminde Bütünleştirmeci Yaklaşımların Etkilerinin 
Değerlendirilmesi 

Bu çalışma kapsamda Büyükşehirlerde Yönetişim ve Bütünleştirmeci yaklaşımların 
etkileri değerlendirilmek istenmiştir. Bu çerçevede İzmir Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde yer alan Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, 
Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, 
Menderes, Menemen, Narlıdere, Urla, Seferihisar, Selçuk, Torbalı Belediyelerinde 
anket görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 3: 2004 tarihinden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları 
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Etkenli Anket soruları çerçevesinde Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmelerde 
yetkililerden 5216 sayılı yasayı etkenlik, demokratik süreçler ve katılım, 
sürdürülebilirlik, Tarihi Çevre Koruma, planlama yetkileri ve süreci, sınırlar ve imar 
uygulamaları açılarından değerlendirmeleri istenmiştir. 

3.1. k Açısından Değerlendirmeler 

5216 sayılı yasanın; 

• 'Büyükşehir Alanının (Metropoliten Bölgenin) stratejik olarak gelişimi ve 
bölgesel ölçeğin güçlendirilmesine katkı sağlayacak politikaların ve 
uygulamaların, kent yönetimi kapasitesinin gelişmesine katkı sağlayacak 
politikaların oluşturulmasına olanak tanıdığı, 

• Yasanın uygulanması ve sınırların genişletilmesi sonucunda su ve kanalizasyon 
gibi hizmetler ile ilgili olarak herhangi bir güçlükle karşılaşmadıklarını, 
hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirildiğini, toplu taşıma, kültür-
sanat ve itfaiye hizmetleri konularında belediye hizmetlerinden genel olarak 
memnun olduklarını, 

• Ancak 'İlçeler arasında dengeli ekonomik gelişmeyi ivmelendirecek 
politikaların ve uygulamaların oluşturulmasına olanak sağlayacak 
düzenlemeleri içermediğini, yasanın ve yapılan uygulamaların, bu konuyla ilgili 
olarak ilçeler arasında eşitlik sağlamadığını belirtmişlerdir. 

Anket yapım aşamasında yapılan özel görüşmelerde yürürlükte olan yasa ve 
yönetmeliklerin, İzmir gibi Türkiye'nin 3. büyük şehrinin sorunlarını çözmede son 
derece yetersiz kaldığı, bu durumun acilen gözden geçirilerek geliştirilmesi 
gerekliliği, ilçe Belediyelerinin görüşlerine yer verilmesi gerektiği, yasa ve 
yönetmeliklerin pratik uygulamaya sokularak yeniden düzenlenmesinde fayda 
olacağı önemli bir sorun olarak vurgulanmıştır. 

Ayrıca, 5216 sayılı yasanın geçici 2. maddesi ile Büyükşehir Belediye sınırlarının, 
bilimsel metotlar kullanılmadan, sadece merkeze uzaklığa göre belirlendiği, yasal 
düzenleme sonrasında halkın basit işleri için dahi önceki dönemlere kıyasla çok 
fazla zahmet içine girdikleri, hizmetlerin yürütülmesinde pratikte sıkıntıların 
oluştuğu belirtilmiştir. 

3.2. Demokratik Süreçler ve Katılım Açısından Değerlendirmeler 

5216 sayılı yasanın; 

• 'Farklı toplumsal gruplar arasında sosyal bütünleşmeyi sağlamayı amaçlayan 
politika ve uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlamadığı', yasanın ve 
yapılan uygulamaların bu konuda son derece kapalı olduğu; Yasanın Sivil 
toplum kuruluşlarının Büyük Şehir planlaması ve yönetimi konusundaki 
konulara ve sürece katılımlarını güçlendirici etki oluşturmadığını; 

• 'Büyükşehir'in yönetimi sürecinde farklı ilgi gruplarının görevlerinin 
tanımlanmasına olanak tanımakta olduğu ancak ilgi gruplarının katılımı ve 
stratejik yaklaşımlar geliştirilmesi konusunda özendirici etkiye sahip 
olmadığını; 

• 'Büyükşehir içindeki belediyelerin Nazım İmar Planına uygun olarak 
hazırlayacakları Uygulama İmar Planlarının, bu planlarda yapılacak 
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değişikliklerin, Parselasyon Planlarının ve İmar Islah Planlarının aynen ve 
değiştirerek onaylanması ve uygulamasının denetlenmesi konusunda da yine 
Büyükşehir Belediyesinin yetkili kılınmış olmasının demokratik süreçler 
açısından sakıncalı olduğunu, 

• 'Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi 
bakımından uyum ve koordinasyonun, büyükşehir belediyesi tarafından 
sağlanacağının belirtilmesinin, bununla birlikte, büyükşehir belediyesi, ilçe ve 
ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması 
durumunda, büyükşehir belediye meclisinin yönlendirici ve düzenleyici kararlar 
almaya yetkili olduğunun ifade edilmesinin, oldukça merkeziyetçi olduğunu ve 
demokratik süreçler açısından sakıncalı olduğu konusuna katıldıklarını 
belirtmişlerdir. 

Anket yapım aşamasında yapılan özel görüşmelerde, plan yapım aşamasında oda ve 
ilçe belediyelerin görüşlerinin önemsenmediği, ilçelerden gelen taleplerin tam olarak 
planlara yansıtılmadığı gibi olumsuz görüşler bildirilmiştir. Özellikle yönetim 
konusunda kişilerin fikir beyanında bulunması için belediye kanunları gereği 
oluşturulan Kent Konseyleri'nde ilgili kişilerin fikir beyanında bulunmasına zemin 
hazırlandığı fakat bu türde platformlara katılımın çok az düzeyde seyrettiği 
belirtilmiştir. 

3.3. Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirmeler 

5216 sayılı yasa; 

• Büyükşehir Belediyelerine kentsel çevrenin sürdürülebilir gelişimine olanak 
sağlayacak yeni politika ve uygulamalar gerçekleştirmesine; 'Doğal çevrenin 
korunması ve rehabilitasyonu (iyileştirilmesi) konusunda gerekli yasal politika 
ve uygulamalara olanak sağlamaktadır. 

• Kentte çevre kirliliğine ilişkin olarak gerekli bilgilendirme ve 
bilinçlendirmelerin yeterince yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

• Ancak çevre (hava, deniz, çevre, su) kirliğine yönelik tespitlere ilişkin olarak 
gerekli hizmetlerin etkin olup olmadığı konusunda görüşler kararsızdır. 

• Katı atık yönetim sisteminin ilçe belediyelerinde geliştirilmesi ve uygulanması 
konusunda ise beklenen uygulamaların gerçekleştirilmediği belirtilmiştir. 

Yetkili kişiler ile yapılan özel görüşmelerde, ilçelerde gözlemlenen en büyük 
eksikliğin özellikle pil ve geri dönüşümü yapılabilecek şişe, kâğıt vb. gibi 
materyallerin toplanacağı alanların eksikliği olduğu belirtilmiştir. Bu alanların 
sadece alışveriş merkezlerinde değil halkın rahatça ulaşabileceği belirli 
aralıklarda sokaklarda bulunmasının daha uygun olacağı bildirilmiştir. Ayrıca, 
eskiden alışıla gelinmiş şekilde çevreyi korumaya devam edildiği zaman zaman 
konferansların düzenlendiği, ya da belirli günlerde çöp toplama şeklinde 
önlemlerin alındığı ancak bunların çevre korumada yetersiz kaldığı konusuna 
vurgu yapılmıştır. 

3.4. Tarihi Çevre Koruma Açısından Değerlendirmeler 

5216 sayılı yasanın; 

• 'Tarihi ve kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması konusunda ilçe 
belediyesi yetkililerinin çoğunluğu yasanın ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde 
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çalışılmaya yeterli olanak tanımadığı, yapılan çalışmaların ise yetersiz kaldığı 
konusunda görüş bildirmişlerdir. Bazı ilçe belediyesi yetkilileri ise Büyükşehir 
Belediyesi'nin tarihi çevrenin korunması konusunda ilçelerde düzenlediği 
konferansların bilinçlenme açısından faydalı olduğu, eski yapıların korunması 
ve yaşatılması konusunda büyükşehir belediyesinden destek görüldüğünü 
belirtmişlerdir. 

3.5. Planlama Yetkileri ve Süreci Açısından Değerlendirmeler 

5216 sayılı yasa ile ilgili olarak; 

• Büyükşehir Yönetimi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı gibi merkezi yönetim kuruluşları arasında yetki karmaşasından 
kaynaklanan sorunların oluştuğu görüşüne yüksek oranda katılım vardır. 
Büyükşehrin planlama sınırları içerisinde çok sayıda merkezi kurumun söz 
sahibi olmasının planlama sürecini ve uygulamaya geçiş aşamasını çok uzattığı 
ifade edilmiştir. 

• Büyükşehir'in planlanması sürecinde ilçe belediyeleri ile uyumlu bir bilgi 
alışverişi ve etkileşim içerisinde bir Nazım Plan süreci yaşanmasına olanak 
tanımadığı belirtilmiştir. Yasanın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 
Nazım İmar Planına, ilçe belediyelerinin yaptırım gücü olan görüşler 
belirtmesine olanak sağlamadığı özellikle vurgulanmıştır. 

• Planlama mevzuatı ile yerel yönetimler mevzuatı arasında bütünlük ve uyum 
sağlanmakta olduğuna kısmen katıldıkları belirlenmiştir. 

• Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerinin Nazım İmar 
Planına uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarının, bu planlarda 
yapılacak değişikliklerin, parselasyon planlarının ve imar ıslah planlarının 
aynen ve değiştirerek onaylanması ve uygulamasının denetlenmesi konusunda 
da Büyükşehir belediyesinin yetkili kılınmasının ilçe belediyelerinin etkinliği 
açısından olumlu sonuçlar doğurmadığı belirtilmiştir. 

• Ancak, İlçe Belediyeleri yetkilileri, Büyükşehir Belediyelerinin planlama 
yetkilerinin 1/25000-1/5000 ölçekleri arasındaki Nazım İmar Planları ile sınırlı 
olmayıp, İl Özel İdaresi Kanunu'nda da belirtildiği üzere, İl Çevre Düzeni 
Planı'nın kabulü ve onaylanmasını da kapsamasını Stratejik Planlama Sürecinin 
etkenliğine olanak sağladığını vurgulamışlardır. Buna karşın, 5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda Büyükşehir Belediyelerince onanacak olan 
stratejik planların hangi ilkeler çerçevesinde hazırlanması gerektiğinin 
belirtilmemesi planların etkenliği açısından olumsuz sonuçlara neden olacağı 
belirtilmiştir. 

• 'Büyükşehrin gelişimine ilişkin vizyon oluşturulurken ilçe belediyeleri ile ortak 
çalışmalar yapılmakta, ilçe belediyelerinin görüşlerine yer verilmektedir.' 
Sorusuna katılmadıkları ilçe belediyelerinin görüşlerine hiçbir şekilde yer 
verilmediği konusu özellikle vurgulanmıştır. 

Anket yapım aşamasında özel görüşmelerde 5216 sayılı yasanın planlama yetkisinin 
son karar vericisi olarak büyükşehir belediyesine yetki vermesi nedeniyle ilçe 
belediyelerin görüşlerinin etkisinin fazla olmadığı, bu durumun ilçeye gelecek 
yatırımlara çoğu zaman engel teşkil ettiği, planlama sürecini de çift meclis onayı ile 
uzatmakta olduğu ilçelerin usulen bile olsa söz haklarının yok denecek kadar az 
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olduğu, ilçe belediyelerinin yapılan planları ancak askıya asıp kaldırmak gibi basit 
sayılabilecek görevler yapmaya mahkûm bırakıldığı belirtilmiştir. 

3.6. İmar Uygulamaları Açısından Değerlendirmeler 

5216 sayılı yasanın; 

• 'Kentteki yol meydan bulvar gibi ana bağlantı yollarının yapımında ilçe 
belediyeleri ile uyum içerisinde çalışılmasına olanak sağlamadığı, yasada imar 
uygulamalarına ilişkin olarak Büyükşehir Belediyeleri ile İlçe Belediyeleri'nin 
görev ve yetki alanlarının net olarak ifade edilmediği, bu konularla ilgili 
tanımların yetersiz olduğu özellikle vurgulanmıştır. 

• Büyük kamusal alanlar oluşturma ve büyük projeler geliştirme sürecinde ilçe 
belediyeleri ile birlikte karar üretme sürecine olanak tanımadığı belirtilmiştir. 

Anket yapım aşamasında yapılan özel görüşmelerde 5216 sayılı kanunda cadde, 
bulvar vb. gibi tanımların yetersiz kaldığı, gereken açıklamaların olmayışının 
büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında açmazlara neden olduğu bildirilmiştir. 
Ayrıca büyük kamusal alan oluşturulması ve büyük proje üretimi konusunda yasanın 
ilçe belediyeleriyle ortak bir planlama süreci izlenmesine imkân tanımadığı, ilçe 
belediyelerini izleyici konumuna ittiği belirtilmiştir. 

3.7. Sınırlar Açısından Değerlendirmeler 

5216 sayılı yasa ile ilgili olara; 

• 'Büyükşehir Alanı sınırlarının belirlenmesinde işlevsel, ekonomik, ekolojik 
sınırların dikkate alınmaması nedeniyle yönetimsel ve planlama açısından 
önemli sorunlara neden olduğu görüşü belirtilmiştir. 

Anket yapım aşamasında yapılan özel görüşmelerde sınırlar konusunda Büyükşehir 
Belediye sınırlarının belirlenmesinin 50 km yarıçapa dayandırılmasının anlamlı 
olmadığı konusunda fikir birliği oluşturulmuştur. Büyükşehir alan sınırları 
belirlenirken işlev, ekonomik, hareketlilik ve ekolojik sınırlara dikkat edilmemesinin 
sorun yarattığı belirtilmiştir. 

4. Sonuç 

20.yüzyılın son çeyreğinden itibaren Kentsel bölgelerin yönetişimi konusu yoğun 
biçimde tartışılmış ve özellikle "yeni bölgeselcilik" yaklaşımı çerçevesinde yerel 
yönetimlerin ve bölgesel yönetimlerin yeniden inşası konularına odaklanılmıştır. 
Yeni bölgeselcilik yaklaşımları kentsel bölgelerde bütünleştirmeyi amaçlamaktadır 
ve kentsel bölgelerin küresel pazarda önemli bir yer edinmelerini öngörür. 
Türkiye'de de 1980'lerden sonra kentsel bölgede bütünleştirmeci yaklaşımlar 
benimsenmeye başlanmıştır. 3030 sayılı Büyükşehir Yasası ile 16 adet Büyükşehir 
Belediyesi oluşturulmuştur. 2000'li yıllardan sonra ise kamu yönetimi ve kent 
yönetimi alanında yasal düzenlemeler açısından çok önemli değişimler yaşanmıştır. 
5216 sayılı yasal düzenleme Büyükşehir yönetimini oldukça önemli biçimde 
değiştirmiştir. Ancak 5216 sayılı yasal düzenleme metropolitan alanların yönetişim 
yaklaşımları açısından pek çok çelişki içermektedir ve söz konusu çelişkiler 
kapsamlı olarak tartışılmıştır. Bu çalışmada örnek bir alan araştırması üzerinden 
5216 sayılı yasanın etkileri değerlendirilmek istenmiştir. Bu amaç çerçevesinde 
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 19 farklı İlçe 
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Belediyesinden bir temsilci ile anket görüşmesi yapılmıştır. Görüşmelerin amacı 
5216 sayılı yasal düzenlemenin ilçe belediyelerinin yönetim süreçlerindeki etkilerini 
değerlendirmektedir. Anket değerlendirmeleri sonucunda 5216 sayılı yasanın, 
Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri arasında gelirlerin eşitsiz dağılımına 
neden olduğu, İlçe Yönetimlerinin Büyükşehir Yönetimi ve Planlama sürecine 
katılımı önemli ölçüde kısıtlandığı, İlçe Belediyelerinin plan değişikliği sürecinde 
Büyükşehir Belediyesi onayının gerekli görülmesini yerel yönetimlerin özerkliği 
ilkesi açısından uygun bulmadığı, işlevsel, ekonomi ve ekoloji kriterlerine 
dayanmayan sınır belirlemelerinin hizmetlerin sunumunda sorunlara neden 
olduğunu, Büyükşehir Belediyesi sınırlarının genişletilmesinin etkenlik açısından 
sorunlara neden olduğu, Büyükşehirlerin yönetiminde halk katılımına, toplumsal 
bütünleşmeye olanak sağlayacak mekanizmaları içermediği, sürdürülebilir gelişme, 
tarihsel çevrelerin korunması ve doğal çevrenin korunması konusunda gerekli 
araçları geliştirmede zayıf olması önemli sorun alanları olarak belirtilmiştir. 

Sonuç olarak, 5216 sayılı yasal düzenleme Türkiye'de kent yönetiminde 
bütünleştirmeci yaklaşımın üçüncü adımını oluşturmaktadır. Ancak söz konusu 
yasal düzenleme, metropoliten alanların yönetişimi yaklaşımının hedeflerinden de 
uzaktır. Aksine, Büyükşehirlerin yönetiminde demokrasi, etkenlik, çevresel 
sürdürülebilirlik, katılım süreçleri ve adalet açısından sorunlara neden olmuştur. Bu 
doğrultuda, yasanın tekrar gözden geçirilip söz konusu konulardaki açmazlara 
çözüm olabilecek araçların geliştirilmesi beklenmelidir. 

Referanslar 

Alada, A., (2004) Dünden Bugün Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Seçimler Üzerine Notlar, 
Kent Gündemi, Ocak, 2004 

Ayman Güler, B., (1987) Buyuk Kentler icin Yonetim Arayislari, Turkidare Dergisi, Cilt:59, 
S:374, 117-123 

Ayman,Güler, B.(2006) Yerel Yönetimler, Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, Ankara, 
İmge Kitabevi, 

Boudrea,J. A. 2010, Metropolitan Governance, içinde HUTCHINSON, R.(Ed) Encyclopaedia 
of Urban Studies, 506-509, London, Sage Pub. 

Çınar,T., Çiner, U., Zengin, 0.(2009) Büyükşehir Yönetiminde Bütünleştirme Süreci, 
TODAIE Yayını, Ankara 

Demiral, B.(2007), Türkiye'de Anakent Yonetimleri: Uygulama ve Sorunlar, İçinde Özgür, 
H., Kösecik, M. (der) Yerel Yonetimler Uzerine Guncel Yazılar - II Uygulama, Nobel 
Yayin, Ankara 

Hutchinson, R. (2010), Metropolitan Governance içinde Hutchinson,R.,(Ed) Encyclopaedia of 
Urban Studies , 504-506, Sage Pub., London 

Keleş,R., (1985), Turkiye'de Anakent Yonetimi, Amme idaresi Dergisi, c.18, 2-73 

Keleş, R.(1992) Yerinden Yonetim ve Siyaset, (1.Baski) istanbul: Cem yayinevi 

Jessop, B., (2002) Liberalism, Neo-Liberalism and Urban Governance: A State Theoretical 
Perspective , 452-472, Antipode, 34 (3). 

91 



Sevinç Bahar Yenigül , Kübra Cihangir Çamur 

Serçe, E., (1996) İzmir'de Belediyeciligin Tarihsel Gelisimi, (Tanzimatta 1945 Yilina kadar), 
153-155 

Stren R., E. (2000) New Approaches to Urban Governance in Latin America, Seminar IDRC 
and management of sustainable urban development in Latin America: lessons learnt and 
demands for knowledge. Montevideo-Uruguay, 6 -7 April, 2000. 

Şengül, T, (2001) "Yerel Yönetim Kuramları: Yönetimden Yönetişime", içinde Kentsel 
Çelişki ve Siyaset, Kapitalist Kentleşme Süreçlerine İlişkin Yazılar , Dünya Yerel 
Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayını, İstanbul 

Mayer, M.(1994) Post Fordist City Politics, in Le Gayes, T., Stout, F. The City Reader 
(2002), Routledge, London 

Metrex, (2003), The Revised Metrex Pracice Benchmark of Effective Metropolitan Spatial 
Planning, The Network of European Metropolitan Regions and Areas, Glasgow 

Mollenkoph J.(1992) How to Study Urban Political Power, 219-228, in (Ed.Le Gates, T., 
Stout), F. The City Reader (2002), Routledge, London 

OECD, (2000) The Reform of Metropolitan Governance, OECD Observer 

Özbek Sönmez,I, Büyüketi, C. (2011), Metropoliten Alan Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 
5216 Sayılı Büyükşehir Yasasına İlişkin Değerlendirme, 35-44, Kent ve Toplum, 7/2011, 

Sellers,J.,Martinot,V.,Metropolitan Governance, www.cities-localgovernments. org 

Torlak,S., Sezer, Y.(2005) Büyükşehir Belediye Reformu Üzerine Bir Değerlendirme, içinde 
Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar - 1 Reform (der:Özgür, H., Kösecik, M.) Nobel 
yayın, Ankara 

Tuzcuoğlu, F.(2003), Metropoliten Yonetim, (119-123), Sakarya: Sakarya Kitabevi 

Tuzcuoğlu, F. (2007), Metropoliten Yönetim Nereye?, in OZGUR H., KOSECIK, (Der.) 
M.,Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar - II Uygulama ,Nobel yayın, Ankara 

Velasques, F., E. C. (1991) Local Governments in Intermediate Cities in Columbia; 
Municipal Administration: for whom? Environment and Urbanization, April, 1991,3: 
109-120, doi:10.1177/095624789100300110 

Yıldız R., Çıracı, H. (2006) 5216 Sayılı Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunun Stratejik 
Mekansal Planlama Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi, pp:197-206, İTÜ Dergisi, 
Cilt 5,sayı 2/2, Eylül, 2006, 

Yurdkoru, A., (1990) İzmir Şehir Rehperi, 3-4 

92 

http://www.cities-localgovernments


Türkiye'de Metropoliten Alan Yönetimine İlişkin Yasal 
Düzenlemeler: Ankara Metropoliten Alan İncelemesi 
Sevinç Bahar Yenigül1, Kübra Cihangir Çamur2 

Öz:. Metropoliten alan, yüksek yoğunluklu büyük bir merkezle onu çevreleyen ve onunla sıkı 
günlük ekonomik, sosyal, kültürel vb. ilişkisi olan yerleşimlerden oluşmakta ve bu yapı 
merkez/çekirdek, çeper ve saçaklanma alanlarından oluşmaktadır. Bu çalışma ile 5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediye yasasının tanımladığı metropoliten alanda yerleşimlerin ana kent ile ilişkileri 
Ankara Metropoliten Alan örneğinde ortaya konulmuştur. Bu kapsamda Ankara metropoliten alanı 
içine dahil edilen yerleşimlerden son yirmi yıllık süreçte nüfus artış hızıyla yerleşimler arasında 
farklılık gösteren kentin farklı gelişme akslarında konumlanan 21 yerleşim örneklem olarak 
belirlenmiş, bu yerleşimlerin kentle ilişki kurma biçimi yerleşimlerden iş, eğitim, sağlık, ticari, 
rekreatif amaçlı yapılan yolculuklarla değerlendirilmiştir. Değerlendirmede kullanılan veriler 
alanda yapılan hane halkı anketleri ile sağlanmış; hane halkı anketlerinde örneklem büyüklüğü 
%95 güven aralığında belirlenmiş ve 427 adet hane halkı anketi yapılmıştır. Anketler SPSS 16 
programında analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Metropoliten Alan, metropoliten alan yönetimi, çeper, saçaklanma alanı, 
Ankara 

Abstract: Metropolian area is composed of Metropolitan area is composed of a highly dense big 
center and settlements that has close daily economic, social, and cultural relation with the main 
city( center). This structure includes center/ core andperipheral fringe areas. In this study, Ankara 
Metropolitan Area case has been used to describe the relations between the settlements and the 
main city in the metropolitan area, which defined by Metropolitan Municipality Law No. 5216. In 
this context, 21 settlement samples among the settlements that has been included within the Ankara 
Metropolitan area have been chosen. These settlements not only show diversities in terms of 
population growth in the last 20 years but they are also located at different development axes of 
the urban. The relation style of these settlements with the city have been evaluated by the work 
educational, health, commercial, and recreational purposed journeys. The data used in assessment 
were derived from the household surveys performed in the area. The sampling size of these surveys 
has been defined within the 95% confidence interval and in total 427 household surveys have been 
performed. The statistical software program called SPSS (16) has been used to analyze the 
questionnaires. 

Keywords: Metropoliten area, metropoliten area management, periphery, fringe area, 
Ankara 
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1. Giriş: Metropoliten Kentten Kent-Bölgeye 

Kentleşme süreci içerisinde metropoller bu sürecin sosyo-ekonomik ve fiziksel 
boyutlarıyla odaklaştığı ve yoğunlaştığı mekansal bütünlüklerdir. Sanayi devrimiyle 
birlikte sanayi ve hizmet sektörlerinde görülen büyük gelişme kentlerde niteliksel ve 
niceliksel dönüşüme ve değişime neden olmuş, yaşanan bu değişim süreci 
sonucunda geleneksel kentlerden farklı 'metropoliten kent' olarak tanımlanan yeni 
bir yapı ortaya çıkmıştır. Kent sosyologları Park, Burgess ve Mckenzie yaklaşık 
yüzyıl kadar önce Chicago kentiyle çevresindeki yerleşimler arasındaki etkileşimi 
gözlemleyip yeni bir olgudan, metropolitenleşmeden söz etmişlerdir. 1910lardan 
sonra Chicago ve çevresinde belirli bir ulaşım ve haberleşme düzeyinde kentsel 
yerleşimler arasında karşılıklı bir etkileşimin birçok yönde değiştiğini ve kentler 
arasında büyüklükler ve işlevler yönünden de yeni bir farklılaşmanın doğduğunu 
ileri sürmüşlerdir. Mckenzie, çeşitli faaliyetlerin farklılaşmasını özellikle imalatın en 
büyük kentten kaçıp orta kentlerde yerleşmesini, çalışılan yerle oturulan yerin 
gittikçe birbirinden uzaklaşmasını çevrede alt kentler (suburbler) oluşmasını, çok 
geniş saha içindeki çeşitli büyüklükteki yerleşimler arasında çok hareketli bir 
ilişkiler düzeni kurulduğunu, buna rağmen bu ilişkilerin yayıldığı bölgenin 
merkezindeki ana kentin yoğun sosyal ekonomik ve idari ilişkilerde her şeye hakim 
olduğunu ve kontrol ettiğini gözlemlemiş, bu değişimi yeni bir sosyal ve ekonomik 
birim olarak tanımlamıştır (Kıray, 1998). Tanımlanan bu yeni yapı yani metropoller; 
nüfus ve kentsel sermayenin mekanda yoğunlaşması olarak açıklanmıştır. Söz 
konusu yoğunlaşma, üretim araçları, işgücü, tüketim ve kurumsallaşmanın bir araya 
gelmesiyle oluşmaktadır. Alt kentleşme süreci ise; sanayi birimlerinin ve iş 
alanlarının merkezden uzaklaşmasıyla orta sınıf ve kalifiye işçilerin hareketliliği ile 
gerçekleşmiştir (Aslanoğlu, 2000). Metropolitenleşme sürecinde önce üretim, 
yönetim ve denetim işlemleri farklılaşmakta, daha sonra da yönetimin rutin kısımları 
denetimden ayrılmaktadır. Yeni teknolojilerle daha geniş mekanlar gerektiren üretim 
ve yönetim çoğu kez ana kentin dışında yer seçmektedir. Bu dışa açılmada önce 
konut, sonra sanayi banliyöleri oluşmaktadır. Metropoliten kentin daha geniş 
alanlara yayılması sonucunda oluşan bu büyük kentsel yerleşim daha sonraları 
metropoliten alan olarak tanımlanmıştır. Bugünün gelişmiş ülkelerinde 19. yüzyıl 
sonlarından itibaren ortaya çıkan metropoliten alan olgusu, yeni ileri ulaşım, 
haberleşme ve üretim teknolojileri kadar bunların gerektirdiği ileri derecede 
farklılaşma, uzmanlaşma ve örgütleşmenin sonucunda ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılın 
başından itibaren ise bir ölçüde kendine yeterliliği olan uydu kentler kurulmuştur. 
Kentin dışına en çabuk çıkanlar en büyük ve en örgütlenmiş olan girişimlerin üretim 
ve rutin yönetim işlemleri olurken, mali karar verme ve denetim işlevleriyle 
uzmanlaşmış mesleki servisler merkezde yer almayı devam ettirmişlerdir. Bu şekilde 
metropoliten alan, kentin konut alanlarıyla konut ve sanayi banliyölerinden önemli 
nüfus büyüklüklerine erişmelerine karşın kent merkezine bağımlılığını devam ettiren 
özel sanayi kentlerinden, metropolün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmiş tarımsal 
işletmelerle çevrelerindeki kırsal alana hizmet eden çeşitli servis merkezlerinden 
oluşmaktadır (Türel ve Günay, 1987). 

Metropoliten alan, yayılma ölçüsünün sonu olarak tanımlanırken, ulaşım ve 
iletişimdeki gelişmeler nedeniyle yoğun olarak ana kentin etkisi altında olan düşük 
yoğunluklu kırsal alanları kapsamaktadır. Metropoliten alan kimi zaman kentle özel 
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bir ilişkisi olan kırsal yerleşimleri de kapsayan geniş bir yönetsel alan olarak 
tanımlanır (Montogomery., 2003). Metropolitenleşme süreci sonunda metropoliten 
alan içinde kentin hemen sınırları dışındaki gelişimlerin tanımlanabilmesi için 
metropoliten alan parçaları belirlenmiştir. Nüfusun kentsel mekanda yoğunlaşması 
ve merkezden dışarı doğru yönelmesiyle oluşan metropoliten alan; merkez/çekirdek, 
çeper/çevre (periphery) ve saçaklanma alanı (fringe) olmak üzere üç bölümden 
oluşmaktadır. Merkez ya da çekirdek, çevresindeki kentsel ve kırsal topluluklara 
ekonomik ve sosyal yönlerden egemen, her türlü ilişkilerin sağlandığı ana kent 
olarak tanımlanmaktadır. Merkez; merkezi iş alanı, imalat sanayi ile ilgili alanlar, 
konut alanları ve açık alanlardan oluşur. Merkez, kentin planlanmış ve gelişmiş 
bölümüdür (Berry ve Horton, 1970). Kentsel gelişmenin en üst düzeydeki aşaması 
olarak tanımlanan metropolitenleşme olgusu giderek metropoliten alan içinde ancak 
merkezin (ana kentin) sınırları dışındaki gelişimleri gündeme getirmiş ve çeper 
kavramı oluşmuştur. Çeper kavramı ilk kez 1937 yılında T.L.Smith tarafından 
ortaya atılmış ve kentin yerleşik/bitişik alanlarının dışındaki yapılaşmış alan olarak 
tanımlanmıştır. Daha sonraları ise Pryor (1968), çeper alanını büyümekte olan kent 
merkeziyle onun kırsal hinterlandı arasında kalan alan, bir başka deyişle net olarak 
tanımlanmış iki kutup (kır/kent) arasında kalan alan olarak tanımlamıştır (Pryor, 
1968; Emiroğlu, 1987). Saçaklanma alanı ise, metropoliten kentin yayılma alanının 
sonudur. Kırsal ve kentsel alanı ayıran bir sınırdır. Bu sınır yönetsel sınır ile üst üste 
düşmeyebilir. Çeper olarak tanımlanmış alanlar içinde ana yollar boyunca şeritler 
halinde düşük yoğunluklu arada boşluklar bırakarak oluşan kentsel kullanımların 
oluşturduğu mekansal örüntü kentsel saçaklanma olarak tanımlanmaktadır. 
Saçaklanmayı yerleşimin kırsal alana doğru sıçraması olarak kabul eden Gottman 
(1961) saçaklanmayı; yeni gelişmelerin etkisiyle iki yerleşimin aradaki tarım 
alanlarını içine alarak genişlemesi şeklinde açıklamaktadır. Metropoliten kentlerin 
büyüme sürecinde, kent saçaklarında kırsal toprağın hızla kentsel arsaya dönüştüğü, 
sürekli olmayan arada boş alanların bulunduğu parçalı bir geçiş bölgesi örüntüsü 
oluşmuştur. Bu geçiş bölgesi kentsel saçaklanmanın gerçekleştiği alan olarak 
tanımlanmaktadır (Paul ve Tonts, 2005; Özçevik, 1999). 

Yirminci yüzyıl tartışmaları kentleri ve kentleşme sürecini konu edinirken; 
gelişmekte olan ülkelerde kırdan kente göç, metropoliten kentlerde ortaya çıkan 
kentsel altyapı ve konut sorunları, kentleşme sürecini tamamlamış gelişmiş ülkelerde 
ise kentsel ayrımlaşma, düşük gelir gruplarının kentsel hizmetlerden yeterli düzeyde 
yararlanmamaları ve kentin dışına kayan üretim ve ekonomik etkinliklerden dolayı 
kent merkezlerinde yaşanan sorunları ele almıştır. Ancak 1980li yıllarla başlayan ve 
21. yüzyılda ise giderek güncellik kazanan küreselleşme konusu kentleri de içerecek 
şekilde kentlerin küreselleşme sürecinde yüklenecekleri yeni roller ve işlevleri 
önemli bir tartışma konusu olarak gündeme getirmiştir. 1990lı yıllarda küreselleşme 
ve yerelleşme süreçlerinin birbirlerini tamamlayıcı oldukları savı öne çıkarken yerel 
birimlerin bölge, kenint özgün nitelikleri ve yereldeki öznelliklerin kullanımı 
yoluyla sağlanan başarıları tanımlanmaya başlanmış ve bu kapsamda yerel 
yönetişim mekanizmaları gündeme gelmiştir. Bu çerçeve küreselleşme-yerelleşme 
ile tanımlanan eğilimlerin belirlediği yeni dünya düzeninde kentlerin farklı işlevler 
ve roller kazanabileceği şekilde bir tartışmayı gündeme getirmiştir (Eraydın, 2001). 
1980 sonrası kentleşme sürecini etkileyen ekonomik, politik ve sosyal yapıdaki 
dönüşümler metropoliten kentlerde değişime neden olmuş; küreselleşme dönemiyle 
birlikte seksenlerin metropolitenleşme olgusu farklı bir yapıda gelişmeye başladığı 
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bir döneme girmiştir. Bu dönem 'metropoliten devrim' olarak tanımlanan yeni 
metropol gerçeğinin yaşandığı dönemdir. Yeni metropol gerçeği; tüketim ve yaşam 
biçimindeki tercihlerin/değişimlerin etkisiyle kentten izole, kentten uzakta kapılı 
korunaklı sitelerin oluştuğu kendi kendine yeten sınır/kenar (edge) kentlerin 
oluştuğu, ancak bunun yanında yine kentten izole gettoların oluştuğu, kent 
merkezinin etkisini yitirdiği merkezsiz kentleri tanımlamaktadır. Küreselleşmenin 
metropoliten kentleri etkilediği, metropoliten kentlerin sınırlarının çizilemediği ve 
metropoliten kentlerin birçok odaklı bölgelere dönüştüğü görülmektedir. Bu yeni 
kentsel biçim parçalanmayı getirmekte, kent ile çevresindeki bölgeler arasındaki 
farklılıkları azaltmakta ve böylece kent-bölge kavramı literatürde yer almaktadır. 
Fordist üretim döneminde metropoliten kent merkezi mali organizasyonlar, sermaye 
yönetimleriyle yoğunlaşırken, sanayi ve konut alanları ve ticaret merkezleri kentin 
çevresine yayılmakta, bu süreçte merkezi iş alanının önemi artmaktadır. Bu süreçte 
metropoliten kentin parçası olan çevre yerleşimler/ uydu kentler merkeze 
bağımlıdırlar. Ancak bugünün metropoliten kentlerinde kentsel gelişmenin tüm 
bölgeye yayılması nedeniyle merkezi iş alanı nüfus ve faaliyet kaybetmekte, 
merkeze bağımlı olmayan kendi başına yeterli yerleşimler oluşmaktadır. 
Metropoliten alan kavramının yerini kent-bölge kavramının aldığı ve bu dönüşümün 
ise metropoliten yarılma ya da kenar kentleşme (edge city) olarak tanımlanmadığı 
tartışmaları literatürde yerini almaktadır (Tekeli, 2004, Soja, 2001, Garreau, 1991; 
Scott, 2004). 

2. Türkiye'de Kentlerin Metropolitenleşme Süreci 

Türkiye'de kentlerin metropolitenleşme süreci, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında 
daha geç başlayan bir olgu olup kendine özgü özellikler taşımaktadır. 1950 sonrası 
çok partili hayata geçilmesi, devletçilik ekonomisinin uzantısı olarak sanayi 
yatırımlarının ülke geneline yaygınlaştırılması, gelişen ulaşım ağlarıyla birlikte 
kırsal kesimden kentlere göç kentlerde yoğun bir nüfus yığılmasına neden olmuştur. 
Hızlı göçle birlikte kontrol edilemeyen kentleşme süreciyle kentler, 
gecekondulaşma, altyapı yetersizliği ile diğer çevresel ve sosyal sorunların yaşandığı 
metropollere dönüşmüştür. Bu gelişim öncelikle ülkenin üç büyük kenti; İstanbul, 
Ankara ve İzmir'de görülmüştür. Bu kentler planlama ve imar; kent toprağının 
kullanılması, konut ve belediye hizmetleri, ulaşım, kentsel alt yapı gereksinimlerinin 
büyümesi ve çevrenin kirlenmesi, hızlı kentleşme gibi sorunlar ile karşı karşıya 
kalmıştır. Kentlerin yönetimini güçleştiren bu gelişmeler kentlerin yönetiminde yeni 
model arayışlarını gündeme getirmiştir. 1984 yılında 3030 Sayılı Yasa ile 
metropoliten kentler 'büyükşehir' adıyla tanımlanarak ülkenin yönetim sisteminde 
diğer kentlerden farklı olarak değerlendirilmiştir. Bu dönemde (1985 yılında) imar 
planlama yetkileri de yeni imar yasası (3194) ile yerel yönetimlere devredilmiştir. 
Her iki yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte metropoliten kent etkisindeki 
yerleşimlerin (mücavir alan içinde kalan küçük ve orta ölçekli belediyeler) ana kent 
ile plan bütünlüğü ve denetimi dışında mevzuata dayalı bağımsız plan 
uygulamalarına yol açılmış ve bu uygulamalar sonucunda metropoliten kentlerin 
çeperlerinde ana kentten kopuk hızlı ve kontrolsüz gelişmeler oluşmuştur. Çeper 
yerleşimlerde dönüşüm yaşanmış ve bu dönüşüm süreciyle birlikte birbirinden farklı 
nitelikte yerleşimler oluşmuştur. Bu yerleşimler kırsal/yarı-kentsel/kentsel nitelikli 
olmak üzere heterojen bir yapı göstermekte ve zamanla kentle bütünleşerek 
metropoliten kentin bir parçası olmaktadır. Metropoliten kentlerin gelişme 
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bölgelerinde oluşan bu kontrolsüz gelişme/büyüme 2000li yıllarla birlikte 
metropoliten alanların büyüklük konusunu tartışmaya açmış, bu durum metropoliten 
kent yönetimlerinde yeni arayışlara neden olmuştur. Özellikle Avrupa Birliği'ne 
uyum süreci, kamu yönetimi sistemindeki reform çalışmaları kentlere ve büyük 
kentlere yönelik belediye yönetimine ilişkin düzenlemelerin yeniden yapılanması; 
uzun yıllar yürürlükte kalan yasaların yeniden düzenlenmesine neden olmuştur. Bu 
kapsamda 1580 sayılı belediye yasası 5393 sayılı belediye yasasına, 3030 sayılı 
büyükşehir belediye yasası 5216 sayılı büyükşehir belediye yasasına 
dönüştürülürken, 5390 sayılı büyükşehir belediyesi kanununda değişiklik 
yapılmasına dair yasa ve 5747 sayılı büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe 
kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında yasa ile 
büyükşehirlerdeki sınır tespitleri ve ilk kademe belediyelerin kapatılmasına yönelik 
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

5393 sayılı belediye yasası ile belediye olma ön koşulu için gerekli nüfus ölçütünün 
2000'den 5000 büyüklüğüne getirilerek belediye kurulmasında nüfus ölçütü 
arttırılmıştır. 5216 sayılı yasayla ise en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini 
kapsayan şehirlerde büyükşehir belediyeleri kurulabilecektir ifadesi ile (Madde 3) 
büyükşehir kurulabilmesindeki ölçüt tanımlanmış, belediye sınırları içindeki ve bu 
sınırlara en fazla 10000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus 
sayımına göre toplam nüfusu 750 000'den fazla olan il belediyelerinin fiziki 
yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak kanunla 
Büyükşehir Belediyesine dönüştürülebilir ifadesiyle (Madde 4) büyükşehir 
belediyesi kurulabilmesinde belirli bir nüfus şartı getirilmiştir. 5216 sayılı yasa ile 
büyükşehir belediyesi kurulmasındaki ölçütler dışında 3030 sayılı yasadan farklı 
olarak yeni bir ölçeklendirme ve görev tanımlaması arayışına da girilmiştir. Buna 
göre 5216 sayılı yasa; bütüncül bir üst ölçek plan yapma görev ve sorumluluğunu 
Büyükşehir Belediyelerine vererek bir görev tanımı, belde belediyelerini 
Büyükşehir'e ilk kademe belediyesi olarak bağlayıp kentin geniş etki alanı 
sayılabilecek bir bölgeyi belediye sınırı içine dahil ederek ise bir sınır tanımı 
yapmaktadır. Büyükşehir belediyesi sınırına katılan ve yönetsel açıdan kentsel 
nitelik kazanan yerleşimlerin kentsel hizmetlerini karşılamakta ise büyükşehir 
belediyeleri sorumlu tutulmuştur. Yasa 5216 Sayılı Yasanın Geçici 2'nci maddesinin 
birinci fıkrası gereğince merkezleri büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan 
ilçelerin, büyükşehir belediye sınırları içine giren belediye ve köyleri ile ilgiliydi. Bu 
yasa, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde belediye meclisi veya mahalle ihtiyar 
heyetinin kararı ve büyükşehir belediye meclisinin görüşü üzerine İçişleri 
Bakanlığının onayıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın, eski statüleriyle, 
büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılabilir hükmüyle köylere belediye 
sınırından çıkma hakkı tanınmıştır. Büyükşehirlerde sınır genişlemeleri, kamu 
hizmetlerinin sağlıklı ve etkin biçimde yürütülmesinin sağlanması için ilave yeni bir 
düzenlemeyi de gündeme getirmiştir. Bu düzenleme sorunun büyükşehirlerde yeni 
ilçelerin kurulması, ilçe belediyelerine yakın ilk kademe belediyelerinin bu ilçelere 
mahalle olarak bağlanmasıyla çözümlenebileceği bir yaklaşımı kabul görmüştür. 
5747 sayılı büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı 
kanunlarda değişiklik yapılması hakkında yasa ile büyükşehirlerde yeterli büyüklüğe 
sahip ilk kademe belediyeleri ilçe belediyesine dönüştürülmüş ve diğer ilk kademe 
belediyeleri ise kendisine en yakın ilçe belediyesi ile birleştirilerek mahalle 
statüsüne getirilmiştir. Böylece yasa ile aynı zamanda hem nüfusu 2000'in altına 
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düşen belediyelerin hem de büyükşehir belediyelerinin sınırlarının genişlemesi 
sonucunda büyükşehir belediyesine katılan ilk kademe belediyelerinin tüzel 
kişiliklerinin kaldırılması öngörülmüştür. 

3. Türkiye'de Metropoliten Alan Yönetimine İlişkin Yasal Düzenlemeler: 
Ankara Metropoliten Alan İncelemesi 

Başkentlik işlevini üstlenen Ankara kentinin ulus devlet oluşturma projesinin en 
önemli sosyal ve mekansal boyutu olmasından kaynaklanan, özel bir konumu vardır. 
Bu konum, Ankara'yı sıradan bir Anadolu kasabası olmaktan çıkartıp, Türkiye'nin 
ikinci büyük kenti olmasını ve ülkesel ölçekte merkezi bir rol almasını sağlamıştır. 
Cumhuriyetin ilanından sonra başkentlik işlevlerinin kente yüklenmesiyle birlikte 
Ankara'nın sosyal ve mekansal yapısında değişimler yaşanmış, kent hızlı bir 
büyüme sürecine girmiştir. 1923 yılında yaklaşık 30 000 kişinin yaşadığı küçük bir 
Orta Anadolu kenti iken; 1927 yılında 74 553, 1960 yılında 650 067, 1990 yılında 2 
584 594, 2000 yılında 3 356 877 ve 2011 yılında ise 4 890 893 kent nüfusuyla 
Türkiye'nin ikinci büyük metropoliten kenti olmuştur. Ankara metropoliten kenti; 
16'sı büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ve 9'u büyükşehir belediyesi 
sınırları dışında kalan toplam 25 ilçeden oluşmaktadır. Ankara'nın Cumhuriyetin 
ilanı sonrasında ekonomik, sosyal ve mekansal değişimler ve bunları takiben 
metropolitenleşme süreciyle devam eden yasal ve yönetsel yapısındaki değişimler 
sırasıyla; belediye sınırı, büyükşehir belediye sınırı, mücavir alan sınırı ve 
metropolitenleşmeyi ifade eden metropoliten alan sınırı biçiminde mekansal 
ifadesini bulmuştur. Bu değişim süreci aşağıda açıklanmaktadır. 

3.1. Ankara'nın Metropolitenleşme Sürecinin Gelişimi 

Ankara'nın başkent ilan edilmesiyle kentin imarı çerçevesinde öncelikle yönetim 
konusu gündeme gelmiş, 16 Şubat 1924'te 417 sayılı 'Ankara Şehremaneti Kanunu' 
ile Ankara Şehremaneti kurulmuştur. Ankara Şehremaneti yürüttüğü planlama 
çalışmaları yanında, Ankara'nın ilk belediye sınırını da onamıştır. Yaklaşık 16 000 
ha'lık bir alanı kapsayan bu ilk belediye sınırı; güneyde Cumhurbaşkanlığı 
Köşkü'nü, doğuya doğru Küçükesat, Büyükesat, Aşağı İmrahor, Tuzluçayır ile 
Üreğil'i, kuzeyde Mamak, Keçioren, Etlik'in bir kısmını, batıda ise Atatürk Orman 
Çiftliği'ni kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Daha sonra bu sınır, 1940, 1942, 1960 
ve 1973 yıllarında, doğu, batı, kuzey, kuzeydoğuya olan kısmi ilavelerle 32 000 
ha'lık bir alana yayılmıştır. Daha sonra 1982 yılında Ankara belediye sınırı kentsel 
gelişmeler dikkate alınarak genişletilmiştir. Toplam alanı 53 784 ha'a çıkan belediye 
sınırı güneybatıda Çayyolu ile Karakusunlar'ı dahil ederek, güneye doğru Konya 
yolu boyunca devam edip, güneyde Eymir Gölü'nü doğuya doğru İmrahor Vadisini, 
doğuda Karapürçek'i, kuzeye doğru Çubuk barajının tamamını kapsayarak, kuzeyde 
Pursaklar ile Bağlum'a, batıda Sincan'a kadar uzanacak şekilde belirlenmiştir. 

Değişen yasal süreç ve sürecin yönetsel yapıdaki değişimiyle birlikte 1984 yılında 
3030 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası uyarınca Ankara, Büyükşehir Belediyesi 
statüsüne getirilmiştir. Seksenli yılların sonu ve doksanlı yılların başı itibariyle 
kurulan ilçe belediyelerinin Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlanmasıyla, Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin alanı 61 220 ha'a genişletilmiştir (Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, 2007). Ankara Büyükşehir Belediyesi 3030 Sayılı Büyükşehir Belediye 
Yasası kapsamında Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, 
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Sincan ve Yenimahalle olmak üzere, bağlı 8 ilçe belediyesinden oluşmaktaydı. 2004 
yılında ise 5216 Sayılı Yasanın Büyükşehir Belediye sınırlarının belirlenmesine 
ilişkin maddesi uyarınca (Geçici 2. madde), Ankara Büyükşehir Belediye Sınırı 
"Ankara Valiliği binası merkez alınmak üzere 50 km'lik yarıçaplı bir alanı 
kapsayacak şekilde" genişletilmiştir. Buna göre mevcut 8 ilçe belediyesine, doğuda 
Elmadağ, kuzeyde Kazan, kuzeydoğuda Çubuk ve Akyurt ilçelerinin tamamı, 
doğuda Kalecik, batıda Ayaş ve güneydoğuda Bala ilçelerinin bir kısmı olmak üzere 
7 ilçe belediyesi katılmıştır. Yasa 50 km'lik sınır içindeki belde ve bucak merkezi 
niteliğindeki bütün belediyelerin de Büyükşehir Belediyesine ilk kademe belediyesi 
olarak bağlanması hükmünü getirmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Sınırı içine 21 
adet ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Söz konusu ilk kademe belediyelerinden 
Oyaca (Haymana) ve Temelli (Polatlı) belediyelerinin idari anlamda bağlı oldukları 
ilçelerin merkezleri 50 km'lik çap dışında bulunmasına rağmen, ilgili yasa hükmü 
bu belediyelerin de Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlanmasına hükmetmiştir 
(5216 Sayılı Yasa, 2004; Yenigül, 2009). Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 
5216 Sayılı Yasa ve uygulamasına yönelik olarak İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan 
Genelgeler doğrultusunda belirlenen sınırı 685 796,86 ha'lık bir alanı 
kapsamaktadır. 

Ankara'nın ilk Mücavir Alan Sınırı 6785 sayılı İmar Yasasının 47. Maddesi hükmü 
uyarınca 1958 yılında İmar İskan Bakanlığı'nca onaylanmıştır. Bu alan yaklaşık 71 
000 ha'lık bir alanı kapsamaktadır. Bu dönemde, kentsel alan 3650 ha'dan 
oluşmaktadır. 1973 yılında, mücavir alanın kuzeybatısı ve batısı (Etimesgut çevresi) 
ile güneybatısında (Lodumlu köyü çevresi) ilaveler yapılmış ve mücavir alan 74 500 
hektara, kentsel alan 14 000 hektara ulaşmıştır. 1982'de Gölbaşı Belediye sınırının 
çıkartılmasıyla da mücavir alanın güney yönünde bir azalma olmuştur. Ancak 1982 
yılında genişletilen Ankara Belediye sınırı yer yer mücavir alan sınırının dışına 
taşmış, belediyenin yetki ve sorumluluk alanı 72 985 hektara ulaşmıştır. 1986 
yılında kuzeydoğuda Akyurt Belediyesi mücavir alanının genişlemesiyle Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin mücavir alanında kısmi daralma oluşmuş, 1988'de Sincan 
Belediyesi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlanmasıyla, Sincan belediye ve 
mücavir alanıyla birlikte batıda bir genişleme olmuştur. 1990 yılında Çayyolu Toplu 
Konut Alanı ile İvedik Küçük Sanayi Sitesi projeleri, 1992 yılında da doğuda 
Ortaköy Mezarlık Alanı, güneydoğuda Doğukent projesi, kuzeybatıda Susuz köyü 
ve çevresi planlama çalışmalarının öncelikle ele alınması ve 1982 Belediye 
Sınırı'ndaki mücavir alan dışına taşmaların giderilmesi gereklilikleri üzerine, 
mücavir alanda kısmi genişlemeler yaşanmıştır. Ancak, 1992 yılında Saray, 
Esenboğa köylerinin 3030 Sayılı Yasa kapsamında olmayan belediye statüsü 
kazanması nedeniyle, mücavir alan sınırında daralma yaşanmıştır.1994 yılında ise, 
mücavir alan sınırı dışında bir üst ölçek plan kararı olmaksızın, küçük ve dağınık 
parçalardan oluşan mevzi planlar sonucunda yapılaşmaların yoğunlaşması, kentin 
makro formunu olumsuz etkileyen, kentsel altyapı hizmetlerine ek mali yük ve 
darboğazlar getiren uygulamaları durdurabilmek, bu uygulamalarla eş zamanlı ve eş 
koşullu olarak yoğunlaşan plan dışı gelişmeleri kontrol altına alabilmek, 2025 
Metropoliten Alan Planlama çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla 
mücavir alan sınırı yenilenmiş, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmıştır. 
Buna göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırı 201 878 hektara 
ulaşmıştır. 1995 yılında doğuda Gicik (Altınova) ve Peçenek köyünün bir kısmının 
birleştirilerek Altınova ismiyle yine mülga 3030 Sayılı Yasa kapsamında olmayan 
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bir belde belediyesinin kurulması, 1997 yılında ise, Akyurt Belediyesi mücavir alan 
sınırının genişletilmesi ve Esenboğa Belediyesi mücavir alan sınırının 
onaylanmasıyla mücavir alanın kuzeydoğu kesiminde bir daralma olmuştur. Ancak 
1998'de Esenboğa Belediyesi mücavir alan sınırının iptal edilmesiyle 193 262 ha 
büyüklüğündeki Ankara Büyükşehir Belediye ve Mücavir Alan toplamında kent 
lekesi 52 272 hektara ulaşmıştır. 2004 yılında 5216 Sayılı Yasa'nın yürürlüğe 
girmesiyle, büyükşehir belediyelerinin sınırları nüfusları oranında genişletilirken, bu 
genişleme alanındaki köylerin mahalle olarak büyükşehir bütününe katılması ilkesi 
benimsenmiştir. Bu düzenleme, büyükşehir belediyeleri için, yaklaşık 50 yıl süre 
büyük önem taşıyan mücavir alan sınırlarının, farklılaşmasına da neden olmuştur. 
Yasa belirlenen yarıçap içinde kalan orman köyü niteliği taşıyan köylerin, köy 
statülerinin devam etmesi suretiyle büyükşehir belediyesine mücavir alan olarak 
katılması hükmünü getirmektedir. Bu hüküm gereği toplam 87 adet orman köyü 
mücavir alanı oluşturmakta ve alanın büyüklüğü 161 315,74 ha'lık bir alanı 
kapsamaktadır. Mücavir alana katılan orman köylerinin 67'si, Akyurt, Ayaş, Bala, 
Çubuk, Elmadağ, Kalecik, Kazan İlçeleri ile Çanıllı (Ayaş), Karaali (Bala) İlk 
Kademe Belediyelerinin mücavir alanı olarak belirlenmiştir. Ayrıca Kızılcahamam 
İlçe'sine bağlı 20 orman köyü 50 km'lik yarıçap içinde kalmasından dolayı 
mücavir alana dahil edilmiş böylece Ankara Büyükşehir Belediyesinin Mücavir 
Alanı düzenlenmiştir. 

Ankara'nın metropoliten alan sınırı Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan 
Bürosu'nca sürdürülen planlama çalışmalarında kullanılmak ve çalışmalara esas 
teşkil etmek üzere 1976 yılında Mülga İmar İskan Bakanlığı'nca onanmıştır Ankara 
Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu'nca Ankara Metropoliten Alan Sınırı 
belirlemesinde sınır içine alınacak bölge ve yerleşimlerin tespitinde; 

• Ankara kenti veya metropoliten alanın diğer noktalarıyla mevcut ya da 
geliştirilebilecek periyodik yolculukları, iş ve eğlence faaliyetleriyle ilgili 
işlevlerin veya özelliklerin olması, 

• Ankara metropoliten alanı içinde doğal ve insan yapısı unsurların dengeli bir 
oranı sağlayarak, sağlıklı bir ekolojik yapı elde edilmesine katkıda bulunacak 
özellikleri taşıması, 

• Metropoliten alan içinde, uzun vadede öngörülen veya tahmin edilen 
nüfus/yerleşme gelişmesinin alt yapı ve özellikle su ihtiyacının karşılandığı, 
aynı zamanda kente doğal alan olarak ekoloji ve rekreasyon yönünden fayda ve 
insan kullanımı sunabilecek özellikte olması, 

• Metropoliten alanın mekan içindeki sürekliliğini ve sınırın geometrik 
tutarlılığını sağlamak için sınır içine alınmasını gerektirecek bir konumda 
olması 

ölçütleri kullanılmıştır. Yukarıdaki ölçütler uyarınca belirlenen 1/200 000 ölçekli 
Ankara Metropoliten Alan Sınırı, Mülga İmar ve İskan Bakanlığı'nca 1976 yılında 
onanmış, yaklaşık 11 500 km2'lik bir alanı kapsamıştır. Söz konusu sınır içindeki 
515 yerleşimde 30 adet belediye statüsünde yerleşim birimi bulunmaktadır (Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, 1977). 3030 Sayılı Yasa kapsamında, Ankara Büyükşehir 
Belediyesine bağlı Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçioren, Mamak, 
Sincan ve Yenimahalle olmak üzere 8 ilçe belediyesiyle, Ankara ilinin Akyurt, 
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Ayaş, Bala, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, 
Kızılcahamam, Polatlı olmak üzere 12 ilçesi, Kırıkkale iline bağlı Bahşili, Balışeyh, 
Keskin, Yahşihan ilçeleri, ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçelerde 
olup, Mülga 3030 Sayılı Yasa kapsamında kalmayan bazı belde belediyeleri de yer 
almaktadır. Ankara metropoliten alan sınırının belirlendiği, 1976 yılından sonra, 
ülkesel ve kentsel yapılanmada çok sayıda değişim yaşanmıştır. 1989'da 
Kırıkkale'nin il olmasıyla Delice, Sulakyurt, Keskin ilçelerinin de bu ile bağlanması, 
hem Ankara'nın doğu yönünde küçülmesine neden olmuş, hem bu ilçelerin idari 
açıdan Ankara kentiyle kurduğu ilişkiyi sınırlamış, hem de metropoliten alanın doğu 
yönünde etki alanının sınırlanmasına yol açmıştır. Ayrıca, Ankara kentinin 
kuzeyden su toplama havzası, doğudan doğal eşikler ve Kırıkkale ili, güneyden 
Gölbaşı Özel Çevre Koruma bölgesiyle fiziksel gelişiminin sınırlanmasıyla kent, 
batı-güneybatı yönünde bir gelişme koridoru boyunca yönlenme eğilimine girmiştir. 
Bu doğrultuda güneybatı koridorunda aks boyunca spekülatif talepler yoğunlaşmış, 
Temelli ve çevresi için üretilen planlarla metropoliten alanın güneybatı yönündeki 
etki alanın genişlemesi olanakları yaratılmıştır. Ancak yaşanan değişimlere rağmen 
metropoliten alan sınırı yeni gelişmeler doğrultusunda revize edilememiş ve bu sınırı 
kontrol edebilecek, kurumlar arası eşgüdüm ve planlama uygulama birlikteliğini 
sağlayabilecek bir örgütsel yapılanmaya da gidilememiştir. Bu aşamada yürürlüğe 
giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
yetki ve sorumluluk alanı genişletince, 1976 yılında bilimsel ölçütlerle belirlenmiş 
sınırın kapsadığı alana yaklaşan bir yeni sınır oluşmuştur. Bu sınır, daha önce 
metropoliten alanda görülen Kırıkkale İli, Polatlı, Haymana, Kızılcahamam gibi 
ilçeleri kapsamazken, güneyde Kesikköprü, kuzeyde ise, Kalecik ve Çubuk'a bağlı 
bazı köyleri Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlamıştır. Söz konusu metropoliten 
alan sınırı içinde, 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 Sayılı Kanuna göre, Ankara 
Büyükşehir Belediyesine dahil edilen 7 ilçe belediyesi, 21 ilk kademe belediyesi ile, 
Güdül, Haymana, Polatlı, Kızılcahamam ilçe merkezleri ve Kızılcahamam'a bağlı 
Çeltikçi ile, Çamlıdere ilçesi ve buna bağlı Peçenek beldesi ve Kırıkkale il merkezi 
ile bu İl'e bağlı 4 adet belde bulunmaktadır. 

3.2. Alan Calışması ve Bulgular 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile tanımlanan Ankara Metropoliten 
alanına dahil edilen yerleşimler kırsal/yarı kentsel/kentsel nitelikli heterojen bir yapı 
göstermektedir. Yasa ile kentsel nitelik kazanan bu yerleşimler yaşanan dönüşümle 
kırsal karakterini yitirmekte ancak buna karşın mevcut yapılarıyla kentsel olarak 
tanımlanamamakta ve bazı yerleşimler sorunlu alanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum metropoliten alana dahil edilen yerleşimlerin kentsel ya da kırsal olarak 
tanımlanmasını güçleştirmektedir (Yenigül, 2009). Bu çalışma ile 5216 Sayılı yasa 
ile tanımlanan ve metropoliten alana dahil edilmiş yerleşimlerin ana kent ile ilişkisi 
ile ortaya konulmuştur. Bu kapsamda Ankara metropoliten alanı içine dahil edilen 
yerleşimlerden son yirmi yıllık süreçte nüfus artış hızıyla yerleşimler arasında 
farklılık gösteren ve aşağıda açıklanan bölgelemede merkez bölgesi dışında kalan 
kentin farklı gelişme akslarında konumlanan 21 yerleşim (bkz. Tablo 1) örneklem 
olarak belirlenmiş, bu yerleşimlerin kentle ilişki kurma biçimi yerleşimlerden iş, 
eğitim, sağlık, ticari ve rekreatif amaçlı yapılan yolculuklarla değerlendirilmiştir. 
Değerlendirmede kullanılan veriler alanda yapılan hane halkı anketleri ile 
sağlanmış; hane halkı anketlerinde örneklem büyüklüğü %95 güven aralığında 
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belirlenmiş ve "427 adet" hane halkı anketi yapılmıştır. Anketler SPSS 16 
programında analiz edilmiştir. 

Tablo 1. Alan çalışması kapsamında belirlenen yerleşimler 
Yerleşimin adı Yönetsel yapısı Bulunduğu bölge Kent merkezine uzaklığı (km) 
Pursaklar İlçe belediyesi Kuzey 12 
Bağlum Mahalle Kuzey 14 
Yakacık Mahalle Batı 15 
Beytepe Mahalle Güneybatı 15 
Kusunlar Mahalle Doğu 16 
Yaylabağ Mahalle Güney 16 
Kıbrıs Mahalle Doğu 17 
Yakupabdal Mahalle Güney 17 
Saray Mahalle Kuzey 20 
Çayyolu Mahalle Güneybatı 20 
Örencik Mahalle Güney 20 
Altınova Mahalle Kuzey 22 
Bağlıca Mahalle Güneybatı 22 
İncek Mahalle Güneybatı 23 
Dodurga Mahalle Güneybatı 24 
Susuz Mahalle Batı 27 
Yeniçimşit Mahalle Batı 30 
Gökçehöyük Mahalle Güney 35 
Saraycık Mahalle Batı 35 
Temelli Mahalle Güneybatı 55 
Selametli Mahalle Güney 58 

Metropoliten alan içindeki ilişkilerin değerlendirmesinde öncelikle metropoliten 
alan bölgelere ayrılmış ve bu bölgelemede 2023 1/25 000 Ankara Nazım İmar 
Planındaki '6 temel bölge' yaklaşımı kullanılmıştır Bu yaklaşımla hanedeki 
bireylerin yaptıkları yolculukların yeri "yerleşim içi", "yakın çevre" ve "merkez, 
kuzey, güney, doğu, batı, güneybatı" olmak üzere 8 grupta toplanmıştır. Alti temel 
bölgeler aşağıdaki yerleşimleri kapsamaktadır: 

1. Merkez bölgesi, kentin merkezi iş alanları ve çevresi bulunmakta, ağırlıkla 
Altındağ ve Çankaya ilçeleri ile Yenimahalle ilçesinin küçük bir kısmı yer 
almaktadır. 

2. Batı bölgesi Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ilçeleri olarak tanımlanan Batı 
Koridoru; Batıkent, Eryaman, Sincan Gecekondu Önleme Bölgesi ve Organize 
Sanayi Bölgesi ile bunlara eklenen Kazan Koridoru ve Ayaş İlçesini kapsamaktadır. 

3. Güneybatı bölgesi, Eskişehir Yolunun temel omurga olduğu, Çankaya, 
Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerinin bir bölümünün kaldığı ve Temelli 'yi içine alan 
bölgeyi kapsamaktadır. 

4. Güney bölgesi, kentin ağırlıkla Konya Yolu üzerinde gelişen alanlarını 
kapsamaktadır. Çankaya ilçesinin bir bölümü ile Gölbaşı ve Bala ilçelerini 
kapsamaktadır. 
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5. Doğu bölgesi, Mamak, Elmadağ ve Kalecik ilçelerini kapsamaktadır. 

6. Kuzey bölgesi, Esenboğa-Çankırı Yolunu omurga olarak alan Çubuk Havzası 
olarak nitelenen Altındağ, Keçiören, Çubuk ve Akyurt ilçeleri ile bu alanlar içinde 
kurulmuş ilk kademe belediyelerinin oluşturduğu alanı kapsamaktadır. 

İs amaçlı yapılan yolculuklar: Yerleşimlerden iş amaçlı yapılan yolculukların 
bölgelere göre dağılımı Tablo 2 'de verilmektedir. İş amaçlı yapılan yolculukların 
yönünün yerleşim içi, yakın çevre ve merkez bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir. 
Ancak bazı yerleşimlerden kentin diğer bölgelerine de yolculukların yapıldığı da 
görülmektedir. Yerleşimlerde iş amaçlı yapılan yolculukların %32,8'inin yerleşim 
içinde, %39,5'inin yakın çevrede %21,6'sının ise merkez bölgesi yönünde 
yapılmaktadır. İş amaçlı yolculuklarda merkez bölgesinin Kıbrıs ve Kusunlar'da en 
yüksek oranda tercih edildiği, bunu Çayyolu, Pursaklar, Bağlum ve Yakacık'ın 
izlediği, Saray, Altınova, Dodurga, İncek, Yakupabdal yerleşimlerin ise üçüncü 
sırada yer aldığı görülmüştür. Merkez bölgesine %15'in altında oranında iş amaçlı 
yolculukların yapıldığı Beytepe, Temelli, Bağlıca, Susuz, Yaylabağ, Örencik, 
Yeniçimşit, Saraycık ise yerleşimiçi ve yakın çevrenin iş amaçlı tercih edildiği 
görülmüştür. Bu yerleşimlerin yakın çevresinde yer alan sanayi ve kamu 
kurumlarının yerleşimler için istihdam olanağı yaratması bu tercihte etkili 
olmaktadır. Merkez bölgesine iş amaçlı yolculuğun yapılmadığı tek yerleşim 
Selametli'dir. 

Tablo 2. Yerleşimlerden iş amaçlı yapılan yolculukların yeri (% dağılımı) 
Yerleşimler Bölgesi Yerleşim 

içi 
Yakın 
çevre 

Merkez Kuzey 
bölgesi 

Güney 
bölgesi 

Batı 
bölgesi 

Doğu 
bölgesi 

Güneybatı 
bölgesi 

Altınova Kuzey 10 70 20 - - - - -

Bağlıca Güneybatı 55,6 33,3 11,1 - - - - -

Bağlum Kuzey 44,9 4,1 40,8 - - 8,2 2 -

Beytepe Güneybatı 20 70 10 - - - - -

Çayyolu Güneybatı 28,6 21,4 32,1 7 - 10,7 - -

Dodurga Güneybatı 7,7 46,2 23,1 13 7,7 7,7 - -

Gökçehüyük Güney 40 40 20 - - - - -

İncek Güneybatı 78,6 - 21,4 - - - - -

Kıbrıs Doğu 32 - 48 12,5 - 4 - -

Kusunlar Doğu 22,2 - 55,6 9,0 - - - -

Örencik Güney 7,7 84,6 7,7 - - - - -

Pursaklar Kuzey 39,5 23,1 34 - - 2,7 - 0,7 

Saray Kuzey 29,6 48,1 22,2 - - - - -

Saraycık Batı 15,8 68,4 10,5 - - - - 5,3 

Selametli Güney 63,6 36,4 - - - - - -

Susuz Batı 14,3 64,3 14,3 - - - - 7,1 

Temelli Güneybatı 63,2 31,6 5,3 - - - - -

Yakacık Batı 16,7 50 33,3 - - - - -

Yakupabdal Güney 26,7 26,7 26,7 - - 20 - -

Yaylabağ Güney 44,4 44,4 11,1 - - - - -

Yeniçimşit Batı 26,7 66,7 6,7 - - - - -

Genel - 32,8 39,5 21,6 2,0 0,4 2,5 0,1 0,6 
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Eğitim amaçlı yapılan yolculuklar: İlköğretim amaçlı yolculukların bölgelere göre 
dağılımı Tablo 3'te verilmektedir. İlköğretim amaçlı yolculuklarda yerleşim içi ve 
yakın çevrenin kullanımı ağırlıkta olup, merkez ve kuzey bölgesi de tercih 
edilmektedir. Yerleşimlerde ilköğretim amaçlı yapılan yolculukların %84,2'si 
yerleşim içinde, %13'ü yakın çevre'de %2,2'si ise merkez bölgesi yönünde 
yapılmaktadır. Altınova, Bağlıca, Bağlum, Dodurga, İncek, Kıbrıs, Kusunlar, Saray, 
Saraycık, Selametli, Temelli ve Yakupadal' da görüşme yapılan hanelerin tamamı 
yerleşim içindeki tesisleri tercih etmektedir. Yerleşim içinde ilköğretim tesisi 
bulunmayan Yeniçimşit ve Yaylabağ mahalleleri ise yakın çevreden hizmet 
almaktadır. Yerleşimde ilköğretim tesisi olmakla birlikte yerleşim dışı (yakın çevre, 
merkez bölgesi) eğitim tesislerini kullanan yerleşimler de bulunmaktadır. Bu 
yerleşimler, Beytepe, Çayyolu, Gökçehöyük, Örencik, Susuz, Pursaklar ve 
Yakacık'dır. 

Tablo 3. İlköğretim amaçlı yapılan yolculukların yeri (% dağılımı) 
Yerleşimler Bölgesi Yerleşim içi Yakın çevre Merkez bölgesi Kuzey bölgesi 
Altınova Kuzey 100 - - -
Bağlıca Güneybatı 100 - - -
Bağlum Kuzey 100 - - -
Beytepe Güneybatı 80 - 20 -
Çayyolu Güneybatı 75 - 25 -
Dodurga Güneybatı 100 - - -
Gökçehöyük Güney 80 20 - -
İncek Güneybatı 100 - - -
Kıbrıs Doğu 100 - - -
Kusunlar Doğu 100 - - -
Örencik Güney 60 40 - -
Pursaklar Kuzey 95,8 2,8 1,4 -
Saray Kuzey 100 - - -
Saraycık Batı 100 - - -
Selametli Güney 100 - - -
Susuz Batı 87,5 - - 12,5 
Temelli Güneybatı 100 - - -
Yakacık Batı 90 10 - -
Yakupabdal Güney 100 - - -
Yaylabağ Güney - 100 - -
Yeniçimşit Batı - 100 - -
Genel ortalama - 84,2 13,0 2,2 0,6 

Ortaöğretim amaçlı yolculukların bölgelere göre dağılımı Tablo 4 ' te verilmektedir. 
Ortaöğretim amaçlı yolculuklarda yerleşim içi ve yakın çevrenin kullanımı yoğun 
tercih edilmekle birlikte merkez kullanımının oranı ilköğretime oranla daha yüksek 
görülmektedir. Yerleşimlerde ortaöğretim amaçlı yapılan yolculukların %20'si 
yerleşim içinde, %60'ı yakın çevre'de %21,2'si ise merkez bölgesi yönünde 
yapılmaktadır. Yerleşimlerden Bağlum, Çayyolu, Pursaklar, Saraycık, Temelli, 
Yakacık ve Yakupabdal'da ortaöğretim tesisi bulunmaktadır. Bu yerleşimlerden 
Saraycık ve Yakupapdal 'da öğrencilerin tamamı yerleşim içini tercih ederken 
Bağlum, Çayyolu, Pursaklar, Temelli, Yakacık'ta yerleşim dışı eğitim tesisleri 
yönünde yolculuklar yapılmaktadır. Diğer yerleşimlerden Altınova, Bağlıca, Kıbrıs, 
Saray, Selametli, Yaylabağ, Yeniçimşit'teki öğrenciler yerleşim içinde ortaöğretim 
tesisi bulunmadığından yakın çevreyi kullanmaktadır. Altınova, Saray Pursaklar'ı, 
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Kıbrıs Mamak'ın Bayındır Mahallesini, Bağlıca Etimesgut'u, Selametli, Yaylabağ 
Gölbaşı'nı, Yeniçimşit'tekiler ise Sincan'ı tercih etmektedir. Yine yerleşim içinde 
ortaöğretim tesisi olmayan Susuz, Gökçehöyük, Kusunlar, İncek, Örencik ise hem 
yakın çevredeki okulları hem de merkez bölgesindeki okulları tercih etmektedir. 

Tablo 4. Ortaöğretim amaçlı yapılan yolculukların yeri (% dağılımı) 
Yerleşimler Bölgesi Yerleşim Yakın Merkez Kuzey bölgesi Batı 

içi çevre bölgesi bölgesi 
Altınova Kuzey - 100 - - -
Bağlıca Güneybatı - 100 - - -
Bağlum Kuzey 62,5 18,8 18,8 - -
Beytepe Güneybatı - - 100 - -
Çayyolu Güneybatı - 100 - - -
Dodurga Güneybatı - - 100 - -
Gökçehöyük Güney - 66,7 33,3 - -
İncek Güneybatı - 66,7 33,3 - -
Kıbrıs Doğu - 100 - - -
Kusunlar Doğu - 50 50 - -
Örencik Güney - 50 50 - -
Pursaklar Kuzey 59 12,8 25,6 - 2,6 
Saray Kuzey - 100 - - -
Saraycık Batı 100 - - - -
Selametli Güney - 100 - - -
Susuz Batı - 33,3 33,3 33,3 -
Temelli Güneybatı 83,3 16,7 - - -
Yakacık Batı 14,3 85,7 - - -
Yakupabdal Güney 100 - - - -
Yaylabağ Güney - 100 - - -
Yeniçimşit Batı - 100 - - -
Genel - 20 60 21,2 1,7 0,1 

Sağlık hizmeti amaçlı yapılan yolculuklar: Sağlık hizmeti amaçlı yolculukların 
bölgelere göre dağılımı Tablo 5'te verilmektedir. Yerleşimlerden sağlık birimlerinin 
kullanımı için yapılan yolculukların % 38,4'ü yerleşim içinde, %24,2'si yakın 
çevrede, %37,4'ü ise merkez bölgesindedir. Yerleşim içinin tercih edildiği 
yerleşimler, Gökçehöyük (%60), Pursaklar (%48,9), Saray (%58,3) Selametli 
(%100), Temelli (%88,9), Yakacık (52,9)'dır. Yakın çevrenin tercih edildiği 
yerleşimler, Bağlıca (%90) (Etimesgut Devlet Hastanesi), Beytepe ( %70 Atatürk 
Hastanesi), İncek (%50 Gölbaşı Devlet Hastanesi), Örencik (%88,9 Gölbaşı Devlet 
Hastanesi), Saraycık (%100, Sincan 6 Nolu Sağlık Ocağı ve Sincan Devlet 
Hastanesi), Susuz, (%60 Eryaman'da bulunan Poliklinikler), Yaylabağ (% 100 
Gölbaşı Devlet Hastanesi), Yeniçimşit'tir ( %100 Sincan 6 Nolu Sağlık Ocağı ve 
Sincan Devlet Hastanesi). Merkez bölgesinin tercih edildiği yerleşimler, Altınova 
(%50), Bağlum (36,4), Çayyolu (%72,2), Dodurga (%40), İncek (%50), Kıbrıs 
(%61,9), Kusunlar (%70), Pursaklar (48,1), Saray (%33,3), Yakubabdal'dır (%90). 
Yerleşimlerin kent merkezine uzaklığı ile kullanılan sağlık tesisinin yeri arasında bir 
ilişki aranmış bu ilişki ; pearson ki-kare testi (x2) sonucuna göre p<0,05 düzeyinde 
istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki görülmüştür (bkz. Tablo 6). Bu da kent 
merkezinden uzaklaştıkça sağlık hizmeti açısından yerleşim içi ve yakın çevresinden 
sağlık birimlerinin tercih edildiğini göstermektedir. 
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Tablo 5. Kullanılan sağlık tesisinin yeri (% dağılımı) 
Yerleşimler Bölgesi Yerleşim içi Yakın çevre Merkez bölgesi 
Altınova Kuzey 40 10 50 
Bağlıca Güneybatı - 90 10 
Bağlum Kuzey 36,4 27,3 36,4 
Beytepe Güneybatı 20 70 10 
Çayyolu Güneybatı 11,1 16,7 72,2 
Dodurga Güneybatı 40 20 40 
Gökçehöyük Güney 60 20 20 
İncek Güneybatı - 50 50 
Kıbrıs Doğu 38,1 - 61,9 
Kusunlar Doğu - 30 70 
Örencik Güney - 88,9 11,1 
Pursaklar Kuzey 48,9 3 48,1 
Saray Kuzey 58,3 8,3 33,3 
Saraycık Batı - 100 -
Selametli Güney 100 - -
Susuz Batı 20 60 20 
Temelli Güneybatı 88,9 5,6 5,6 
Yakacık Batı 52,9 29,4 17,6 
Yakupabdal Güney 10 - 90 
Yaylabağ Güney - 100 -
Yeniçimşit Batı - 100 -
Genel ortalama 38,4 24,2 37,4 

Tablo 6. Kent merkezine uzaklık- kullanılan sağlık tesisinin yeri arasındaki ilişki 
Sağlık tesisinin yeri Toplam 

Yerleşimiçi Yakınçevre Merkez 
Yerleşimlerin 10- F 118 54 136 308 
kent 20km % 28,3 12,9 32,6 73,9 
merkezine 21-30 F 10 23 17 50 
uzaklığı km % 2,4 5,5 4,1 12, 

30-40 F 6 23 2 31 
km % 1,4 5,5 0,5, 7,4 
40km F 26 1 1 28 
üzeri % 6,2 0,2 0,2 6,7 

Toplam F 160 101 156 417 
% 38,4 24,2 37,4 100,0 

f: frekans sayısı, % yüzde değeri, x2= =1,018a, df=6 p=0,000 

Alışveriş amaçlı yapılan yolculuklar: Yerleşimlerden gıda, giyim ve dayanıklı 
tüketim mallarının alımı amacıyla yapılan yolculuklar değerlendirilmiştir. 
Yerleşimlerdeki gıda alışverişi yapılabilecek birim sayısı ve yerleşimlerden gıda 
alışverişi amacıyla yapılan yolculukların yeri ve dağılımı Tablo 7 'de verilmektedir. 
Gıda alımı amaçlı alışverişlerde %63,9 oranında yerleşim içi, %30,4 oranında yakın 
çevre, %4,7 oranında merkez bölgesi, %0,9 oranında batı bölgesinin tercih 
edilmektedir. 

Yerleşimlerdeki giyim alışverişi yapılabilecek birim sayısı ve yerleşimlerden giyim 
alışverişi amacıyla yapılan yolculukların yeri ve dağılımı Tablo 8 'de verilmektedir 
Giyim alımı amaçlı alışverişlerde %22,1 oranında yerleşim içi, %36,2 oranında 
yakın çevre, %41,2 oranında merkez bölgesi, %0,5 oranında batı bölgesi tercih 
edilmektedir. 
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Tablo 7. Gıda alışverişi amaçlı yapılan yolculukların yeri (% dağılımı) 
Yerleşimler Bölgesi Yerleşim içindeki ticari Yerleşim Yakın Merkez Batı 

birim (gıda) sayısı İçi çevre bölgesi bölgesi 
Pursaklar Kuzey 95 99,3 - - 0,7 
Saray Kuzey 21 54,2 45,8 - -
Kıbrıs Doğu 15 90,5 - 9,5 -
Temelli Güneybatı 13 88,9 5,6 5,6 -
Bağlum Kuzey 10 91,1 6,7 2,2 -
Saraycık Batı 10 18,8 81,2 - -
Yakupabdal Güney 10 30 50 20 -
Altınova Kuzey 6 60 40 - -
Beytepe Güneybatı 6 30 20 40 10 
Çayyolu Güneybatı 5 94,4 - - 5,6 
Selametli Güney 5 60 40 - -
Susuz Batı 3 20 80 - -
Yakacık Batı 3 15,8 84,2 - -
Bağlıca Güneybatı 2 - 100 - -
Dodurga Güneybatı 2 40 50 10 -
Gökçehöyük Güney 2 10 90 - -
İncek Güneybatı 2 - 30 60 10 
Kusunlar Doğu 2 - 80 20 -
Örencik Güney 2 - 100 - -
Yeniçimşit Batı 1 10 90 - -
Yaylabağ Güney - - 90 10 -
Genel ortalama 63,9 30,4 4,7 0,9 

Tablo 8. Giyim alışverişi amaçlı yapılan yolculukların yeri (% dağılımı) 
Yerleşimler 

Pursaklar 

Bölgesi 

Kuzey 

Yerleşim içindeki 
ticari birim (giyim) sayısı 
65 

Yerleşim 
içi 
57,8 

Yakın 
çevre 
3 

Merkez 
bölgesi 
39,3 

Batı 
bölgesi 

Bağlum Kuzey 6 14 34,9 51,2 -
Kıbrıs Doğu 3 14,3 - 85,7 -
Temelli Güneybatı 3 5,6 55,6 33,3 5,6 
Yakupabdal Güney 3 - - 100 -
Çayyolu Güneybatı 2 - 83,3 11,1 5,6 
Saray Kuzey 2 8,3 29,2 62,5 -
Yakacık Batı 2 - 84,2 15,8 -
Dodurga Güneybatı 1 - 80 20 -
Gökçehöyük Güney 1 - 20 80 -
Altınova Kuzey - - 50 50 -
Bağlıca Güneybatı - - 90 10 -
Beytepe Güneybatı - - 10 90 -
İncek Güneybatı - 10 10 80 -
Kusunlar Doğu - - 30 70 -
Örencik Güney - - 90 10 -
Saraycık Batı - - 100 - -
Selametli Güney - 20 80 - -
Susuz Batı - - 80 20 -
Yaylabağ Güney - - 90 10 -
Yeniçimşit Batı - - 100 - -
Genel ortalama 22,1 36,2 41,2 0,5 

107 



Sevinç Bahar Yenigül , Kübra Cihangir Çamur 

Yerleşimlerde dayanıklı tüketim mal alışverişi yapılabilecek birim sayısı ve 
yerleşimlerden dayanıklı tüketim mal alışverişi amacıyla yapılan yolculukların yeri 
ve dağılımı Tablo 9 'da verilmektedir Yerleşimlerde dayanıklı mal amaçlı 
alışverişlerde %29,2 oranında yerleşim içi, %51,9 oranında yakın çevre, %15,6 
oranında merkez bölgesi, %1,9 oranında kuzey bölgesi, %1 oranında batı bölgesi, 
%0,3 oranında doğu bölgesi tercih edilmektedir. 

Kamusal alan kullanımı 

Bu birimler yerleşimlerin sosyal açıdan kentle bütünleşmesi kentin kamusal alanları 
kullanımı ile değerlendirilmiş, bu amaçla yerleşimlerin alışveriş merkezlerini, kent 
merkezini, kent parklarını ve büyük parları kullanımları değerlendirilmiştir. Bu 
değerlendirmeler sırasıyla aşagıda aktarılmıstır: 

Tablo 10. Alışveriş merkezlerinin kullanımı (% dağılımı) 
Yerleşimler Alışveriş merkezlerinin kullanımı Alışveriş merkezlerini kullanmama nedeni 

Kullanıyor Kullanmıyor Bütçesine uygun değil Uzak Hoşlanmıyor* 
Altınova 10 90 77,8 22,2 -
Bağlıca 60 40 100 - -
Bağlum 35,6 64,4 69,0 6,9 24,1 
Beytepe 90 10 100 - -
Çayyolu 88,9 11,1 100 - -
Dodurga 80 20 50 - 50 
Gökçehöyük 80 20 - 100 -
İncek 60 40 75 - 25 
Kıbrıs 38,1 61,9 53,8 - 46,2 
Kusunlar - 100 60 10 30 
Örencik 20 80 85,7 - 14,3 
Pursaklar 43,7 56,3 65,8 14,5 19,7 
Saray 37,5 62,5 60 - 40 
Saraycık 0 100,0 56,2 - 43,8 
Selametli 10 90 11,1 55,6 33,3 
Susuz 80 20,0 50 - 50 
Temelli 38,9 61,1 54,5 36,4 9,1 
Yakacık 21,1 78,9 86,7 - 13,3 
Yakupabdal - 100 90 - 10 
Yaylabağ - 100 40 30 30 
Yeniçimşit - 100 50 - 50 
Genel 39,4 60,6 38,4 7 14,8 
ortalama 
* Bu merkezleri kullanan sosyal yapıyla bir arada olmama isteği 

Yerleşimlerin genelinde kentin büyük alış merkezlerini kullananların oranı %39,4, 
kullanmayanların oranı ise %60,6 oranında oldugu görülmüştür (bkz. Tablo 10). 
Alışveriş merkezlerinin kullanılmama nedeni; %38,4 oranında bütçelerine uygun 
olmaması, %7 oranında bu merkezlerin uzak olması ve %14,8 oranında ise bu tür 
merkezlerdeki sosyal yapıyla bir arada olmama isteği gösterilmiştir. Yerleşimlerin 
bu tür merkezleri kullanım oranı sırasıyla; Beytepe'de (%90), Çayyolu'nda (%88,9), 
Dodurga, Gökçehöyük, Susuz'da (%80), Bağlıca, İncek'de (%60), Pursaklar'da 
(%43,7), Temelli 'de (%38,9), Kıbrıs'ta (%38,1), Saray'da (%37,5), Bağlum'da 
(%35,6), Yakacık'ta (%21,1), Örencik'te (%20), Altınova, Selametli'de (%10) dur. 
Kusunlar, Saraycık, Yakubabdal, Yaylabağ, Yeniçimşit'te ise bu merkezlerin 
kullanılmadığı görülmüştür. Alışveriş merkezlerinin kullanılmama nedeni; %38,4 
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oranında bütçelerine uygun olmaması, %7 oranında bu merkezlerin uzak olması ve 
%14,8 oranında ise bu tür merkezlerdeki sosyal yapıyla bir arada olmama isteği 
gösterilmiştir. Kent merkezine uzaklık ile alışveriş merkezlerini kullanma durumu 
arasında bir ilişki aranmış ve pearson ki-kare testi (x2) sonucuna göre p<0,05 
düzeyinde istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki görülmüştür (bkz. Tablo 11). Kent 
merkezinden uzaklaştıkça da bu merkezlerin kullanımı azalmaktadır. 

Tablo 11. Kent merkezine uzaklıkları- alışveriş merkezlerini kullanma durumu 
Alışveriş merkezlerini kullananlar Toplam 
Evet Hayır 

Yerleşimlerin 10- f 123 189 312 
kent merkezine 20km % 28,9 44,4 73,2 
uzaklığı 21-30 f 29 21 50 

km % 6,8 4,9 11,7 
30-40 f 8 28 36 
km % 1,9 6,6 8,5 
40km f 8 20 28 
üzeri % 1,9 4,7 6,6 

Toplam f 168 258 426 
% 39,4 60,6 100 

f: frekans sayısı, % yüzde değeri, x2=13,065a, df=3 p=0,004 

Kent merkezinin kullanımı: Yerleşimlerin kent merkezini kullananların oranı Tablo 
12'de verilmektedir. Yerleşimlerde kent merkezini kullananların oranının %80,3 gibi 
yüksek bir oranda olduğu görülmüştür. Beytepe, Kıbrıs, Saray, Susuz, Yakubabdal'da 
yaşayanların tamamı, Gökçehöyük, İncek'te %90'nı, Pursaklar, Bağlum, Kusunlar, 
Temelli, Yakacık, Altınova, Dodurga, Örencik'te %70-90'ı, Bağlıca'da %60'ı, 
Çayyolu'nda %55,6'sı, Selametli ve Yaylabağ'da %50'si, Saraycık'ta %43,8'i ve 
Yeniçimşit'te ise %30'unun kent merkezini kullandığı görülmüştür. 

Tablo 12. Kent merkezinin kullanımı 
Yerleşimin adı Kent merkezini kullananlar (%) Kent merkezini kullanmayanlar (%) 
Altınova 70 30 
Bağlıca 60 40 
Bağlum 84,4 15,6 
Beytepe 100 -
Çayyolu 55,6 44,4 
Dodurga 70 30 
Gökçehöyük 90 10 
İncek 90 10 
Kıbrıs 100 -
Kusunlar 80 20 
Örencik 70 30 
Pursaklar 86 14 
Saray 100 -
Saraycık 43,8 56,2 
Selametli 50 50 
Susuz 100 -
Temelli 77,8 22,2 
Yakacık 84,2 15,8 
Yakupabdal 100 -
Yaylabağ 50 50 
Yeniçimşit 30 70 
Genel ortalama 80,3 19,7 
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Yerleşimlerin kent merkezine uzakları ile kent merkezini kullanımları arasında bir 
ilişki aranmış, pearson ki-kare testi (x2) sonucuna göre p<0,05 düzeyinde istatiksel 
açıdan anlamlı bir ilişki görülmüştür. Bu ilişki Tablo 13'te verilmiştir. Kent 
merkezinden uzaklaştıkça kent merkezinin kullanımının azaldığı görülmektedir. 

Tablo 13. Kent merkezine uzaklıkları-kent merkezini kullanma durumu 
Kent merkezini kullanıyor mu? Toplam 
Evet Hayır 

Yerleşimlerin 10- f 266 47 313 
kent merkezine 20km % 62,3 11 73,3 
uzaklığı 21-30 f 39 11 50 

km % 9,1 2,6 11,7 
30-40 f 19 17 36 
km % 4,4 4 8,4 
40km f 19 9 28 
üzeri % 4,4 2,1 6,6 

Toplam f 343 84 427 
% 80,3 19,7 100 

f: frekans sayısı, % yüzde değeri, x2=24,513a, df=3 p=0,00 

Rekreatif amaçlı büyük parkların kullanımı: Yerleşimlerde büyük parkların 
(Mogan, Altınpark, Ahlatlıbel Göksu, Harikalar Diyarı) kullanım oranı Tablo 14'te 
verilmektedir. Büyük parkların kullanılmama nedeni olarak ekonomik nedenler, 
erişilebilirlik, vakit bulamama ve sosyal yapıyla bir arada olmama isteği 
gösterilmiştir. 

Tablo 14. Büyük parkların kullanımı 
Yerleşimin adı Büyük parkların Büyük parklara gitmeme nedeni (%) 

kullanımı (%) 
Evet Hayır Ekonomik Ulaşımı Hoşlanmıyor Vakit 

nedenler zor bulamıyor 
Altınova - 100 40 40 20 -
Bağlıca 30 70 57,1 - 42,9 -
Bağlum 20 80 22,2 41,7 27,8 8,3 
Beytepe 50 50 20 20 60 -
Çayyolu 11,1 88,9 6,2 6,2 50 50 
Dodurga 20 80 - 25 25 50 
Gökçehöyük 90 10 - 100 - -
İncek 40 60 33,3 - 66,7 -
Kıbrıs 38,1 61,9 15,4 53,8 23,1 7,7 
Kusunlar 30 70 28,6 28,6 28,6 14,3 
Örencik 40 60 66,7 16,7 16,7 -
Pursaklar 23,5 76,5 48,1 29,8 11,5 10,6 
Saray 16,7 83,3 20 50 20 10 
Saraycık 12,5 87,5 85,7 - 14,3 -
Selametli 0 100 - - 100 -
Susuz 70 30 - - 100 -
Temelli 16,7 83,3 40 53,3 6,7 -
Yakacık 21,1 78,9 46,7 26,7 26,7 -
Yakupabdal 20 80 62,5 - 25 12,5 
Yaylabağ 20 80 25 12,5 62,5 -
Yeniçimşit 20 80 75 - 25 -
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Büyük parkların kullanımı ile yerleşimlerin uzaklıkları arasında ilişki aranmış ve bu 
ilişki Tablo 15'te verilmiştir. Yerleşimlerin kent merkezine uzaklıkları ile büyük 
parkların kullanımı arasında pearson ki-kare testi (x2) sonucuna göre p<0,05 
düzeyinde istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki görülmezken, büyük parkların 
kullanımı ile gelir arasında pearson ki-kare testi (x2) sonucuna göre p<0,05 
düzeyinde istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki görülmüştür. 

Tablo 15. Kent merkezine uzaklıkları-büyük parkların kullanma durumu 
Büyük parkları kullananlar Toplam 
Evet Hayır 

Yerleşimlerin 10- f 75 238 313 
kent merkezine 20km % 17,6 55,7 73,3 
uzaklığı 21-30 f 16 34 50 

km % 3,7 8 11,7 
30-40 f 13 23 36 
km % 3 5,4 8,4 
40km f 3 25 28 
üzeri % 0,7 5,9 6,6 

Toplam f 107 320 427 
% 39,4 60,6 100 

f: frekans sayısı, % yüzde değeri, x2 =6,893a, df=3 p=0,07 

4. Sonuç 

Metropoliten alan, yüksek yoğunluklu büyük bir merkezle onu çevreleyen ve onunla 
sıkı günlük ekonomik, sosyal, kültürel vb. ilişkisi olan yerleşimlerden oluşmakta ve 
bu yapı merkez/çekirdek, çeper ve saçaklanma alanlarından oluşmaktadır. Merkez, 
kentin planlanmış ve gelişmiş bölümüdür. Merkezi iş alanı, imalat sanayi ile ilgili 
alanlar, konut alanları ve açık alanlardan oluşmaktadır. Çeper, ana kente bitişik ya 
da yakın olan, konut yoğunluğu tüm çeper alanı ortalama yoğunluğundan yüksek 
olan konut, ticaret, sanayi türü arazi kullanımların ve tarım dışı boş alanların 
gözlendiği alan olarak tanımlanmaktadır. Bu alanda dönüşüm hızı yüksektir. 
Saçaklanma alanı ise metropoliten kentin yayılma alanının sınırlarını göstermekte 
çeper olarak tanımlanmış alanlar içinde ana yollar boyunca, şeritler halinde düşük 
yoğunluklu arada boşluklar bırakarak oluşan kentsel kullanımların oluşturduğu 
mekansal örüntü şeklinde tanımlanmaktadır. 80li yıllara kadar Ankara'nın çeper 
yerleşimleri olarak kabul edilen Dikmen, Karakusunlar, Karapürçek, Elvan, 
Eryaman, İmrahor, Ovacık, Ergazi ve İvedik mahalleri bugün merkezle bütünleşmiş 
durumdadır. Benzer süreç alan çalışması kapsamında çözümlenen Çayyolu, 
Beytepe, Yeniçimşit, Saraycık, Örencik yerleşimlerinde de görülmektedir. Bu 
yerleşimler merkezin /ana kentin yapılaşmış alanlarının hemen bitişiğinde 
konumlanmakta ve kent ile aralarında kalan boşluklar da hızlı bir şekilde dönüşüme 
uğramaktadır. Ana yollar boyunca şeritler halinde, arada boşluklar bırakarak düşük 
yoğunluk ile gelişme şeklinde tanımlanan saçaklanma ise Ankara metropoliten alanı 
içinde Saray, Susuz, Altınova, Kusunlar, Yakupabdal, Yaylabağ, Gökçehöyük ve 
Selametli yerleşimlerinin mekansal ortak özelliğini oluşturmakta, bu yerleşimler ana 
kente sosyo ekonomik açıdan bağımlı, günlük git gel ilişkilerini devam ettiren 
yerleşimler olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bunlar arasında Selametli'nin ana 
kentle en düşük yoğunluklu ilişkilere sahip olması nedeniyle kentin etkisinin bu 
alanda zayıfladığı, dolayısıyla Selametli'nin Ankara metropoliten kentinin 
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saçaklanma alanının sonunu oluşturduğu söylenebilir. Ankara Metropoliten alanına 
dahil edilen yerleşimler çalışma alanları bakımından kente bağımlı ticari, sosyal ve 
kültürel hizmetlerde ise bağımsızdır. Ancak ticari, sosyal ve kültürel donatıları 
olmayan yerleşimler yine kente bağımlıdır. Ankara'da makroformu etkileyen 
gelişmelerin batı ve güneybatı yönünde olduğu, bu gelişime eğiliminin devam 
edeceği, Ankara metropoliten alanın parçalarını oluşturan, çeper ve saçaklanma 
alanındaki yerleşimlerin ana kente sosyo ekonomik açıdan bağımlı oldukları; kendi 
kendine yeterli alt kentler şeklinde gelişemedikleri; ancak alt kentleşme 
potansiyelinin Çayyolu ve Pursaklar yerleşimlerinde görülebileceği söylenebilir. 
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Türkiye'de Yeniden Ölçekleme Yetki Tekelleştirme 
ve Sınır Aynılaştırmasının Kent Planlama Sürecine 
Etkilerine Prototip Bir Örnek: İstanbul Örneği 
Savaş Zafer Şahin1, Seda Bostancı2 

ÖZ: Son otuz yıldır, kapitalizmin krizi ve devletin yeniden yapılandırılması tartışmaları 
mekânsal bir boyut kazanmaya başlamıştır. Özellikle adem-i merkezileşme, ölçek ve yönetsel 
düzeyler, yetkilerin devletin farklı kademeleri arasında yukarıdan aşağıya ve aşağıdan 
yukarıya taşınması önemli çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Devletin merkezi ve yerel 
yönetimler düzeyleri arasındaki yetkiler sürekli olarak yeniden dağıtılmakta, yeni ölçekler 
oluşturulmakta ya da eski ölçekler önemini kaybetmektedir. Son on yıldır Türkiye'de yerel 
yönetimler reformu adın altında gerçekleştirilen mülki idare değişiklikleri de bu 
kapsamdadır. Bu değişikliklerin kent planlama sürecine yapısal etkileri olmaktadır. Bildiride 
2004 yılında bu değişimlerin iki örneğinden biri olarak ortaya çıkan istanbul kentinde kent 
planlama sürecinin nasıl etkilendiği plan değişikliklerine ilişkin veriler ve mülakatlar 
aracılığıyla ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden Ölçekleme, Yetki Tekelleştirme, Sınır Aynılaştırma, Sınır, Kent 
Planlama. 

ABSTRACT: In the last three decades, discussions on crisis of capitalism and restructuring of 
state gained a spatial dimension. Decentralization, scale and administrative level, transfer of 
authority between different levels of government top-down and bottom-up constitutes 
important areas of study. Authorities have been continuously re-distributed among central 
and local government levels of the state, new scales are constituted or old ones became 
ossified. Rearrangements of territorial administration in Turkey under local government 
reform in the last decade can be accounted for the same scope. These changes created 
structural influences on urban planning. Paper discuses how urban planning is influenced in 
istanbul, a prototype of these changes through data related to plan modifications and 
interviews. 

Keywords: Rescaling, Monopolization of Authority, Overlapping of Boundaries, Boundary, 
Urban Planning. 
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Giriş 

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumunun çağrısının yapıldığı günlerde 
fısıltı gazeteleri aracılığıyla duyumları alınan Büyükşehir Belediyeleriyle ve 
Türkiye'nin Mülki İdare Sistemiyle ilgili yasal düzenlemeler, bu bildiri metninin 
sonlandırılmaya çalışıldığı 2012 Yılı Ekim Ayının sonlarına doğru gerçeğe 
dönüşmek üzere gibi görünmektedir. Yürürlükte bulunan Büyükşehir belediye 
kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta değişiklik yapılmasına 
ilişkin olarak kamuoyunda "bütünşehir" yasası olarak bilinen kanun tasarısı büyük 
tartışmalarla ve erken yerel seçimlere ilişkin Anayasa Değişikliği ile birlikte 
TBMM'ye getirildi. 2013'te yapılması düşünülen yerel seçimler öncesinde yerel 
yönetim sistemini kökten değiştirecek olan bu tasarı neredeyse Tanzimat 
Fermanından bugüne gelen il sistemini değiştirmesi, 1985 yılından bu yana var olan 
büyükşehir sistemini de yeni bir boyuta taşıması açısından Türkiye'deki tüm siyasal, 
sosyal ve iktisadi dengeleri yapısal olarak değiştirecek bir nitelik taşımaktadır. 
Kuşkusuz bu değişikliklerin en önemli ve başta gelenlerinden birisi Türkiye'de kent 
planlama ve şehircilikle ilgili süreçlere ilişkindir. Mülki İdare Sisteminde 
gerçekleştirilmeye çalışılan değişikliklerle birlikte Türkiye'deki nüfusun yaklaşık 
%75'inin yaşamaya başlayacağı büy(t)ükşehirlerin nasıl planlanacağı ve 
yönetileceği daha uzun yıllar boyunca tartışılmaya adaydır. 

Ancak, yapılmaya çalışılan düzenlemelerin Türkiye'ye özgü yanları olmakla birlikte 
dünyada da benzer değişikliklerin son otuz yıldır süregelmekte olduğu da 
bilinmektedir. Kent planlama, kamu yönetimi, yerel yönetimler, bölgesel kalkınma 
ve devlet kuramlarına ilişkin olarak ortaya konan kuramsal birikim bu konuda çok 
farklı ülke örnekleri özelinde belirgin bir katkı oluşturmaktadır. Bu çalışmaların bir 
kısmı kent içi dinamikleri, bir kısmı kentler arası bölgesel kalkınma dinamiklerini 
ele almakta, önemli bir kısmı devletin yeniden yapılandırılmasının ölçek ve mekan 
boyutuna ilişkin düzenlemeleri odağa almakta ve yine ciddi bir çalışma alanı da 
eleştirel bir tutumlar küresel kapitalizmin içinde bulunduğu krizlere bir tepki olarak 
devletin farklı kademelerde nasıl yeniden düzenlendiğine dikkati çekmektedir. Bu 
farklı kuramsal çerçevelerin Türkiye'deki yerel yönetimler ve kent planlama 
alanlarına doğrudan ya da dolaylı olsa da katkıları olsa da Türkiye'de devletin 
yeniden yapılandırılmasındaki mekansal ve ölçek unsurlarının bu anlamda bütünsel 
olarak ele alınabildiğini söyleyebilmek olası görünmemektedir. Oysa ki bu anlamda 
yapılacak değerlendirmelerin hem Türkiye özelinde yapılıyormuş gibi görünen 
mülki idare düzenlemelerinin küresel sistem içerisindeki konumlanışını hem de bu 
düzenlemelerin kentsel mekanla ilişkilenmesini daha doğru kurgulamada katkılarda 
bulunma potansiyeli bulunmaktadır. 

Bu anlamda bu bildirinin de temel amaçlarından birisi bu alandaki yazına atıfta 
bulunarak Türkiye'de son dönemde yapılan bazı düzenlemelerin kent planlaması 
özelindeki etkilerini ele almaktır. Bunun için öncelikle "yeniden ölçekleme" olarak 
adlandırılan kuramsal tartışmalar ele alınacak, Türkiye'de bu anlamda son on yılda 
gerçekleştirilen düzenlemeler genel olarak değerlendirildikten sonra ilk uygulama 
örneği olarak ortaya çıkan İstanbul Kenti özelinde elde edilen veriler 
değerlendirilecektir. Ortaya konan varsayımların doğrulanma düzeyi dikkate 
alınarak da Türkiye'de bundan sonraki düzenlemelerin ele alınmasında anlamlı bir 
kuramsal çerçevenin temel kavramları ortaya konmaya çalışılacaktır. 
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Devletin Dönüşümünde Dikey Yatay ve Mekânsal Boyutlar: Yönetişim Siyasa 
ve Yeniden Ölçekleme 

Son yirmi yıldır; neoliberal kentsel politikaların etkisi altında metropoliten alanların 
gelişiminin yönlendirilme ve planlanmasında, birer yerel mekânsal birim olarak 
ortaya çıkan 'kent-bölge'lerin yönetiminde, var olan idari sınırların ve yetkilerin 
düzenlenmesinde ve nihai olarak ülkelerin ulusal mekânsal dizgelerinin 
yapılandırılmasında son derece hızlı ve derinlemesine etkiler yaratan yapısal 
müdahalelerde bulunulmaktadır. Gelişmiş kapitalist ülkelerde ve gelişmekte olan 
ülkelerde bu müdahalelerin boyutları ve biçimi farklılıklar göstermekle birlikte 
temelde müdahalenin amacının daralan ve sürekli kriz tehdidi altına giren 
piyasaların sorunlarını çözmek için yayılan, farklılaşan ve nitelik değiştiren 
metropoliten alanlarda yatırımların önündeki engellerin kaldırılması ve göreli olarak 
neo-liberal siyasalarla beklenen başarının elde edilememesi olarak ifade edilebilir. 
Bu amaçla, devletin merkez-yerel yönetimler kademelenmesi içerisinde var olan 
ölçeklerin yerlerinin kaydığı, yeni ölçeklerin tanımlandığı ve devletin mekânsal atıflı 
bir yeniden yapılanma sürecine tabi tutulduğu görülmektedir. Sonuçta, yetkilerin 
merkezi hükümet ya da yerel yönetimler düzeylerinde giderek tekelleşmekte olduğu, 
idari sınırların yalınlaşmakta ve aynılaştırılmakta olduğu görülmektedir. 

Büchs (2009), yaşanan bu dönüşümün dikey ve yatay boyutları olduğunu ve 
dönüşümün tam olarak algılanabilmesi için kimi zaman çatışmalı ve çelişkili 
durumlar yaratma potansiyeline sahip olan her iki boyutun birlikte ele alınması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bir yandan devletin mekânsal hiyerarşisi içerisinde 
yetkiler merkezi hükümet, yerel yönetimler ve aradaki devlet kademeleri arasında 
yer değiştirirken bir yandan da devletin her kademesindeki yetkiler aynı düzeyde 
devlet olmayan kademelere aktarılabilmektedir. Bu aktarımda teknolojik gelişmeler, 
küresel piyasaların kuralsızlaşması ve devletin rolüne ilişkin hâkim söylemler etkili 
olmaktadır. Yetki aktarımında bazen hem dikey hem de yatay bir aktarım söz 
konusu olabilir. Aktarılan yetkinin türü de önemlidir. Kimi zaman siyasa yapma, 
kimi zaman siyasa uygulama, kimi zaman da hem yapma hem de uygulama yetkileri 
yönetsel sınırlarla birlikte değiştirilebilir. Burada esas unutulmaması gereken 
çoğunlukla bu tür değişimlerin arkasındaki temel sebeplerin kestirilmesinin zor 
olmasıdır. Çoğunlukla etkinlik, verimlilik, tasarruf gibi birçok sıfatla adlandırılan 
yönetsel yeniden yapılanmaların ardında yatay bir yetki aktarımı olduğu görülebilir. 
Ya da açık bir merkezileşme hareketinin siyasal süreçlerle yakından ilişkisi olabilir. 

Bu anlamda öne çıkan ilk kavram "çok düzlemli yönetişim" olarak görülmektedir. 
Esas olarak Avrupa Birliğinin bütünleşme sürecindeki yeniden yapılanmayı 
anlamlandırmak için ortaya atılan bu kavram yetkilerin yukarıdan aşağıya ya da 
aşağıdan yukarıya aktarılmasını ele almakla birlikte bu süreçlere ilişkin 
merkezileşme ya da adem-i merkezileşme süreçlerinin etkilerini ele almamaktadır. 
Özünde "yönetimden yönetişime" bir dönüşümün (Rhodes, 1996) devletin farklı 
kademelerine nasıl yansıması gerektiğine ilişkin bu çerçeve başta Avrupa Birliği 
olmak üzere Akdeniz ve Ortadoğu'daki birçok ulus-devleti derinden etkilemiş, 
esasında yönetişim kavramı devletin yeniden yapılandırılmasında etkin olmuştur. 
Rhodes (1996), Pierre ve Peters (2000) bu anlamda yönetişimi devletin geleneksel 
anlamda "hiyerarşi" kavramının yerini "ağ, eşgüdüm, kurumlar arası etkileşim" 
kavramlarının aldığını bir dönüşüm süreci olarak tanımlamaktadırlar. Yönetişim 
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kavramı dikkate alındığında aslında devletin mekânsal unsurlara daha fazla bağımlı 
olduğu söylenebilir. Çünkü hiyerarşi daha çok devletin gücüne vurgu yapan bir 
kavramken yönetişim kavramının bileşenleri devletin farklı düzeylerde daha fazla 
etkileşime girmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Devlet dikey ve yatay yetki 
devri yapıp eşgüdümü gerçekleştirmek için tüm düzeylerde görünür olmakla birlikte, 
gerekli durumlarda yeni ölçeklere, yeni yönetsel düzeylere, devlet ve devlet dışı 
aktörlerin işbirliklerinin daha anlamlı olduğu yeni mekânsal sentezlere göre yeniden 
kurgulanmalıdır. Bu bakış açısının doğrudan sonuçları gerçekleştirilmekte olan 
yönetsel değişikliklerin doğasıyla uyumludur. Devlet bir yandan hiyerarşi ile birlikte 
mekânsal varlık göstermekten vazgeçiyor gibi görünmekle birlikte bazen eskisinden 
çok daha fazla görünür hale gelmekte, mekânsal düzenlemelerde toplumsal 
süreçlerin odağına oturmaktadır. Bu anlamda yönetişim ve çok düzlemli yönetişim 
gibi yaklaşımlar esas itibariyle nihai olarak merkeziyetçi olmakla da eleştirilebilirler. 

Devletin yeniden yapılanmasında anlamlı bulunan bir diğer kavramsal çerçeve de 
"siyasa ağları" olarak ifade edilebilir. Özellikle, kamu siyasası analizcilerinin 
araştırmalarında, adem-i merkezileşme gibi süreçlerde aktörler arasında kurulan ağ 
yapılarının etkili olduğu ve bu etkinin ulus içinde ve uluslar arası düzlemde yayılma 
eğiliminde olduğu şeklindeki tespitleri bu yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. 
Önceleri daha çok yatay boyutta devlet dışı aktörlere yetki devri konusunda 
odaklanan bu yaklaşım zamanla özellikle bölgesel gelişmede dikey yetki 
aktarımlarının da etkileri üzerinde durmaya başlamıştır (Ansel, 2000; Castells, 
2000). Buna göre devletin mekânsal ölçeklere atıfla yeniden yapılandırma 
girişimlerinin ardında yatay ve dikey düzeylerde aktörlerin bütünleşmesini sağlayan 
bazı siyasa ağları bulunabilir. Bu siyasa ağları sektörel olabildiği gibi belli başlı bazı 
çıkarların eklemlendiği yere ya da soruna özgü bazı ağlar da olabilir. Siyasa 
ağlarının devletin işleyişini ya da yetkileri devrini etkilemede kimi zaman enformel 
siyasal ilişkileri kullandığı da görülebilir. Bu yaklaşım, esas olarak görünürde 
devletin yetki dağılımının değişmesi sürecinde görünürde yönetişim, neo-liberalizm 
gibi söylemler etkili olsalar da gerçekte bu tür siyasa ağlarının söylemden bağımsız 
olarak bu tür düzenlemeleri zorlayabildikleri konusuna vurgu yapmaktadır. 

Üçüncü olarak yönetişim ve siyasa ağları türü yaklaşımlara tepki olarak gelişen 
yeniden ölçekleme yaklaşımının bu alandaki en etkili kuramsal çerçeve olarak 
ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yaklaşıma göre toplum ve iktisadi ilişkiler sadece 
yer, mekân ve sınır gibi kavramlarla şekillenmezler. Aynı zamanda herhangi bir 
yönetsel kademeyi açıklamak için kullanılan ve ilişkisel olarak toplumsal alanda 
tanımlanan bir "ölçek" tarafından da biçimlendirilirler (Jessop ve diğerleri, 2008; 
Howitt, 1998). Temelde 1990'lar sonrasında mekân, ölçek ve düzey kavramlarının 
ağırlığının ortadan kalktığını savlayan post-modern yaklaşımlara yeni-Marksist ve 
Düzenleme Okulu mensubu yazarların tepkisi olarak ortaya çıkan yeniden 
ölçekleme yaklaşımı esasında gerçekleştirilenin bir yapı-yıkım değil bir yeniden 
örgütlenme süreci olduğunu iddia etmektedir. Bu yeniden örgütlenmenin temel 
unsurları küreselleşme sürecinde de etkili olan sermaye aktörleridir. Ulus devletin 
yeniden ölçeklenmedeki rolü küresel aktörlerle yerel aktörlerin daha kolay 
etkileşmelerini sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmektir. Bu anlamda eskiden 
ulus-devlet ölçeğinde anlamlı olan bazı sınırlar, ölçekler ortadan kaldırılırlar ya da 
yeniden tanımlanırlar. Yeniden ölçekleme süreci yukarıdan aşağıya olabileceği gibi 
aşağıdan yukarıya da gerçekleşebilir. Kimi zaman yeni ölçekler tanımlanabilir ve bu 
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ölçeklerde siyasa yapma, uygulama yetkilerinin devlet dışı aktörlerle paylaşılması 
için yatayda yeni düzenlemeler yapılabilir. Yeniden ölçekleme yaklaşımının 
getirdiği önemli bir bakış açısı bulunmakla birlikte, bu yapı içerisinde artan 
merkeziyetçilik eğilimi ve dolayısıyla ortaya çıkan iktidarın ulus-devlet merkezinde 
yoğunlaşması gibi durumlarda yaklaşımın açıklama gücü zayıflamaktadır. Devletin 
yeniden örgütlenmesinde ölçeğin önemli bir unsur olduğu açıktır. Ancak, yeniden 
ölçeklemenin sebep ve sonuçları her zaman öngörüldüğü gibi olmayabilir. 

Bu yaklaşımların tümü, devletin son dönem yeniden yapılandırılmasında etkili olan 
mekânsal, toplumsal ve söylemsel unsurları dikkate almakla birlikte, dönüşümün 
siyasal dinamikleri konusunda yeterli açıklayıcılığa erişememektedir. Her şeyden 
önce devletin son dönem yeniden yapılandırılma süreçlerinde geçmişteki refah 
devleti deneyimi gibi programatik yaklaşımların tersine daha çok el yordamıyla 
yürütülen, akut sorunlara hâkim söylemler doğrultusunda bulunan çözümlerle 
şekillenen bir tarz göze çarpmaktadır. Düzenlemeler geçmiştekinden çok daha hızlı 
ve sık yapılmaktadır. Düzenlemelerin meşruiyetini sağlayan söylemler çoğunlukla 
uygulamaların sonuçlarıyla çelişmektedir. Ya da dönüşümün farklı adımları kendi 
içlerinde çelişmektedir. Çok kısa aralıklarla merkeziyetçi, adem-i merkeziyetçi ve 
kuralsızlaştırıcı düzenlemeler ve yeniden ölçeklemeler peşi sıra ortaya 
çıkabilmektedir (Şahin, 2012). Bu içsel olarak çelişkili gibi görünen düzenlemeler 
aslında yapılan düzenlemelerin gerektirdiği beklentiler düşünüldüğünde tutarlılık 
kazanmaktadır. Her toplumda, hakim neo-liberal söylemlerin yorumlanma biçimi, 
siyasaların başarısı konusunda üzerinde ittifak edilmiş muğlâk kavramlar ve başarı 
ölçütleri yaratmaktadır. Bu başarı ölçütleri çoğunlukla belli bir alanda hızlı, etkin ve 
görünür sonuçların elde edilmesi anlamına gelmektedir. Bu sonuçların elde 
edilemediği düşünüldüğünde, bu siyasaların savunucuları temelde aynı ölçütlerle 
birbiri ile çelişiyormuş gibi görünen yeni düzenlemeleri önerebilmektedirler. Bu 
sebeple devletin yeniden ölçeklenmesi ile ifade edilen düzenlemelerin 
meşrulaştırılma biçimlerine dikkat edilmesi önem taşımaktadır. 

Son dönem düzenlemelerinin paylaştığı bir diğer temel ortak nokta da devletin 
yeniden düzenlenmesinin odağına aldığı yönetsel ölçekle ilgilidir. Kent-bölge 
oluşumlarının da etkisiyle yapılan düzenlemelerin daha çok kent, metropoliten alan 
ve bölge düzeyinde yoğunlaştığı görülmektedir. Hatta bazı yazarlar yapılan 
düzenlemelerin metropoliten alan özelinde yeni bir merkezileşme hareketi olduğunu 
vurgulamaktadırlar (Andersen, 2008). Bu düzenlemelerin bazen yetkileri 
metropoliten alanda tekelleştirme hareketleri, bazen var olan tarihsel sınırların 
yalınlaştırılması, aynılaştırılması ve ortadan kaldırılması hareketleri olarak yeniden 
ölçeklemenin odağına oturduğu söylenebilir. Bu yeniden ölçekleme hareketlerinin 
ardında ise yönetişim kavramına ilişkin söylemi kullanan siyasa ağlarının etkili 
olduğu söylenebilir. Bu siyasa ağlarının çoğu zaman belli bazı sektörel 
yoğunlaşmaları temsil etmeleri de söz konusu olabilir. Siyaset sosyolojisi 
açısındansa, hakim iktidarı oluşturan ittifakların üzerine oturduğu siyasal 
mobilizasyon stratejilerinin bu siyasa ağlarının temel motivasyonlarını hedef aldığı, 
yapılan düzenlemelerin de esas olarak bu anlamda gerçekleştirildiği iddia edilebilir. 
Bu anlamda özellikle küreselleşen sermaye akımlarının mekânsal düzenlemeler 
yoluyla kentlerde ve metropoliten alanlarda biriken kentsel rantı hedefleyen siyasa 
ağları oluşturdukları, bu ağların var olan inşaat sektörü yatırımlarıyla birlikte bir 
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makroekonomik perspektifle birlikte ele alındıkları, bu perspektiften yola çıkılarak 
da devletin metropoliten ölçekte yeniden ölçeklendiği söylenebilir. 

Bu durum Tomas (2012) tarafından "metropoliten tuzak" olarak adlandırılmaktadır. 
Tomas'a göre tüm bu tartışmaların aslında normatif bir yanı bulunmaktadır. Yeniden 
ölçekleme, bölgesel kalkınma, çok düzeyli yönetişim, siyasa ağları, kamu seçimi 
okulları etkinlik, verimlilik, demokrasi, rekabet gibi koşulların sağlanması için ideal 
bir ölçek bulunmaktadır. Bu ideal ölçek tarifleri aslında dönüşümü gerçekleştirmeyi 
amaçlayan siyasetçilerin ve aktörlerin sembolik kaynaklarını oluşturmaktadır. Nasıl 
kamu politikası oluşturma süreci belli bir düzeyde bu tür sembolik kavram ve 
tanımlar üzerinden yapılmaktaysa, devletin yeniden örgütlenmesinde de bu tür ölçek 
tarifleri sorgulanmadan savunulmakta ve kabul edilmektedir. Bu anlamda farklı 
siyasi stratejilerin birbirleriyle rekabet eden farklı ideal ölçek tanımlarının olması da 
kaçınılmaz olarak kabul edilebilir. Tomas'ın Montreal'de 2000 ve 2006 yıllarında 
gerçekleştirilen yönetsel reformları örneklemesi bu anlamda Türkiye'de de 
"büyükşehir" kavramı etrafında gerçekleşen tartışmaları anlamada ilginç 
paralellikler kurmaya olanak sağlamaktadır. 

Oliveira ve Breda-Vazquez (2010) ise aslında her zaman devletin yeniden 
ölçeklenmesi ile mekânsal siyasaların getirdiği ölçeklenmenin paralel 
gitmeyebileceğini, aralarında farklı çatışmaların ortaya çıkabileceğini söylemektedir. 
Bu durumdan en fazla etkilenen kent planlama sürecidir. Özellikle kentsel alandaki 
rantların daha yalın bir yönetsel yapı içerisinde kullanılabilirliğinin arttırılması 
amacındaki mekânsal siyasalar ile yerel yönetimlere ilişkin olarak gerçekleştirilen 
yalınlaştırmalar beklenenin ya da varsayılanın tam tersi sonuçlar üretebilir. Kent 
planlaması adına yetki çatışmalarının önlenmesi, bütünsellik ve bütünleşme gibi 
ilkeler öne sürülerek gerçekleştirilen düzenlemeler tam tersi parçacı bir süreci 
tetikleyebilir. Paradokssal olan ise bu tür sonuçların ortaya çıkmasının nihai olarak 
yeniden ölçekleme sürecini yeniden başlatabilmesidir. Bu tür bir kısır döngü 
"metropoliten tuzak" ile birlikte aslında tam da son yıllarda Türkiye'de yaşanmakta 
olan süreci anlamlandırmakta gerekli olan kavramsal araçları sunma potansiyeline 
sahiptir. Bir sonraki kısımda bu anlamda Türkiye ve İstanbul örneği 
değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Büyükşehir Tuzağında Yeniden Ölçeklenen Türkiye'de Planlama Sürecinin 
Dönüşümüne Bir Örnek: İstanbul 

Bu sürecin Türkiye'de son on yılda çok daha belirgin hale geldiği görülmektedir. 
Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı doğrultusunda yürürlüğe sokulan yerel 
yönetim kanunları, yerel seçimler öncesinde kapatılan ve birleştirilen yerel yönetim 
birimleri, giderek genişletilen büyükşehir belediye sınırları ve nihayetinde gelinen 
noktada yetkilerin yeni oluşturulan bakanlıklar elinde toplanması süreçleri bu 
değişimin farklı aşamaları olarak değerlendirilebilir. Bu aşamaların en 
önemlilerinden birisi olan "Büyükşehir Belediye Kanunu" ile 2004 yılında 
büyükşehir belediyelerinin sınırları genişletilmiş ve yetkileri çok ciddi ölçüde 
genişletilmiş ve tekelleştirilmiştir. Bu genişlemenin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde ilk defa İstanbul ve İzmit için büyükşehir belediye sınırları ile il sınırlarını 
aynı kılan istisnai bir düzenleme ile getirilmiştir. Geçen zaman içerisinde bu istisnai 
düzenlemenin tüm büyükşehir belediyelerine yaygınlaştırılması fikri tartışılmaya 
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başlanmıştır. Bu bildirinin yazıldığı günlerde T.B.M.M.'ye getirilen bir kanun 
tasarısı ile bu gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Türkiye'de devletin yeniden ölçeklenmesi sürecinde temel olarak dört aşamadan 
geçtiği söylenebilir. Birinci aşama Adalet ve Kalkınma Partisinin 2002 yılında 
iktidara gelmesinden hemen hazırlıklarına başlanan "Kamu Yönetimi Temel Kanunu 
Tasarısı" ile gerçekleştirilmiştir. Temelde Türkiye'de il yönetimini belediye ve il 
özel idarelerinden oluşan ikili bir yapı olarak ele alan ve merkezi yönetimin eğitim, 
sağlık gibi önemli işlevlerini aşamalı olarak bu yapıya devretmeyi amaçlayan bu 
düzenleme dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in vetosuyla ancak kısmi 
olarak gerçekleşebilmiştir. 2004 yılında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi ve İl 
Özel İdaresi Kanun Değişiklikleriyle birlikte kapsamlı bir değişikliğin yolu 
açılmıştır. Öncelikle büyükşehir belediyelerinin sınırları 30-40-50 kilometreden 
oluşan bir çapı kapsayacak büyüklüğe çıkarılmış, büyükşehir belediyelerinin 
yetkileri tekelleşme ölçeğinde arttırılmıştır. İlçe belediyeleri karşısında büyükşehir 
belediyelerinin yetkisi aşırı arttırılmıştır. İl Özel İdareleri ise Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün teşkilatını devralarak bir kırsal altyapı hizmet birimine dönüşmüştür. 
Yapılan düzenlemelerin en çarpıcı noktalarından birisi Belediye Kanununun 73. 
Maddesi ile getirilen kentsel dönüşüm uygulamalarıdır. Bu madde ile birlikte aslında 
yapılan düzenlemelerin odağında mekânsal dönüşüm olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu yapı içerisinde büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi, ilk kademe belediyesi, il 
belediyesi ve belde belediyesi gibi çoklu bir oluşmuştur. İlk yeniden ölçekleme 
hareketinin sonucunda ortaya çıkan sorunlar 2009 yerel seçimleri öncesinde 
gerçekleştirilen ikinci yeniden ölçekleme aşamasını tetiklemiştir. Yapılan düzenleme 
ile adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusu 2000'in altında olan belde 
belediyeleri kapatılmaya çalışılmış, büyükşehir belediyesi içinde bulunan bazı ilçe 
belediyeleri birleştirilmiş, yeni ilçeler kurulmuş ve büyükşehir belediye sınırları 
içerisinde bulunan ilçe belediyelerinin sınırları genişletilmiştir. Daha sonra kapatılan 
bazı belde belediyeleri mahkeme kararlarıyla tekrar kurulsalar da, yapılan 
düzenlemeler ilk aşamada gerçekleştirilen düzenlemeleri tamamlar nitelikte 
olmuştur. Bu düzenlemelerle birlikte Türkiye bir "büyükşehir tuzağına" girmiştir. 
Yapılan tartışmaların temel ölçeği artık büyükşehir yönetimidir. Burada İstanbul'da 
Eminönü Belediyesinin kapatılarak Fatih Belediyesine bağlanması gibi örneklerde 
kent içerisinde yer alan çalışma alanlarının yönetimine ilişkin varsayımların ilçe 
belediyeleri özelinde merkezileşmeyi güçlendirdiği söylenebilir. 

Üçüncü yeniden ölçekleme dalgası ise 2011 genel seçimlerinden hemen sonra 
yaşanmıştır. Önceki iki aşamada beklenen sonuçların elde edilememesi, yerel 
yönetimlerin birçok hizmeti (İstanbul'daki ulaşım yatırımları, Ankara'da Metro ve 
Türkiye'nin pek çok yerinde TOKİ) merkezi hükümet kuruluşlarına devretme 
eğilimine girmeleri ve siyasi açıdan anayasal düzenlemelere ilişkin başkanlık sistemi 
gibi bazı tartışmalar belli konularda yetkilerin merkeze alınması sonucunu 
doğurmuştur. Özellikle yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarılan 
kanun hükmünde kararnamelerle kent planlama ve kentsel dönüşüm konularında 
tüm yetkileri üstlenmesi bunun en çarpıcı örneği olarak gösterilebilir. Öte yandan, 
kent planlamaya ilişkin yetkilerin merkezi hükümet kuruluşlarına aktarılması 2004-
2009 yılları arasında pek çok istisnai örnekte görülmektedir. Özelleştirme İdaresi, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Milli Eğitim Bakanlığı gibi birçok kuruluşa 
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tasarrufları altındaki kamu arazilerinde plan yapma ve onama yetkileri tanınmıştır. 
Dolayısıyla 2004-2011 yılları arasında istisnai düzenlemelerle yavaş yavaş 
gerçekleşen yetkilerin merkezi hükümete alınması hareketinin 2011 genel seçimleri 
sonrasında zirveye ulaştığı söylenebilir. 

Yeniden ölçeklemenin dördüncü ve son aşaması, aynı zamanda en radikal olanı bu 
bildirinin yazıldığı günlerde yaşanmaktadır. 2012 Ekim ayında T.B.M.M.'ye 
getirilen bir kanun tasarısı ile büyükşehir belediyelerinin sayısının arttırılması, 
büyükşehir belediyelerinin sınırları il sınırları yapılması, büyükşehir olan illerde il 
özel idarelerinin kapatılması ve bu illerde köylerin mahalleye dönüştürülmesi 
öngörülmektedir. Kamuoyunda büyük tartışmalar başlatan bu aşama ile birlikte 
odağında "büyükşehir" bulunan yeni bir ölçekleme süreci başlamış olmaktadır. Bu 
süreç Türkiye'de mülki idare sisteminin Tanzimat'tan beri süregelen yapısının 
değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Tasarının yönetsel açıdan getirdiği değişiklikler 
bir yana tasarının temel gerekçeleri arasında ise "imar ve planlama bütünlüğünün 
sağlanması"nın önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Önceki aşamalarda da dile 
getirilen bu gerekçenin sonuçta daha parçalı bir yapı oluşturması, tasarıyla getirilen 
düzenlemelerin kent planlaması adına getireceği değişikliklerin yeniden ve dikkatli 
biçimde sorgulanması gerekliliğini doğurmaktadır. 

Bu anlamda 2004 yılında gerçekleştirilen değişikliklerden sonra il sınırı büyükşehir 
belediye sınırı olan İstanbul'da kent planlama sürecinin nasıl etkilendiğinin ele 
alınması, yeniden ölçeklemenin kent planlama sürecinin anlaşılmasında önemli 
katkılarda bulunabilme potansiyeline sahiptir. Bu bildiride bunun için İstanbul'un 
yerel yönetim sınırlarının 2004 ve 2009 yıllarında gerçekleşen değişimler, bu 
değişimlerle birlikte imar planlarında yapılan değişikliklerle birlikte ele alınmıştır. 
Kent planlamada parçacı düzenlemelerin temel göstergelerinden birisi olan imar 
planı değişikliklerinin yapılan yeniden ölçekleme ile ilişkisi konusunda da 
İstanbul'da bulunan yerel yönetimlerde çalışan şehir plancıları, yöneticiler ve 
muhalefet partilerine mensup belediye meclis üyeleriyle de yarı yapılandırılmış 
mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul'un 2004 öncesi sınırlarının 1984 yılında 3030 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu ile belirlendiği görülmektedir(Şekil 1). İstanbul Büyükşehir Belediye 
sınırları içerisinde ilçe, belde ve köyler bulunmaktadır. Dönemin belediye sınırlarına 
ilişkin tartışmaların büyükşehir belediye sınırı, mücavir alan sınırları, ilçe belediyesi 
sınırlarını kapsadığı görülmektedir. İl sınırlarının neredeyse %60'a yakın kısmı 
büyükşehir belediye sınırlarının dışındaki ilçelerden oluşmaktadır. Burada, 
büyükşehire bağlı ilçe, köy ve belde belediyeleri ile büyükşehire bağlı bulunmayan 
ilçe ve belde belediyeleri ve köylerin bulunduğu görülmektedir. Dönem içerisinde 
yapılan akademik çalışmalarda ve teknik raporlarda bu yapının planlama 
bütünlüğünü bozacak nitelikte olduğu sıklıkla dile getirilmiştir. 

Birinci aşamada 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yetki alanı il mülki sınırları olarak 
genişletilmiştir. Daha önce büyükşehir yetki alanında bulunan ilçe sayısı 27'den 
32'ye çıkmıştır. Artık İstanbul'un 32 ilçesi 151 köyü, 817 mahallesi ve 41 ilk 
kademe belediyesi bulunmaktadır. Bu süreçte belde belediyeleri, ilk kademe 
belediyeleri olarak varlıklarını ve planlama süreçlerini devam ettirmiştir (Şekil 2). 
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Şekil 1. 3030 Sayılı Büyükşehir Kanununa Göre İstanbul'un İdari Sınırları (Kaynak: İBŞB 
Büyükşehir Belediyesi, 2012) 

İkinci aşamada, 2009 Yerel Seçimlerinden hemen önce 2008 tarihinde, 5747 sayılı 
"Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre 
İstanbul'daki ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmış; Eminönü 
Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleriyle birlikte Fatih Belediyesine 
katılmış ve Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenyurt, 
Sancaktepe, Sultangazi isimleri ile yeni ilçeler kurulmuştur. İstanbul ilinde 32 olan 
ilçe sayısı 39 olmuştur (Şekil 3). 

Şekil 2. 2004 Yılından Sonra İstanbul'un İdari Sınırları (Kaynak: İBŞB, 2012) 
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Şekil 3. 2009 Yılı Sonrasında İstanbul İdari Sınırları (Kaynak: İBŞB, 2012) 

İstanbul'un idari sınırlarına ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin imar planı 
değişiklikleri üzerinde nasıl bir etki yarattığının anlaşılabilmesi amacıyla İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer alan plan askı bilgileri temel alınarak 
bir sorgulama yapılmaya çalışılmıştır. Burada yapılan imar planı değişiklikleri 
arasında ölçek ve tür ayrımına gidilmemiş, ayrıca reddedilen plan değişiklikleri 
araştırma dışında tutulmuştur. Elde edilen veriler, karşılaştırma yapma olanağı 
sağlamak amacıyla 2004-2008 arası ve 2009 sonrası dönem olmak üzere ikiye 
ayrılmıştır. Planlama sürecinde parçalı bir yaklaşıma neden olan, plan tadilatları 
sayılarının ilçelere göre dağılımları öncelikle aşağıda görüldüğü gibi Avrupa ve 
Anadolu yakalarında ve yeni kurulan ilçelerde dönemde incelenmiştir.(Şekil 4-5-6). 

Şekil 4. İstanbul Avrupa Yakasında Bulunan İlçe Belediyelerindeki İmar Planı Değişiklikleri 
(2004-2008 dönemi ile 2009-2012 dönemleri) 

Grafikler incelendiğinde her iki yakada da, 2009 sonrası dönemde imar planı 
değişikliği sayılarında artış görülürken, Anadolu yakasındaki artışlar daha belirgin 
şekilde dikkat çekmektedir. Belde belediyelerin kalkması ve Büyükşehir 
Belediyelerinin yetki alanının tüm ili kapsadığı bir süreçteki bu artış, sınırların 
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değişiminin ve yetki tekelleşmesinin planlamada bütünselliğini korumada etkin 
olmadığını göstermektedir. 2008 sonrası dönemde yeni kurulan ilçe 
belediyelerindeki imar planı değişikliklerinin sayısının ise çok daha hızlı arttığı 
görülmektedir (Şekil 6). 

^ J 
Şekil 5. İstanbul Anadolu Yakasında Bulunan İlçe Belediyelerindeki İmar Planı Değişiklikleri 
(2004-2008 dönemi ile 2009-2012 dönemleri). 

Araştırmada ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta olan şehir 
plancılarına, yöneticilere ve muhalefet partilerine mensup belediye meclis üyelerine 
yapılan sınır ve yetki değişikliklerinin kent planlama sürecine etkileri konusundaki 
görüşleri sorulmuştur. Bu anlamda plancıların plan değişikliklerini her dönem olan, 
yetki ve idari sınırlardan bağımsız bir süreç olarak algıladıkları, İstanbul'daki imar 
sorunlarının temelinde ilk kademe belediyelerinin kuralsız gelişimi olduğu ve 
2008'deki ilk kademe belediyelerinin ilçelere birleşmesi ve yeni ilçelerin oluşumu 
ile bu sorunun üstesinden gelindiğini düşündükleri görülmektedir. Belediye'de 
çalışan plancıların bir kısmı, süreci takip etme konusunda ekonomik avantajı 
bulunan parsel sahipleri için plan değişikliklerinin avantaj yarattığını, düşük gelir 
grubu için bu fırsatların mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. Bunun yanında 
yöneticiler, İstanbul'un metropoliten anlamda nüfusu ve diğer özellikleri ile 
gelişimini sürdürdüğünü ve böylesine büyüyen ve dünya kenti özellikleri taşıyan bir 
metropolde plan tadilatlarının doğal olduğunu belirtmişlerdir. 

Muhalefette yer alan meclis üyeleri ise, Büyükşehirlerin yetkilerinin bu kadar 
genişlemesi ve yapılan diğer kanun değişiklikleri ile ilçeler arasında kazananların ve 
kaybedenlerin oluşacağı ve adaletsizliklerin artacağı kaygısını taşımaktadırlar. 
Yetkilerin Büyükşehirlerde toplanmasının siyasi rekabet ve eşit mücadele açısından 
da sakıncaları olduğu görüşü ifade edilmektedir. Yine köylere mahalle statüsü 
verilmesinin hizmetler yönünden sorunlarının bulunduğu tarım yapılan yerde suyun 
şehir suyu ile aynı şekilde fiyatlandırılması gibi durumların sorun yarattığını ifade 
edilmektedir. 
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Şekil 6. İstanbul'da 2008 sonrası kurulan İlçe Belediyelerindeki İmar Planı Değişiklikleri 
(2004-2008 dönemi ile 2009-2012 dönemleri). 

Sonuç 

Türkiye'nin idari yapısı içerisinde belediye sınırlarının il sınırları ile 
aynılaştırılmasının yerel kamu hizmetlerinin bütününe ve kent planlama süreçlerine 
önemli etkileri olmuştur. Sanılanın aksine yetki kargaşasının ortadan kalkması ve 
kentsel projelerin gerçekleştirilmesindeki sorunların çözümü yerine yönetilmesi 
daha güç, daha sorunlu, yatırım odaklı, noktasal ve daha parçacı bir planlama süreci 
ortaya çıkmıştır. İstanbul kentinde yaklaşık 7 yıldır yaşanan bu deneyim, gelecekte 
metropoliten alanların yönetimi ile kent planlama süreçleri ilişkisinin 
düzenlenmesinde yaşamsal bir öneme sahiptir. İstanbul Kenti özelinde sınırların 
yalınlaştırılmasının ve aynılaştırılmasının, yetki tekelleşmesinin kent planlamaya 
ilişkin temel sorunların düzeltilmesiyle ilişkili olmadığı görülmektedir. Hatta 
büyükşehir sınırı il sınırı olduktan sonra imar planı değişikliklerinin sayısının 
artması durumun daha da sorunlu bir hal aldığını göstermektedir. 

Kuşkusuz Türkiye ve İstanbul'daki yeniden ölçekleme hareketlerinin sonuçlarının 
daha iyi anlaşılması, yönetişim söyleminin süreçteki etkilerinin ve var olan siyasa 
ağlarının ağırlığının görülmesi için daha derinlemesine araştırmaların yapılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, bu bildiri çerçevesinde yapılan kısıtlı araştırma bile 
yapılan yeniden ölçeklemenin "büyükşehir tuzağı"na düştüğünü, normatif değerlere 
dayandığını, temelde kent planlamasına ilişkin bütünsellik ve düzen iddialarına yanıt 
vermediğini göstermektedir. Yapılan yönetsel düzenlemelerin gerekçesini oluşturan 
bütünsel kent planlaması söylemi İstanbul özelinde de olsa doğrulanmamaktadır. 
Açıktır ki Türkiye'de yapısal mülki idare düzenlemelerinin sağlıklı verilere dayalı 
bilimsel araştırmalara dayandırılması, seçeneklerin katılımcı ve demokratik bir 
süreçle değerlendirilmesi Türkiye'de devletin yeniden düzenlenmesinde daha akılcı 
bir yol oluşturmaktadır. 
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Sınır Bölgelerinde Yönetişim: Değişen Yaklaşımlar 
Emrah SöylemezÇiğdem Varol2 

Öz: En az iki eşitsizliğin mekânda somut olarak karşılık bulması olarak tanımlanan sınır 
kavramı, politik coğrafyanın sınırlarını aşması ile birlikte etkileri ve sonuçları bakımından 
son 20 yılda önemli yapısal değişiklikler geçirmiştir. Bu değişim, sınırın kurumsal yapılar ve 
belirli fonksiyonların üzerinden tanımlanmasının ötesinde ekonomik entegrasyon, politika ve 
kurumlar üzerinden yönetişim kavramını içerecek şekilde yeniden ele alınmasını kapsarken, 
sınır bölgelerindeki işbirliğini de içine alacak şekilde geniş bir yelpazede değerlendirilmesini 
gündeme getirmiştir. Bu çalışma kapsamında, sınır bölgeleri değişen paradigma ve koşullarla 
birlikte tarihsel süreçte ele alınarak; son dönem yazınında fiziki mekandan ziyade bir politika 
alanı olarak yönetişim mekanını metaforik "yumuşak mekan" olarak betimleyen yaklaşımlar 
irdelenmiştir. Teoride ortaya çıkan yansımalar değerlendirilerek, yapısal farklılıklara rağmen 
teorinin yansımaları üzerinden Türkiye için değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bulanık sınır, yumuşak mekânlar, sınır ötesi yönetişim. 

Abstract: Border is defined in concrete terms as resonation of at least two inequality in space. 
Concept of border exceeds the limits of political geography in terms of the effects and results 
in the last 20 years and has undergone significant structural changes. These changes beyond 
the definition of boundaries, institutional structures and the specific functions include 
economic integration, policy and reevaluating governance of the institutions. In this study, 
border regions, along with the changing paradigm, and conditions are discussed in a 
historical process. In addition, the literature of the last period, rather than limit the physical 
space is seen as a policy area and defined as "soft space" approaches discussed. In theory, 
the resulting reflections are evaluated, despite the structural differences of the reflections of 
the theory assessments were made for Turkey. 

Keywords:. Fuzzy boundary, soft spaces, cross-border governance. 
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Giriş 

Politik coğrafyanın sınırlarını aşması ile birlikte etkileri ve sonuçları bakımından son 
20 yılda önemli yapısal değişiklikler geçiren sınır kavramının, kurumsal yapılar ve 
belirli fonksiyonların üzerinden tanımlanmasının ötesinde ekonomik entegrasyon, 
politika ve yönetişim kavramını da içerecek şekilde yeniden değerlendirilmesi 
ihtiyacı doğmuştur. Bu makale tarihsel süreçte değişen paradigmalar ve koşullarla 
birlikte; son dönem yazınında fiziki mekandan ziyade bir politika alanı olarak 
yönetişim mekanını metaforik "yumuşak mekan" olarak betimleyen yaklaşımları 
içerecek şekilde ele alarak, Dünya ve Avrupa Birliği örnekleri ile sınır ötesi 
mekansal planlama çerçevesinde öne çıkan yumuşak mekan, bulanık sınır ve 
yönetişimin yönetişimi kavramları çerçevesinde sınır ötesi işbirliklerini 
irdelemektedir. Bu çalışma kapsamında kullanılan bölge kavramı, ulusal sınırların 
ötesinde sosyolojik, ekonomik ve mekânsal farklılıkları olan bölgeleri ifade 
etmektedir. 

Sınır, 18.yy ile birlikte devlet inşaası ile sonuçlanan ve özellikle politik olarak 
bölünmeleri ifade etmek üzere kullanılmış, modern ulus devlet ve küresel devlet 
sisteminde ise politik bölünme veya sosyal yapıların ürünü olarak tanımlanmıştır 
(Baud ve Schendel 1997:214). Avrupa Komisyonu'na (1995) göre sınırdaki bir 
bölgenin ötesi; coğrafya, tarih, kültürel bağlar ve ekonomik ilişkiler potansiyeli olan 
ancak ulus devletin egemenlik sınırları ile kesilen bölgeler olarak tanımlanmıştır. Bu 
çerçevede ulus devletlerin sınırlarında oluşan ve çeşitli ilişkiler içinde bulunan 
alanlar ise sınır ötesi veya sınır bölgeleri olarak tariflenmektedir. Erbay ve Yener'e 
(1998:20) göre, sınır ötesi bölge; coğrafi, tarihi, çevresel ve ekonomik alanlarda 
potansiyel ortak yönleri olan, bazı konularda bütünlük arz eden, her iki taraftaki 
devletlerin egemenliği altındaki bölgeyi ifade etmektedir. 

Son yirmi yılda sınır fonksiyonlarının küresel gelişmelere paralel olarak 
değişmesinden dolayı sınır ötesi çalışmalar da önemli dönüşüm geçirmektedir. Sınır 
bölgesi kavramı bir sınırın iki yakasındaki farklı ülkelerin bölgesel birimlerinden 
oluşan aktivite bölgeleri olarak tarif edilebilir. Bu çerçevede sınır bölgeleri birer 
eylem alanı olmalarının yanında eylem birimleri olarak ta kabul edildiğinde yerel 
ekonomik kalkınmanın önemli bir ayağı olarak değerlendirilmektedir. 

Sınır Ötesi İşbirlikleri ve Yerel Kalkınma 

Sınır ötesi işbirliği farklı devletlere ait bölgesel otoriteler arasında kurulan ortak 
politika ve eylemleri kordine etme ve hayata geçirmeye yarayan işbirlikleri olarak 
tanımlanmaktadır. Bu çerçevede sınırötesi işbirliğinin temel prensibi, sınırlarda yer 
alan "sınır bölgelerin"de anlaşmaya dayalı ilişkiler oluşturmak yoluyla benzer 
sorunlara ortak çözümler bulmaktır (Erbay ve Yener, 1998:21). Bu bağlamda 
bölgesel işbirliği esas olarak ulusal sınırları ve devletlerin kısıtlayıcı ekonomik 
işbirliği alanının da ötesine geçme yolunda açık iradeyi temsil etmektedir (Guimera 
ve Gonzales 2010:4). Sınır ötesi işbirlikleri ülkelerin ortak çıkarları çerçevesinde 
sınır alanlarında komşuluk ilişkileri çerçevesinde geliştirmeyi, güven ve refahı 
artırırken, sınır alanlarında çok boyutlu bir gelişme sağlamayı hedeflemektedir. 

Sınır bölgelerinde anlaşmaya dayalı ilişkiler oluşturmak yoluyla benzer sorunlara 
ortak çözümler bulmak söz konusu işbirliklerin temel hedefidir. Bu çerçevede 
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ülkelerin karşılıklı çıkarları çerçevesinde iyi komşuluk ilişkilerini ilerletmek; 
istikrar, güven ve refahı büyütmek ve bu ülkelerin uyumlu, dengeli ve sürdürülebilir 
kalkınmalarını sağlamaktır. Bölgelerin, birbirleriyle ilişki kurarak, sınırötesi 
işbirliklerine gitmelerinin temelinde, devlet sınırlarıyla ortaya çıkan izolasyonu 
aşma düşüncesi yatmaktadır. Ulus devlet sınırlarının ötesinde işbirliği geliştirme 
yöntemleri farklı form ve özelliklerde kurulmaktadır. Kardeş kentler, bölgesel ve 
yerel birlikler, devlet altı işbirlikleri, devletlerarası bölgesel işbirlikleri ve devletler 
arası sınır ötesi işbirlikleri formlarında kurulan bu iş birlikleri bazen bitişik sınırların 
dışında da kurulmaktadır. 

Bu çerçevede sınır bölgelerinde sürdürülebilir yerel ekonomik ve sosyal kalkınmayı 
geliştirmek önemli bir konu haline gelmektedir. Haughton ve Allmendinger'e 
(2008:143) göre yerel kalkınmanın çağdaş yönetişiminde üç faktör öne çıkmaktadır. 
Bunlardan ilki, biçimsel yasal düzenlemeler ile durağan strateji ve planlar içinde 
çalışma ihtiyacıdır. Bu tip resmi ve sert düzenlemeler ağ yapıları, politika sektörleri 
ve ölçeklendirilmiş analitik anlayışlar ile kolayca eşleşmezler. İkinci olarak, parçalı 
yönetim ve finansman yapılarının yükselişidir. Böyle ortamlarda ise kurumsal olarak 
hayatta kalma, rekabetçi ekonomik ortamda başarılı olabilecek birlikler kurarak 
fonlardan yararlanmak ve iyi yönetişim yapıları oluşturmak gereklidir. Üçüncü 
olarak ise başarılı mekânlar gerçekleştirmek için kamusal servisler ve donatıları da 
içeren altyapı sağlamış olmak gerekmektedir. Bu ise bölgesel gelişmede özellikle 
çeşitli ağlar, ittifaklar ve ortaklıklar oluşturmak yoluyla Anglo-Avrupası ve yeni 
bölgecilik felsefesini yansıtır. Başka bir deyişle yumuşak (soft) çıktısı olan katı 
(hard) bir gelişmedir. 

Tablo 1. Temel bölgesel üst işbirliği özellikleri 

Bölgesel Üst Tipi Amacı Özelliği 
İşbirliği 

Avrupa Birliği Güçlü ulusüstü Ülkeler arası Dayanıklı 
otorite altında entegrasyon ve ulusaşırı kamu 
hükümetler arası homojen ekonomik yönetişim 
koordinasyon alan oluşturmak kurumları 

Kuzey Amerika ABD liderliğinde Serbest ticarete Faktör maaliyet 
Serbest Ticaret hükümetler arası dayalı ekonomik farklılıklarını ve 
Anlaşması koordinasyon entegrasyon göreli avantajları 

kıymetlendirme 

Asya Pasifik Zayıf ağ olarak Bölgesel işbirliği ve Emeğin sınır 
Ekonomik İşbirliği organize olmuş, kalkınmayı sağlamak, ötesi bölünme ve 

ulusal bölgesel ticaret ve yatırımları alt bölgesel 
aktörelere sahip açık kolaylaştırmak ve tamamlayıcılığı 
bölge sınır ötesi rekabet 

yaratımı 

Kaynak: (Perkman ve Sum, 2002) 

Sınırötesi işbirlikleri mekânsal yakınlıkları bulunan birbirine komşu bölgelerin 
Sınırötesi İşbirliği şeklinde olabileceği gibi, mekânsal yakınlığı bulunmamasına 
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rağmen ortak stratejik amaçları, benzer ekonomik sorunları bulunan bölgeler 
arasında ağsal sınır ötesi işbirlikleri de olabilir. Önemli sınır ötesi işbirlikleri 
Amerika kıtasında 1930-1940 yılları arasında, Avrupa da ise 1950'li yılların 
sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Asya ve Afrikada ise son dönemlerde gündeme 
gelmektedir. Bu bağlamda Dünya genelinde 3 temel bölgesel üst işbirliği dikkate 
alındığında Avrupa Birliği görece güçlü bir ulusüstü yapı oluşturarak hükümetler 
arası koordinasyonu sağlama ve bütünleşmeyi hedeflemektedir. Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) çerçevesinde ABD'nin liderliğinde hükümetler 
arası koordinasyonu sağlayarak, serbest ticarete dayalı ekonomik entegrasyon 
hedeflenmektedir (Perkman ve Sum 2002). Asya Pasifik Ekonomik işbirliği ise 
bitişik sınırdan ziyade ağ olarak organize olan bölgesel aktörlere sahip açık bölge 
olarak tanımlanmaktadır. (Tablo 1) 

Avrupa Birliği'nde Sınır Ötesi İşbirlikleri 

Avrupa'da 1950'li yıllarla birlikte başlayan sınır ötesi işbirlikleri coğrafya, politika 
bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, işletme gibi disiplinlerce araştırma konusu 
edilmiş, ancak bu çalışmaların çoğunda güçlü normatif ilkeler çerçevesinde ulus 
devlet egemenliğinden kurtulmak üzere geliştirilmiştir (Cappellin, 2004:209). Sonuç 
olarak bu çalışmalar gerçek olayların deneysel sonuçlarından ziyade normatif 
kabullere dayanan bir yaklaşım geliştirmiştir. 

Avrupa'nın girdiği değişim sürecine paralel Orta ve Doğu Avrupa'daki siyasal ve 
ekonomik değişiklikler ve Ortak Pazarı'ın gelişmesi, Avrupa birliğinde sınır 
bölgelerini hızlı bir şekilde ön plana çıkarmıştır (Guimera ve Gonzales, 2010). AB'de 
sınır bölgelerinde kurulan sınır ötesi işbirlikleri "EUREGIO" veya "euroregion" 
olarak adlandırılmakta ve yatayda ulus altı komşu bölgeler arasındaki işbirliğini 
geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Avrupa'da kurulan ilk sınır ötesi işbirliği bölgesi (EUREGIO) 1958 yılında 
Hollanda Almanya sınırında Enschede ve Gronau bölgelerinde olmuş bu tarihten 
itibaren değişik formlarda Avrupa'nın farklı bölgelerinde de bu işbirliklerine 
gidilmiştir. Çok farklı fo rm ve ölçeklerde belediyeler arası, bölgesel otoriteler 
arasında farklı formallik düzeylerinde devam etmektedir. 1980'li yıllar ile birlikte 
sınır kavramı köklü anlamsal ve işlevsel değişiklikler geçirmiştir. Sınırötesi işbirliği 
konularında Avrupa Birliği geçirilen süreçte ortaya çıkan kurumsal yapıları, 
yöntemleri ve aktörler arasındaki ilişkileri ile yol gösterici niteliktedir. 1988 yılında 
Avrupa Topluluğu'nun yapısal fonlarının yeniden ele alınması ve Interreg'in hayata 
geçirilmesi bölgesel politika çerçevesinde bölgelerin sınırötesi işbirliklerine katkıda 
bulunmuştur. 

Ulusal devletler arasında savaş dönemlerinde, genelde daha çok askeri bakış açısı 
altında ele alınarak geçilemez kılınan sınırların varlığı ve bu sınırlardaki kapalılık 
dolayısıyla, büyük ekonomik kayıplara katlanmak zorunda kalan sınır bölgeleri, 
Avrupa bütünleşmesinin esaslı kazananları olarak nitelenebilir. Bu çerçevede 
Avrupa Birliği'nde devlet sınırlarının bütünleşme süreci ekonomik, politik, kültürel 
ve psikolojik yönlerden desteklenmiş ve sınır bölgelerine yönelik yeni politikalar 
geliştirilmiştir. 

150'den fazla sınır ötesi işbirliğinin kurularak devam ettiği Avrupa Birliğinde sınır 
ötesi işbirlikleri 1950'den başlayarak tarihsel olarak 3 dönemde ele alınmaktadır 
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(Şekil 1). Bunlar 1960-1980 arası EUREGIO ile başlayan Avrupa Komisyonun 
önerileri şeklinde gelişen formlar, 1980-1990 arası Madrid Kongresinden sonra 
Interreg I 'e kadarki kuluçka evresi olarak ta tanımlanabilecek ve yasal desteklemeler 
ile gelişen dönem ve 1990-2006 arasında interreg II ve interreg III'ü kapsayan mali 
desteklerin artarak sürdüğü dönemi kapsamaktadır. Interreg mekanizmaları ile 
sadece üye devletler değil Sovyet sonrası ülkeler, Türkiye ve Ermenistan gibi 
ülkelerin kapsandığı geniş bir yelpazede sınır ötesi işbirlikleri desteklenmektedir. 
Sınır ötesi işbirlikleri bu süreçte Avrupa Birliğine katılım öncesi ülkeler açısından 
yararlı ve zorunlu mekanizmalar olmuşlardır (Guimera ve Gonzales, 2010). 

Şekil 1. Avrupa Birliği sınır ötesi işbirlikleri süreci 

1990'lı yıllardan itibaren değişen ekonomik ve siyasi ortam, Avrupa Birliği'nde 
sınır bölgelerini ön plana çıkarmıştır. "Sınırötesi bölgeler" kavramı II. Dünya 
Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa'da devlet sınırlarını, yerel ve bölgesel düzey yoluyla 
aşarak sınırlardaki halkın yaşam ilişkilerini iyileştirme amacının ve bu yöndeki 
çabaların ürünü olarak Avrupa Birliği'nin iç sınırlarında ortaya çıkmıştır. 

Foto 1. Tuna makro bölgesi, Kaynak:(http://www.interact-eu.net/danube region strategy 
/danube strategy/285/3928 2012) 
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Son 30 yılda makro bölgesel entegrasyon ile birlikte sınır ötesi işbirliklerin 
yaygınlık kazanması Avrupa'da iki ayak üzerinde gelişen sınır ötesi işbirlikleri 
(Avrupa Konseyi yasal çerçevenin oluşması, Avrupa Komisyonu ise mali kaynak 
sağlaması) konularında öne çıkan bir yapıdır. Sınır ötesi işbirliklerinden sınır ötesi 
bölge kavramına Avrupa Konseyinin sınırı homojen özellikler ve fonksiyonel 
bağımlılıklar üzerinden tanımlaması ile geçilmiştir.(CoE, 1972: 29). 

Bölgesel işbirliği için Avrupa gurubunun (European Grouping for Territorial 
Cooperation) 2006 yılında oluşturulması, Avrupa Birliğinin yeni bölgesel 
politikaları bölgesel planlama konularında makro düzeyde bölgeleri kapsayıcı yeni 
bir boyutunu işaret etmektedir. 2011 yılında kurulan ve 14 ülke 100 milyon nüfusu 
kapsayan Tuna Makro Bölgesi (Foto 1) ve Baltık Denizi Bölgeleri makro bölge 
işbirliklerine örnek olarak verilebilir. 

Sınır Bölgelerinde Yönetişim 

"Sınırsız Dünya" (0hmae,1990) tezinin aksine politik sınırlardaki farklılıklar, 
karmaşıklıklar ve çatışmalar sınır bölgeleri üzerindeki çalışmaları daha önemli hale 
getirmektedir. Zira bölge, ulusal ve sınır çatışmalarında refahın diğer boyutlarının 
aksine sıfır toplamlı oyunu teşvik etmektedir.(Anderson ve Dowd 1999). Bu durum 
ise sınır bölgelerinde katı, durağan ve kâti sınırlı yapılardan daha yumuşak, dinamik 
ve bulanık sınırları olan yapılara evrilmeyi gündeme getirmektedir. 

Son yıllarda bölge ve bölgelerin eşitsiz gelişmesi konularındaki yaklaşımlardaki 
önemli değişiklikler kültürel ve kurumsal değişiklikler ile birlikte doğrudan 
görülmekte, (Hudson, 2003) ekonomik gelişme, rekabet, teknolojik gelişmeler ve 
yüksek mobilite bölgelerin yeniden organizasyonunu gündeme getirirken, 
küreselleşme ile sınırlar daha geçirgen olmakta ve sınır bölgeleri ekonomik ve 
politik etkileşimin sosyal mekânı olarak öne çıkmaktadır. 

Sınırları kati olan bölgesel birimler para, mal, bilgi ve insan akımlarının ulus devlet 
sınırlarını aşmasına paralel olarak düşüş göstermektedir. Ancak bu durumda da ulus 
devletin güvenlik açısından giriş ve çıkışı kontrol etme iddiası tehlike altına 
girmektedir. Sosyal ve toplumsal sınırların eğilimi ise bağlarını bölgesel sınırlardan 
koparma yönündedir. Bu durumda ise sınır bölgelerinde yönetişim gündeme 
gelmektedir. Sınır bölgelerinde meşruiyetini sağlayabilmiş tek bir siyasi gücün 
olmaması ancak toplulukların ortak amaçlarının bulunması bu bölgelerde yönetişimi 
daha önemli kılmaktadır. Bu da devletin isleyişi, kapasitesi ve sınırları ile ilgili 
olarak gelenekselin dışına çıkmayı zorlamaktadır. 

Kaufmann vd.'e (1999) göre, yönetişim, belirli bir ülkede güç ve yetkinin ne şekilde 
kullanıldığı ve uygulandığını belirleyen gelenekler ve kurumlar olarak tanımlamıştır. 
Farklı tanımları olmakla birlikte yönetişim Dünya Bankası tanımı ile tipik kuralları 
olan bir çerçevede kural koyanların uyacakları kurallar olarak tanımlanırken, temel 
prensipleri hukukun üstünlüğü ve hükümet etkinliği çerçevesinde demokratik ve 
hesap verebilir bir devletin nasıl örgütleneceği ve uygulamalarının demokratik 
düzlemde doğuracağı sonuçlar ile ilişkilidir. Bursens ve Helsen (2001) yönetişimi 
birbirinden farklı ancak iç içe geçmiş politika düzlemlerini içine alan ve karşılıklı 
etkileşim halindeki kamusal ve özel aktörlerin hiyerarşik olmayan ağları ile 
yönetilen bir siyasi sistem olarak tanımlamışlardır. Bu tanımlarda mekansal olarak 
küresel, ulusal ve yerel düzeyde yönetişimden bahsedilirken sınır ötesi yönetişim 
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tam olarak tanımlanmamaktadır (Karaman, 2000). Söz konusu bakış açılarına göre 
yönetişim ulusal çerçeve içerisinde güç ve yetki üzerinden 
kavramsallaştırılmaktadır. 

Sınırötesi işbirliği kapsamındaki yönetişim; kurumlar ve aktörleri kapsayarak 
hükümetlerin üst düzeyde işbirliğinden doğmakta ve sosyo-mekânsal ve ekonomik 
sorunların üstesinden gelmek için genel çerçeveyi tanımlamaktadır (Rivolin, 2010). 
Bir başka deyişle sınırötesi bölgelerde aktörler ağına ilişkin olan yönetişim 
tanımında hükümetlerin görevi üst düzeyde yönetmek, yerelde ise rehberlik 
etmektir. Rivolin'e (2010) göre sınır ötesini de kapsayan bölgesel yönetişim, insan 
faaliyetlerinin hem süreci hemde ürünüdür. Dikey (politika düzeyi) ve yataydaki 
(politik düzey ve kamu özel sektör) karmaşık formel ve enformel ilişkiler ve 
devletlerin ulusal mekansal planlama sistemleri yönetişimin konusu olmakta ve bu 
sebepten arazi kullanımı ve mekansal gelişme özel çıkarlar ve kamu ihtiyaçları 
doğrultusunda ele alınmalıdır. Tekeli'ye (1996) göre yönetişim siyasal ve ekonomik 
gücün daha yaygın dağılımını da içermektedir. Bu ise kendisi yapmaktan çok yerel, 
ağsal ilişkiler içinde iletişimsel bir rasyonellik anlayışı içinde aktörleri yapabilir 
kılan, yönlendiren, kaynakların yönlendirilmesini kolaylaştıran yönetişim anlayışını 
tanımlamaktadır. 

Günümüzde geleneksel yöntemler her ne kadar bir tarafa atılmasa da, geleneksel 
dikey hiyerarşi kendisini yatay ağlara bırakmaktadır. Ancak bu süreçte de iki temel 
sorunla karşılaşılmaktadır: Birinci sorun, geleneksel dikey hiyerarşik sistemin 
küreselleşme ve yetki devirleri uygulamalarının meydan okumaları karşısında nasıl 
uyumlu hale geleceği yani yeni yatay sistemle dikey sistemin nasıl bütünleşeceğidir. 
İkinci sorun ise kapasite ile ilgilidir. Bu kapsamda yönetme ve başarılı olma 
yeteneklerinin nasıl artırılacağı sorusuna cevap aranmaktadır. (Özer, 2006:68) 

Yönetişim kavramında vurgulanan ilişki sınırötesi boyutta "farklı ama birlikte" 
boyutunu da kapsamaktadır. Bu çerçevede ilişki ve faaliyetlerin eşgüdümünü ve 
kendi kendini organize eden kişiler arası ağları, örgütler arası eşgüdümü ve sistemler 
arası döngüyü içermekte buna ek olarak belirli sınırlar çerçevesinde ulus devletler 
arasındaki yumuşak yönetişimi gündeme getirmektedir. Bu durumda ise yönetişimin 
sınırları genişlemekte ve belirsizleşmektedir. 

Yumuşak Mekân (Soft Space) ve Yönetişim 

2008 yılında ilk olarak Akademik literatürde geçen kavram "alternatif yönetim 
coğrafyalarını" kastetmiştir (Haughton ve Allmendinger, 2008:143). Allmendinger 
ve Haughton'a göre (2009:619) Yumuşak mekân kavramlaştırması, özellikle, 
mekânsal planlama ve yönetişim kapmsamında ilişkisel ve devlet-merkezli olmayan 
coğrafyaların etkilerini anlamak için bir girişimdir. Waterhout'a (2010) göre "Soft 
spatial planning" yasal ve finansal araçlar üzerine oturan bir planlamadan ziyade, 
informal aktör ilişkileri, ortak vizyon ve strateji inşasına gönderme yapar. 

"Yumuşak" kelimesi yönetişimin informal hali olarak tanımlanmaktadır. yumuşak 
yönetişim mekanı veya yumuşak mekan ise bölge planlamada şekilsel 
düzenlemelere referans vermektedir. Kullanılan mekan kavramı ise mekansal 
planlama söz konusu iken fiziki; politika alanına yönelik yönetişim mekanı olarak 
kullanıldığında ise metaforik bir mekandan söz edilmektedir. Yumuşak mekân 
sektörler arası ve çok aktörlü yönetişim yaklaşımlarına direnç gösteren yerlere 
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yönelik yeni ve yaratıcı düşünce yöntemleri sunan bir yaklaşım olarakta 
görülmektedir. Bundan dolayı stratejik mekânsal planlamada sektörler arası politika 
koordinasyonunda bir politika aracı olarak görülmektedir (Allmendinger ve 
Haughton, 2009:620). 

Olesen (2011), bu kavramsallaştırmayı stratejik planlamanın bir bölümü olarak 
görmekte ve yumuşak mekânı yeni bir olgu mu yoksa geçirgen sınırların mekânsal 
yönetişimini mi anlamaya yönelik bir yaklaşım mı olduğunu sorgulamaktadır. 
Yumuşak mekân kavramının ortaya çıkışı yetkinin yeniden dağılımı ile yakından 
ilişkilidir. Yumuşak mekânlar çakışan ve bulanık sınırları olan ve pragmatizme 
vurgu yapılan yerler olarak tanımlanmaktadır. (Allmendinger ve Haughton, 2009). 

Kavramın sektörler arası işbirliği ve çok aktörlü yönetişime direnci olan bölgeler 
için kullanıldığı görülmektedir. Walsh vd.'e (2012) göre yumuşak mekân belirli bir 
coğrafya üzerinde politik idari sınırların dışı ve ulus devletin iç bölünmelerinde 
yöneten aktörler (genellikle kamu) tarafından bilinçli bir şekilde inşa edilen 
stratejiler sonucu oluşan özel bir mekân tipi olarak tanımlamaktadır. Yumuşak 
mekân Lefebvre'in terminolojisi ile ifade edilen mekân veya konkav mekân ile tam 
eşleşmemektedir. Bu çerçevede bir bölge tek başına bir yumuşak mekân değildir. 
Ancak bir harita üzerindeki yönetişim dokümanlarını da kapsayan mekânsal planı 
veya stratejileri yumuşak mekân tanımına girmektedir (Walsh vd., 2012). Ayrıca 
Avrupa Birliği ekonomik dokümanlarında rastlanan mekân körü (Barca, 2009) bir 
gelişmeyi ve limitli bir mekânı tarifleyen kavramların aksine mekânı inşaa eden 
mekânsal gelişmişlik derecesine referans verilmektedir. 

Bu çerçevede yumuşak mekan kavramı fiziki mekandan ziyade bir politika alanı 
olarak yönetişim mekanını metaforik olarak temsil eden bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Başka bir deyişle yumuşak mekân, mekânsal planlama ve yönetişim 
stratejilerinin mekâna yansıması olarak tanımlanabilir. 

Şimdiye kadarki Davoudi ve Strange (2009) tarafından önerilen pozitivist ve 
mutlakçı mekânsal planlama stratejileri belki yumuşak mekân kavramı ile baskın 
bölgesel meta coğrafyalardan uzaklaşarak ulus devlet ve politik sınıların çizdiği 
coğrafyalar bağlamından bir bakıştan uzaklaşmak üzere açık ve bilinçli stratejiler 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Walsh, 2010). 

Değişen ihtiyaçlar ile birlikte sınır bölgelerinde yönetişim yapısı da değişiklik 
göstermekte ve sınırların daha az katı hale gelmesiyle birlikte geleneksel katı idari 
sınır yapısı daha bulanık bir yapıya doğru evrilmektedir. Yumuşak mekân çağdaş 
sosyo-mekânsal ilişkilerin karmaşıklığını anlamakta ve cevap vermekte sıkıntılar 
yaşayan resmi ve idari devlet mekânını anlamaya yönelik bir çaba olarak 
değerlendirilmektedir. 

Avrupa'da yumuşak mekân planlamasına ilişkin örnekler Fransa'da planification 
strategique ile problem ve stratejileri birleştiren ve çözen bir yaklaşım, İngiltere'de 
Bölgesel Mekânsal Stratejileri ve Bölgesel ekonomik stratejiler ile statik planlama 
sistemi ile çözülemeyen sorunları çözme yolunda adımlar atılmaktadır. 
(Allmendinger ve Haughton, 2009). Almanya, metropoliten bölge ve kırsal 
bölgelerinde dengeli gelişmeyi sağlamak üzere özel sektörü de içine alan 
überregionale Partnerschaften planlarını yapmaktadır (Kawka, 2009). Hollanda ise 
Yeni Planlama Yasası ile idari düzeyler arası şekli yönetim gücünü daha esnek 
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araçlarla (yapısal vizyon ve mekansal planlama prensipleri) yönetişim 
mekanizmaları geliştirmektedir. 

1950 ile 1970'li yıllar arasında mekânsal planlama ve Keynesçi ekonomik akım 
arasında sıkı metedolojik ilişki vardı. Girdi-çıktı analizleri, lineer programlama 
bölgesel gelişme planlarının dengeli kalkınma hedefleri için önemli araçlardı. Ancak 
1980'lerden itibaren neoklasik akımlar ile birlikte mekânsal planlama ekonomiden 
izole değerlendirilmeye başlandı. Ancak son dönemlerdeki ekonomideki gelişmeler 
(Yeni ekonomik coğrafya, İçsel büyüme teorisi) daha iyi gelişim süreçleri ve 
planlanan müdahalelerin etkilerini anlamak için mekânsal planlama yeniden 
gündeme gelmiştir. Sınır ötesi bölgelerde ise özellikle birbirleriyle entegre olan sınır 
bölgeleri örneklerinde sınır ötesi mekânsal planlama kavramı ortaya çıkmakta ve 
yöntem ve araçlar konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 

Sonuç ve Tartışmalar 

Son dönem sınır ötesi ve yumuşak yönetişim mekanı yazınında teorik çalışmalar 
inclenerek oluşturulan sınır bölgelerinde yumuşak mekana ilişkin tartışmalar sınır 
bölgelerinde entegre koşullardan uzak ve temel sorunlar yaşayan Türkiye açısından 
değerlendirildiğinde, 

• Avrupa Konseyi'nin bir kurucu üyesi olarak Türkiye, Konsey'in Sınırötesi 
Çerçeve Sözleşmesini, 2000 yılında "sadece" diplomatik ilişkilerinin bulunduğu 
ülkelerin "ulusaltı" birimleriyle ve bu birimlerden de ancak "mahalli idare" 
olanlarıyla sınırötesi işbirliği yoluna gidilebileceği kaydıyla onaylamıştır. 
Böylelikle Türk yerel yönetimlerinin, diğer ülkeler yerel yönetimleriyle 
işbirliğine gitme ve sonuçta ortak sorunların çözümüne ve uluslar arası barışa 
katkıda bulunma olanağı elde etmiştir. Avrupa Komisyonunun bölgeye 
fonksiyonel bir varlık olarak bakışı önceki sınır ötesi işbirliği politikalarının 
mekânsal planlama teorileri ve pratiklerinden etkilenmiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Ancak sınır ötesi bölgelerin sosyal analizleri sadece 
fonksiyonel kavramlar üzerinden yapılmasının uygun olmadığı yönünde 
olmuştur. 

• Sınır ötesi işbirliklerinde temel sıkıntılar dil, kültürel, yasal ve tarihsel 
bariyerler olarak sıralanmaktadır. Bu bariyerlerin aşılamadığı ve sınır ötesi 
düzeyde entegre koşullarına erişlememiş bölgelerde bu süreç farklı olmakta ve 
final sonuç fiziksel gelişme veya duruma göre hiçbir gelişme gerçekleşmemesi 
olarak ta ortaya çıkabilmektedir. Türkiye'nin 8 ülke ile 2949 km kara sınırında 
sosyal ve ekonomik ilişkilerinde çeşitli problemler yaşanmakta ve sınır ötesi 
işbirliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak bariyer olarak kabul edilen 
öğelerden ziyade uluslararası alanda yaşanan sorunlar sınır ötesi mekânsal 
işbirliklerinin önünde temel bariyerler olmaktadır. 

• Sınır ötesi işbirliklerin tarihsel gelişimi ve destekleyici politikalar, farklı form 
ve durumlardaki sınır ötesi bölgeler ve sıklıkları, dağılımları ve zaman içindeki 
gelişimleri, sınır ötesi bölgelerinin ve farklı formlarının başarısı, bulundukları 
ülkelerdeki kurumsal durumlar ve üst düzey politikalara bağlıdır. Sınır bölgeleri 
işbirliklerinin gücü ulus devletler arasındaki ilişki ile doğru orantılı olarak 
değişmektedir. Sınır bölgelerini birbirinden ayrılmış mekânlar olarak görmenin 
aksine katı ve yumuşak yönetişim mekânları gibi birbirini ulus altı ve yerel 
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ölçekte tamamlayıcı birimler olarak ele alarak rekabeti yaratıcı politikalar 
üretilmeli ve ulus devletlere paralel olarak bir gelişme sağlanmalıdır. Bu 
çerçevede Türkiye sınır bölgelerinde sosyal ilişkilerin yoğun olduğu 
bölgelerden başlayarak ilişkileri güçlendirecek katı olmayan yönetişim 
modelleri geliştirilmelidir. 

• Yumuşak mekanlar toplumsal katılım ve sektörler arası danışmalar ile yeni 
gelişmeleri yavaşlatıcı veya durduran yerlerde yaratıcı düşünce odaklı bir 
girişimi temsil etmektedir.(Haughton vd., 2010). Bu da entegrasyon 
düzeyindeki sınır bölgelerinde başlatılacak çalışmaların yaratıcı düşünce odaklı 
olarak başlamasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Türkiye sınırlarında 
henüz entegrasyon düzeyinde bir işbirliği yoktur. Ancak, yaratıcı düşünce 
odaklı gelişmeleri planlanan sınır bölgeleri üst ölçek mekânsal strateji planları 
ile belirlenmesi ve ulusal ve yerel işbirliği ile bütüncül bir strateji uygulanması 
bir seçenek olabilir. Yumuşak mekânlar bulanık sınırlarla tanımlanabilmekte, 
farklı ilgi alanları ve zorluklarla başa çıkmakta kullanılmaktadır. Bu çerçevede 
entegre olma yolundaki sınır bölgelerinde mekânsal planlama şekli olmayan bir 
bakış açısı ile ele alınmalıdır. 

• AB'deki sınır ötesi işbirliklerini bir eğilim olarak değerlendirmek yerine ulus 
devlet gücünün azaldığı ancak daha karmaşık ve birbiri ile ilişkili kümelerin 
farklı ölçeklerde ortaya çıktığı bir durum olarak değerlendirilmelidir. Farklı 
ağsal yapıları koordine eden bu süreçte ilişkisel coğrafyalar çerçevesinde politik 
sınırların ötesinde bir boyut kazanmaktadır. Türkiye ise AB fonları ile sınır 
ötesi işbirliklerini geliştirme yönünde merkezi hükümet ve yerel yönetimler 
düzeyinde adımlar atmalıdır. 

• Sınır bölgelerinde mekânsal planlama klasik anlayıştan ziyade ilişkisel ve ağ 
coğrafyaları üzerinden bir planlama formu tarif etmektedir. Bu çerçevede 
yumuşak yönetişim mekânı daha önemli hale gelmekte ve mekânsal planlama 
ve dönüşüm alanlarında kurumsallaşma yolunda adımlar atılmalıdır. İlişkisel 
coğrafyalarda bölgeciliğin reddi yerine yumuşak mekânlar çok düzeyli 
yönetişim çerçevesinde ulus devlet sınırlarının zayıfladığı ama devlet-merkezli 
bakışın mekânsal politikaları ve yönetişimi hala etkilediği bir durumda 
bölgeciliğin yeni formlarına karşılık gelmektedir. 

Referanslar 

Anderson, J., Dowd, L., (1999): "Borders, Border Regions and Territoriality:Contradictory 
Meanings, Changing Significance", Regional Studies, 33:7, 593-604 

Allmendinger, P., Haughton, G., (2009), "Soft spaces, fuzzy boundaries, and metagovernance: 
the new spatial planning in the Thames Gateway" Environment and Planning A 41, 
617 - 633 

Barca, F., (2009) "An Agenda For A Reformed Cohesion Policy , A place-based approach to 
meeting European Union challenges and expectations" Independent Report, 2009 

Baud, M., Schendel, W. (1997) "Toward a Comparative History of Borderlands" Journal of 
World History, 8, 211-242 

136 



KBAM 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu 

Bursens, P., Helsen, S.,(2001) "Transposition of European Directives in Multilevel Systems: 
The Added Value of a Combined Multilevel Governance-New Institutionalist 
Approach", Multi-Level Governance Conference, 30, 124-140 

Cappelin R., (2004), "International Knowledge And Innovation Networks For European 
Integration, Cohesion, And Enlargement", International Social Science Journal, 56, 207-
224 

Erbay, Y., Yener, Z. (1998), "Sınırötesi İşbirliği: Türk Yerel Yönetimleri İçin Yeni Bir 
Açılım", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 7, 11-26 

Guimera, A., Gonzales, X., (2010), "Recent dynamics in European cross-border cooperation: 
towards a new period?", Regional Studies Association Annual International Conference 
2010. 

Haughton, G., Allmendinger, P., (2008), "The Soft Spaces of Local Economic Development", 
Local Economy, 23, 138-148 

Hooghe, L., (1996). "Cohesion policy and European integration: building multi-level 
governance", Oxford: Oxford University Press. 

Karaman, Z., (2000), "Yönetim Stratejilerindeki Gelişmeler", Türk İdare Dergisi, 72, 5-42 

Kaufmann D., vd., "Governance Matters", The World Bank, Policy Research Working Paper 
2196, Development Research Group Macroeconomics and Growth and World Bank 
Institute Governance, 1. 

Kolossov, V., (2005), "Theorizing Borders Border Studies: Changing Perspectives And 
Theoretical Approaches", Geopolitics, 10, 606-632 

Ohmae, K., (1990), "The Borderless World, Power and Strategy in the Interlinked Economy", 
Harper Business 

Özer, M.A., (2006), "Yönetişim Üzerine Notlar", Sayıştay Dergisi, 63,59-89 

Perkman, M., Sum, N., (2002), "Globalization, Regionalization and Cross-Border Regions: 
Scales, Discourses and Governance", Globalization, regionalization, and cross-border 
regions, 

Rivolin, J., (2010), " EU territorial governance: learning from institutional progress", 
European Journal of Spatial Development, 38, 2-28 

Tekeli, İ., (1996), "Yönetim Kavramı Yanısıra Yönetişim Kavramının Gelişmesinin 
Nedenleri Üzerine", Sosyal Demokrat Değişim, 3:45-54. 

Walsh, C.,vd., (2012), "Soft Spaces in Spatial Planning and Governance: Theoretical 
Reflections and Definitional Issues" Bölge Planlama Birliği 2012 Avrupa Konferansı 
Delft,1-14 

Waterhout, B. (2010) "Soft Spaces and Governance: The Transformation of Planning" , 24. 
AESOP Konferansı, Helsinki: 7-10 Temmuz 2010. 

137 



Emrah Söylemez, Çiğdem Varol 

138 



Türkiye'de Sanayi İstihdamı Değişimi: Değişim Payı 
(Shift-Share) Analizi 
Zeynep Elburz1, Ferhan Gezici Korten2 

Öz: Bu çalışmanın amacı bölgelerin sektörel ve ekonomik performanslarına uygun bölgesel 
politikaların hazırlanmasına olanak sağlamak adına bölgesel ekonomik performansın ölçülmesi 
ve değerlendirilmesidir. Bu çalışmada imalat sanayi sektöründeki istihdam değişimi 26 IBBS 
Düzey 2 bölgesinde 1992-2008 yılları arasında ölçülmüştür. imalat sanayi için yapılan Değişim 
Payı analizi sonuçlarına göre TR10 istanbul'un hinterlandı üzerinde çok büyük yayılma etkisine 
sahip olduğu gözlemlenmiştir. TR10 istanbul'un hinterlandı dışındaki TR71-(Kırıkkale, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir, Kırşehir) ve TR81-(Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgeleri kamu sanayi 
yatırımlarının etkisiyle, TR72-(Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesi ise içsel dinamikleri sayesinde 
imalat sanayi sektöründe rekabetçi üstünlüklere sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Politikalar, Değişim Payı Analizi, imalat Sanayi istihdamı 

Abstract: The aim of this paper is to measure and evaluate the regional economic performance in 
Turkey in order to ensure the preparation of appropriate regional policies for regional sectoral 
and economic performances. Regional manufacturing industrial employment (NACE REV 1.1) 
changes in Turkey are estimated in 26 NUTS 2 regions from 1992 to 2008. The results of Shift-
Share analysis for manufacturing employment changes show that TR10 istanbul has a great 
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1. Giriş 

Bölgesel politikalar, bölgesel ekonomik refah üzerinde önemli etkilere sahip pek çok 
değişkende gözlenen bölgesel farklılıklar sebebiyle var olmuştur (Armstrong ve 
Taylor, 2000). Türkiye'de bölgesel farklılıkları azaltabilmek adına oluşturulan 
politika ve politika araçları Ön Ulusal Kalkınma Planı'nda (2003) açıkça belirtildiği 
üzere istenilen hedeflere ulaşamamış, oluşan bölgesel farklılıklar varlığını 
sürdürmüştür. Bu durum, uygulanan bölgesel politikaların başarısının, yeterliliğinin 
ve bölgelere uygunluğunun sorgulanmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın 
temelinde, bölgelere uygun politikaların oluşturulabilmesi için bölge ekonomilerinin 
dikkatlice analiz edilmesi gerekliliği yatmaktadır. Çalışmanın amacı; bölgelerin 
sektörel ve ekonomik performanslarına uygun politikaların hazırlanmasına olanak 
sağlamak adına, Türkiye'deki bölgesel ekonomik performansın ölçülmesi ve 
değerlendirilmesidir. Türkiye'de bölgesel ekonomik performansın ölçülmesi ile bir 
bölgenin diğer bölgelere oranla genel ekonomik performansı karşılaştırabilecek ya 
da bir sektörün bölge içindeki diğer sektörlere oranla önemi belirlenebilecektir. Bu 
sayede bölgelerin belirlenen dönem içindeki ekonomik faaliyetleri ve sektörel yapısı 
hakkında politika hazırlayıcılarına yol gösterici bilgi sağlanabilecektir. Bu 
çalışmada, bölgesel ekonomik performansın ölçülmesi için kullanılan geleneksel 
analiz yöntemlerinden, Değişim Payı (Shift-Share) analiz yöntemi seçilmiştir. 

2. Yöntem ve Veri 

Bölgesel ekonomik performansı ölçen geleneksel analiz yöntemleri, plancılar ve 
politika hazırlayıcıları tarafından, bölgedeki hangi ekonomik aktivitenin ve 
istihdamın yerel taleplere hizmet vermekle ilgili olduğunu ölçmek, bir bölgenin 
diğer bölgelere kıyasla genel performansını değerlendirmek veya bölgedeki hangi 
sanayi sektörünün daha iyi performans sergilediğini değerlendirmek için 
kullanılmaktadır (Stimson ve diğ. 2006). Tanımlayıcı analiz yöntemleri olarak da 
adlandırılan ekonomik performans ölçme yöntemleri arasında Değişim Payı Analizi 
en çok tercih edilen geleneksel yöntem olarak görülmektedir. Marquez ve diğ. 
(2009) Değişim Payı analizini, bir bölgedeki belirli bir zaman dilimi içindeki 
sektörel performansı, bölgeler arası karşılaştırma, ölçme ve değerlendirme 
yapabilmek adına kullanan geleneksel bir araç olarak görmektedir. Stevens ve 
Moore (1980) ise Değişim Payı analizini; bir sektördeki bölgesel istihdam 
değişimini bileşenlerine ayrıştıran bir yöntem olarak tanımlamıştır. Değişim Payı 
analizi bölgesel büyümeyi; Ulusal Büyüme (UB), Endüstriyel Bileşim (EB) ve 
Bölgesel Değişim (BD) olmak üzere üç bileşene ayırır. Ulusal Büyüme bileşeni; 
bölgenin sektörel büyüme oranının ulusal büyüme oranıyla eşit olduğu 
varsayıldığında oluşacak istihdam artışıdır (Hirsch, 1973). Bu bileşen ulusal 
ekonomideki toplam artış ya da düşüşün bölge ekonomisi üzerindeki etkisini ölçer. 
Endüstriyel Bileşim bileşeni; ulusal düzeyde hızlı ya da yavaş büyüyen sektörlerin 
bölgedeki uzmanlaşma derecesini yansıtır. Bu bağlamda, ulusal düzeyde hızlı 
büyüyen bir sektör, o bölgede yer almışsa endüstriyel bileşim bileşeninin pozitif 
olması beklenir. Pozitif endüstriyel bileşim değeri; o bölgedeki endüstriyel 
bileşimin, hızlı büyüyen sektörlere doğru yöneldiğini gösterir (Dinç, 2002). Ulusal 
Büyüme ve Endüstriyel Bileşim bileşeni yerel ekonomik koşullarla değil ulusal 
büyüme oranlarıyla oluşan dışsal faktörlerdir (Selting ve Loveridge, 1992). Bölgesel 
Değişim bileşeni; sektörün bölgedeki büyüme oranı ile sektörün ulusal büyüme 
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oranı arasındaki farktan kaynaklanan bölgesel değişimi ölçer (Hirsch, 1973). Bu 
bileşen bölgedeki sektörel büyümeyi bölgenin o sektördeki rekabetçi üstünlüğüne 
bağlar, fakat bu rekabet üstünlüğünün ne olduğunu söylemez. Bu rekabet 
üstünlükleri, yerel girişimcilik, ulaşım yöntemleri, yerel ham madde veya girdiler, 
bölgedeki üniversiteler ya da bölgesel kalkınma politikaları olabilir. Bölgesel 
Değişim bileşeni, bölgeye özgü olması ve bölgesel politikaların istihdam artışı 
üzerindeki etkisini gösterebilmesi sebebiyle modeldeki en önemli bileşen olarak 
görülmektedir (Dinç, 2002). 

Geleneksel Değişim Payı analizinde bölgesel istihdam artış ya da azalışını ayrıştıran 
bu üç bileşenin hesaplanmasında Ashby (1967) tarafından yenilenen formüller 
kullanılmaktadır: 

(i-) e i t - eut_, + ( N S t + IMt + RSt) 

Ae;. - e;.t - e , t - NSi + IM. + RSt 

NSi - e ^ _ , ( E t / E t - 1 ) 

IMi - e i t _,(E i,t / E u , - Et / Et - 1 ) 

R S i - ei,t-1(ei,t / e i , t - 1 - Ei,t / E i , t - 1 ) 

Formüllerin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlarda, pozitif Endüstriyel Bileşim 
değeri, bölgede ulusal büyüme ortalamasından daha hızlı büyüyen sektörlerin yer 
aldığını ifade eder. Negatif Endüstriyel Bileşim değeri ise bölgede yer alan 
sektörlerin, ulusal büyüme ortalamasının altında büyüme oranına sahip olduklarına 
işaret eder. Pozitif Bölgesel Değişim bileşeni, bölgedeki ulusal ortalama büyüme 
hızlarından daha hızlı büyüyen sektörlerin payının arttığını gösterir. Negatif 
Bölgesel Değişim bileşeni ise bölgedeki ulusal ortalama büyüme hızlarından daha 
hızlı büyüyen sektörlerin payının azaldığını göstermektedir (Selting ve Loveridge, 
1992). 

İlk olarak 1960 yılında E. J. Dunn tarafından kullanılan Değişim Payı analizinin 
Türkiye'deki uygulamaları arasında Doğruel ve Doğruel'in (2010) ve Şahin ve 
Uysal'ın (2011) çalışmaları bulunmaktadır. Doğruel ve Doğruel'in (2010), 
İstanbul'daki sanayisizleştirme politikalarına odaklandıkları çalışmalarının sonucuna 
göre, İstanbul'daki rekabet etkisi (Bölgesel Değişim) negatif çıkarken, çevre illerde 
bu etki pozitif olarak gözlemlenmiştir. Şahin ve Uysal'ın (2011), 2002-2009 yılları 
arasında Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesindeki yatırım teşviklerini inceledikleri 
çalışmalarında ise yatırım teşviklerinin bölgesel dengeleri gözetmediği sonucuna 
varılmıştır. 

Bu çalışmada, Türkiye'deki 26 Düzey-2 bölgesine ait, 1992 ve 2008 yılları arasında 
TÜİK tarafından hazırlanan Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı ve Yıllık Sanayi ve 
Hizmet İstatistikleri çalışmalarındaki sektörel istihdam verileri tercih edilmiştir. 
Verilerin sektörel faaliyet sınıflamasında, 1992 yılı için ISIC REV 3.1, 2008 yılı için 
NACE REV 1.1 türü, imalat sanayindeki istihdam değişiminin ölçülmesinde ise ikili 
düzeydeki sektörel sınıflama kodları (15-37) kullanılmıştır. 
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3. Türkiye'de Sektörel Yoğunlaşmalar 

İmalat sanayinin ekonomi içindeki yeri, bir ülkenin gelişme sürecinde en temel 
göstergedir (Doğruel ve Doğruel, 2008). Bu nedenle Değişim Payı analizinden önce 
istihdam verileri kullanılarak 1992-2008 yılları arasında imalat sanayinin 
bölgelerdeki yoğunlaşma düzeyi incelenmiştir. Buna göre Tablo 1'de görüldüğü 
üzere, 1992 yılında bölgenin toplam istihdamı içinde imalat sanayi istihdam payının 
en fazla olduğu bölgeler %28,4 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), %25,7 ile 
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ve %24,8 ile TR10 İstanbul'dur. 2008 yılında ise 
bu bölgeler %47,7 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), %46,9 ile TR41 (Bursa, 
Eskişehir, Bilecik) ve %41,5 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 
olmuştur. Bu dönem içinde en yüksek pay artışı yaşayan bölgelerin TR81 
(Zonguldak, Karabük, Bartın), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve TR42 
(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) olduğu görülmektedir. 1992 yılında 
Türkiye imalat sanayi toplam istihdamı içinde en yüksek paya sahip bölgenin %30,7 
ile TR10 İstanbul bölgesi olduğu ve bu bölgeyi TR31 İzmir ve TR51 Ankara 
bölgelerinin izlediği görülmektedir. 2008 yılında ise TR10 İstanbul bölgesinin 
Türkiye imalat sanayi istihdamı içindeki payının %32,8'e çıktığı, bununla beraber en 
yüksek pay artışının TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, Yalova) ve TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) bölgelerinde olduğu 
anlaşılmaktadır. Bir sektörün bölgesel ekonomik aktivite içindeki payı ile ulusal 
ekonomik aktivite içindeki payını karşılaştıran Yer Seçimi Katsayısı'nın (LQ) (ii) 
Tablo 1'de görülen değerlerine göre 1992 yılında TR10 İstanbul, TR31 İzmir, TR41 
(Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR52 (Konya, Karaman), TR63 (Hatay, K.Maraş, 
Osmaniye) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgelerinde imalat sanayinde 
yoğunlaşmanın olduğu görülmektedir. Bu bölgelere 2008 yılında TR21 (Tekirdağ, 
Edirne, Kırklareli), TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak), TR42 (Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, Yalova), TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) ve TR81 (Zonguldak, 
Karabük, Bartın) bölgelerinin de katıldığı anlaşılmaktadır (Şekil 1). Bölgelerin 
1992-2008 yıllarında LQ değerleri değişimleri incelendiğinde ise toplam on beş 
Düzey 2 bölgesinde imalat sanayi yoğunlaşma değerinin azaldığı, on bir Düzey iki 
bölgesinde bu değerin arttığı görülmektedir. Yoğunlaşma değerinin azaldığı 
bölgelerin büyük çoğunluğu TRA Kuzeydoğu Anadolu ve TRC Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde yer almaktadır (Şekil 2). Dönem içinde imalat sanayi 
yoğunlaşma değerini en fazla arttıran bölgelerin ise TR81 (Zonguldak, Karabük, 
Bartın) ve TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgeleri olduğu gözlenmektedir. 

: 1992 11008 

Şekil 1: İmalat sanayi Yer Seçim Katsayısı (LQ) 1'den büyük olan bölgeler (1992-2008) 
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Tablo 1. Bölgesel imalat sanayi istihdam değişimleri (1992-2008) 
Bölgenin toplam istihdamı içinde imalat Ülkenin imalat sanayi istihdamı içinde bölge İmalat sanayi yer seçimi katsayısı (LQ) 

1992 2008 Değişim (%) 1992 2008 Değişim (%) 1992 2008 Değişim (%) 
TR10 24,8 30,1 21,4 30,7 32,8 6,8 1,25 1,05 -16,0 
TR21 14,1 47,7 238,3 1,4 4,1 192,9 0,72 1,66 130,6 
TR22 17,5 26,1 49,1 2 1,6 -20,0 0,88 0,91 3,4 
TR31 22,1 31 40,3 8,1 6,9 -14,8 1,12 1,08 -3,6 
TR32 19,5 25,1 28,7 4 3,5 -12,5 0,99 0,87 -12,1 
TR33 19,7 33,7 71,1 4,3 3,5 -18,6 0,99 1,17 17,0 
TR41 25,7 46,9 82,5 7 10,2 45,7 1,3 1,64 26,2 
TR42 16,4 41,5 153,0 2,9 7,5 158,6 0,83 1,45 74,7 
TR51 15,9 18,9 18,9 7,6 5,8 -23,7 0,8 0,66 -17,5 
TR52 23,6 28,7 21,6 3,1 2,6 -16,1 1,19 0,99 -16,0 
TR61 13,8 12,7 -8,0 2,2 1,8 -18,2 0,7 0,44 -37,1 
TR62 18,1 20,1 11,0 5,2 2,6 -50,0 0,92 0,7 -23,9 
TR63 20,4 27,9 36,8 2,9 2,3 -20,7 1,03 0,97 -5,8 
TR71 15,8 25,1 58,9 1,3 1,1 -15,4 0,8 0,88 10,0 
TR72 17,9 29 62,0 2,1 2,6 23,8 0,91 1,01 11,0 
TR81 7,4 30,1 306,8 0,9 1,3 44,4 0,38 1,05 176,3 
TR82 16,8 28,1 67,3 0,7 0,6 -14,3 0,85 0,98 15,3 
TR83 16,7 24,5 46,7 3 2 -33,3 0,84 0,85 0,9 
TR90 15,9 20,5 28,9 2,3 1,6 -30,4 0,81 0,71 -12,3 
TRA1 11,5 11,2 -2,6 0,6 0,3 -50,0 0,58 0,39 -32,8 
TRA2 9,8 13,4 36,7 0,3 0,2 -33,3 0,5 0,47 -6,0 
TRB1 14,3 22,5 57,3 1,1 1 -9,1 0,72 0,79 9,7 
TRB2 12,1 14,5 19,8 0,5 0,4 -20,0 0,61 0,51 -16,4 
TRC1 28,4 33,3 17,3 3,7 2,5 -32,4 1,44 1,16 -19,4 
TRC2 15,2 12,9 -15,1 1,4 0,8 -42,9 0,77 0,45 -41,6 
TRC3 11,3 9,4 -16,8 0,5 0,3 -40,0 0,57 0,33 -42,1 
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Şekil 2: İmalat sanayi LQ değerleri yüzdelik değişimleri (1992-2008) 

Yer Seçimi Katsayısı analizi ile Düzey 2 bölgelerinin imalat sanayi sektöründeki 
yoğunlaşma düzeylerinin belirlenmesinin ardından aynı yöntemle imalat sanayi alt 
sektörleri (15-37 kodlu) incelenmiştir. Buna göre (15) Gıda ürünleri ve içecek 
imalatı alt sektörünün 1992 yılında en fazla yoğunlaştığı bölgeler TRC1 (Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis) ve TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) olurken 2008 yılında TR90 
(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) ve TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 
bölgeleri olmuştur (Şekil 3). Bu sektördeki en ciddi yoğunlaşma değeri artışı ise 
%134 ile TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde yaşanmıştır (Tablo 2)1. 
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Şekil 3: 15 kodlu sektör için yer seçim katsayısı (LQ) 1'den büyük olan bölgeler 

(17) Tekstil ürünleri imalatı alt sektöründe 1992 yılında en yüksek LQ değerine 
sahip olan bölge TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesi, 2008 yılında ise TR21 
(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi olmuştur (Şekil 4). Sektörde bu dönem 
içindeki en ciddi yoğunlaşma değeri azalışı TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 
bölgesinde yaşanmıştır. 

1 Yirmi altı Düzey 2 Bölgesi için hazırlanan tablonun tamamı çok büyük olması sebebiyle 
metin içinde yer almamış, örnek olması için sadece üç bölgenin sonuçları paylaşılmıştır. 
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Şekil 4: 17 kodlu sektör için yer seçim katsayısı (LQ) 1'den büyük olan bölgeler 

Tablo 2. Bazı bölgeler için İmalat sanayi alt sektörleri yer seçimi katsayısı (LQ) değerleri ve 
değişim yüzdeleri 

TR52 (Konya, Karaman) TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, 
Rize, Artvin, Gümüşhane) Kilis) 

1992 2008 Değişim 1992 2008 Değişim 1992 2008 Değişim 
% % % 

15 
1 ^ 

1,07 2,51 134,48 1,47 3,00 103,76 2,56 1,54 -39,78 
16 
17 0,49 0,15 -69,69 0,41 0,10 -76,39 3,19 4,48 40,51 
18 0,72 0,38 -47,80 0,62 0,49 -21,32 0,81 0,54 -33,24 
19 2,05 1,09 -47,04 0,63 0,31 -50,28 2,00 2,00 0,06 
20 1,68 0,74 -56,05 1,25 2,45 96,51 1,49 0,80 -46,23 
21 0,40 0,88 117,58 - - - 0,79 1,15 46,24 
22 0,64 0,88 36,86 0,56 0,52 -5,56 0,81 0,41 -48,53 
23 - - - - - - 1,02 0,44 -56,59 
24 1,16 0,60 -48,40 0,53 0,25 -52,62 2,22 0,47 -79,01 
25 1,13 1,40 23,75 0,42 0,65 54,98 1,49 1,20 -19,88 
2o 0,78 0,58 -25,87 0,89 0,78 -11,91 1,10 0,60 -45,25 
27 2,65 1,27 -52,17 0,07 0,29 309,82 1,07 0,13 -87,46 
28 1,39 1,40 0,42 0,84 0,35 -58,23 1,26 0,59 -53,18 
29 2,89 1,61 -44,29 0,50 0,34 -31,41 0,65 0,53 -17,35 
30 - - - - - - - - -
31 0,72 0,50 -30,10 0,26 0,19 -26,91 0,70 0,08 -88,61 
32 - - - - - - - - -
33 - - - - - - 0,57 0,14 -75,79 
34 2,70 1,97 -26,93 0,55 0,03 -94,53 0,72 0,14 -81,14 
35 1,42 0,02 -98,72 1,41 0,50 -64,67 0,40 0,03 -93,09 
3o 0,71 0,61 -14,00 0,77 0,51 -33,23 0,55 0,24 -56,23 
37 - - - - - - - - -

(34) Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı alt sektöründe TR41 (Bursa, 
Eskişehir, Bilecik) ve TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgelerinin 
yüksek yoğunlaşma değerlerine ulaştığı görülmektedir (Şekil 5). TR41 ve TR42 
bölgelerinin de içinde olduğu beş düzey 2 bölgesi dışında kalan yirmi bir bölgede ise 
sektörün yoğunlaşma seviyesinde önemli düşüşler yaşanmıştır. 
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Şekil 5: 34 kodlu sektör için yer seçim katsayısı (LQ) 1'den büyük olan bölgeler 

4. Bulgular Bu çalışma kapsamında imalat sanayi istihdam değişimleri Değişim Payı analizi ile 
incelenmiştir. Değişim Payı analizinin Tablo 3 'de görülen sonuçlarına göre, 
Endüstriyel Bileşim bileşeninin tüm bölgelerde pozitif değerde olması, başlangıçta 
tüm sektörlerde hızlı büyüyen imalat sanayi alt sektörlerinin yer aldığını 
göstermektedir. Analizin en önemli bileşeni olan Bölgesel Değişim bileşeni 
incelendiğinde; TR71-(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir), TR21-
(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42-(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), 
TR41-(Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR81-(Zonguldak, Karabük, Bartın), TR72-
(Kayseri, Sivas, Yozgat) ve TR10-İstanbul bölgelerinde başlangıçta bölgede yer 
alan, hızlı büyüyen imalat sanayi alt sektörlerinin payının dönem içerisinde arttığı 
söylenebilir. Bu bölgelerde yaşanan sektörel pay artışı bölgelerin o sektörlerdeki 
rekabetçi üstünlüklerine bağlanmaktadır. Bölgesel Değişim bileşeninin negatif 
olduğu diğer bölgelerde, başlangıçta hızlı büyüyen imalat sanayi alt sektörlerinin 
bölgede yer almasına rağmen, bölgelerin o sektörlerde rekabetçi üstünlükleri 
olmadığı için istihdam kaybı yaşadığı yorumu yapılabilir. Bu bölgeler içinde imalat 
sanayinin gelişmediği bölgelerin yanı sıra TR31-İzmir, TR51-Ankara, TR62-
(Adana, Mersin) gibi geleneksel sanayi merkezleri de yer almaktadır. 

Şekil 6 ve Şekil 6 'de Düzey 2 bölgeleri, Tablo 3'deki Endüstriyel Bileşim ve 
Bölgesel Değişim bileşenleri değerlerinden yola çıkılarak, dört gruba bölünmüştür. 
Buna göre Şekil 6'te; 

- I. grupta (EB + BD +), başlangıçta hızlı büyüyen sektörlerin payının arttığı Düzey 
2 bölgeleri, 

- II. grupta (EB - BD +), başlangıçta yavaş büyüyen sektörlerin payının azaldığı 
Düzey 2 bölgeleri, 

- III. grupta (EB - BD -), başlangıçta yavaş büyüyen sektörlerin payının arttığı 
Düzey 2 bölgeleri, 

- IV. grupta (EB + BD -), başlangıçta hızlı büyüyen sektörlerin payının azaldığı 
Düzey 2 bölgeleri yer almaktadır. 
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Şekil 6: İmalat sanayi istihdam değişiminin Değişim Payı analizi bileşenlerinin değerlerine 
göre gruplandırılması 

Buna göre imalat sanayi için yapılan Değişim Payı analizinde tüm bölgelerde 
Endüstriyel Bileşim değerinin pozitif çıkması sebebiyle sadece iki gruptan oluşan 
Şekil 7'de, I. grupta yer alan TR42-(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR41-
(Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR21-(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve TR10-
İstanbul'un diğer bölgelerden ayrıştığı görülmektedir. IV. grupta yer alan TR62-
(Adana, Mersin), TR31-İzmir ve TR51-Ankara bölgelerinde imalat sanayi için hızlı 
büyüyen sektörlerin payının diğer bölgelere göre daha fazla azaldığı yorumu 
yapılabilir. 

Şekil 7: İmalat sanayi istihdam değişimde endüstriyel bileşim ve bölgesel değişim 
bileşenlerinin bölgesel dağılımı (x ekseni endüstriyel bileşimi, y ekseni bölgesel değişimi 
göstermektedir) 

İmalat sanayi sektöründe rekabetçi özelliklere sahip olan ve olmayan Düzey 2 
bölgelerinin yapılan analizlerde elde edilmesinin ardından imalat sanayi alt 
sektörleri aynı yöntemle detaylandırılmıştır. Tablo 4 ' te görüldüğü üzere 15-37 kodlu 
imalat sanayi alt sektörlerinin Değişim Payı analizi sonucunda Düzey 2 bölgelerin 
yer aldığı dörtlü gruplar sıralanmıştır. 
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Tablo 3: Türkiye'de 1992-2008 yıllan arasında imalat sanayi istihdam değişiminin Değişim Payı bileşenlerine göre ayrıştırılması 
Toplam 
değişim " 

_ Ulusal 
" büyüme + Endüstriyel 

bileşim + Bölgesel 
değişim 

Grup 

TR10-îstanbul 772.269 = = 439.697 + 272.464 + 60.108 I 
TR21-(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 109.668 19.870 + 12.312 + 77.486 I 
TR22-(Balıkesir, Çanakkale) 34.458 29.281 + 18.144 + -12.967 IV 
TR31-îzmir 151.897 116.264 + 72.044 + -36.411 IV 
TR32-(Aydın, Denizli, Muğla) 79.089 57.742 + 35.780 + -14.433 IV 
TR33-(Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 76.115 61.689 + 38.226 + -23.800 IV 
TR41-(Bursa, Eskişehir, Bilecik) 254.789 100.065 + 62.006 + 92.718 I 
TR42-(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 198.760 41.134 + 25.489 + 132.137 I 
TR51-Ankara 124.637 108.395 + 67.168 + -50.926 IV 
TR52-(Konya, Karaman) 57.033 45.111 + 27.953 + -16.031 IV 
TR61-(Antalya, Isparta, Burdur) 40.490 31.285 + 19.386 + -10.181 IV 
TR62-(Adana, Mersin) 47.566 74.212 + 45.986 + -72.632 IV 
TR63-(Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 51.454 41.255 + 25.564 + -15.366 IV 
TR71-(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 24.231 -6.939 + 1.244 + 29.926 I 
TR72-(Kayseri, Sivas, Yozgat) 64.239 30.304 + 18.778 + 15.157 I 
TR81-(Zonguldak, Karabük, Bartın) 31.927 13.446 + 8.332 + 10.149 I 
TR82-(Kastamonu, Çankırı, Sinop) 12.996 10.506 + 6.510 + -4.020 IV 
TR83-(Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 41.586 42.410 + 26.280 + -27.104 IV 
TR90-(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 34.184 32.838 + 20.349 + -19.003 IV 
TRA1-(Erzurum, Erzincan, Bayburt) 4.358 9.148 + 5.668 + -10.458 IV 
TRA2-(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 5.393 4.631 + 2.869 + -2.107 IV 
TRB1-(Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 23.002 16.114 + 9.986 + -3.098 IV 
TRB2-(Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 9.030 7.613 + 4.717 + -3.300 IV 
TRC1-(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 52.706 53.108 + 32.909 + -33.312 IV 
TRC2-(Şanlıurfa, Diyarbakır) 13.972 20.595 + 12.762 + -19.384 IV 
TRC3-(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 4.601 = = 7.286 + 4.515 + -7.200 IV 



Buna göre (iii.) 19 kodlu Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, 
saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı, 20 kodlu Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri 
imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yapılan 
eşyaların imalatı, 28 kodlu Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri 
imalatı ve 36 kodlu Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 
alt sektörleri dışında diğer imalat sanayi alt sektörlerinin hızlı büyüyen sektörler 
olduğu görülmektedir. Bu sektörlerdeki bölgelerin rekabetçi özellikleri 
incelendiğinde III grupta bulunan hiçbir alt sektörün TR10 İstanbul bölgesinde yer 
almadığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), TR52 
(Konya, Karaman), TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), TR62 (Adana, Mersin), TR63 
(Hatay, K.Maraş, Osmaniye), TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), TRC1 
(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgelerinde 
II grupta yer alan hiçbir alt sektörün yer almadığı görülmektedir. 

Ülkedeki en yüksek istihdama sahip imalat sanayi alt sektörlerinin başında gelen 18 
kodlu Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması alt sektöründe TR10 
İstanbul, TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), TR41 
(Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 
(Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgelerinin 
rekabetçi üstünlüklere sahip olup bölgelerin TR2 Batı Marmara, TR4 Doğu 
Marmara ve TR8 Batı Karadeniz bölgelerinin bir kısmında mekânsal anlamda 
yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 8). 17 kodlu Tekstil ürünleri imalatı alt 
sektöründe TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, 
Bolu, Yalova), TR62 (Adana, Mersin), TR63 (Hatay, K.Maraş, Osmaniye), TR71 
(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir), TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), 
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri), TRC1 
(Gaziantep, Adıyaman, Kilis), TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgelerinin rekabetçi 
olduğu ve bu sektörün daha çok TRC Orta Anadolu ve TRB Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde yoğunlaştığı gözlemlenmiştir (Şekil 9). 34 kodlu Motorlu kara taşıtı, 
römork ve yarı römork imalatı sektöründe ise TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), 
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), 
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) bölgelerinin rekabetçi üstünlüklere sahip olduğu 
görülmektedir. 

Grup I Grup IV 

Şekil 8. 18 kodlu imalat sanayi alt sektörlerinin Değişim Payı analizi bileşenlerinin 
değerlerine göre gruplandınlması 



Tablo 4: İmalat sanayi alt sektörlerinin Değişim Payı bileşenlerine göre gruplandmlması 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

TR10 I - IV I II II IV I IV IV IV IV IV II I I IV IV IV IV I II -
TR21 I - I I II III I IV - I I I I III I IV I - IV I - II -
TR22 I - IV IV III II - IV - IV I I - III IV - I - IV IV IV III -
TR31 I IV IV IV III III I IV I IV IV IV IV II IV I IV IV IV IV IV III I 
TR32 - IV I III III I IV - IV I I I III IV - I - IV IV IV III -
TR33 I - IV IV III III IV I - IV I I IV III I - IV I IV IV - II -
TR41 I - IV I III III IV IV IV IV I I I II I - I IV IV I I II -
TR42 I - I I III II I I I I I I I II I - I IV IV I I II I 
TR51 IV - IV IV II III IV IV IV IV IV IV IV II I IV IV I I IV - III -
TR52 I - IV IV III III I I - IV I IV IV III IV - IV - - IV IV III -
TR61 IV - IV IV III III I IV - I I I - III IV - IV - I IV IV III -
TR62 IV - I IV III III IV IV IV I IV IV IV III IV - IV - IV IV IV III -
TR63 IV - I IV III III IV IV IV IV I IV I III IV - IV - - IV IV III -
TR71 IV - I - III III IV I - IV I IV I III I - IV - IV IV I II -
TR72 IV - I IV II III I IV IV IV IV I I III I - I - I IV - II -
TR81 IV - IV I II II - IV - IV IV I I III IV - IV IV IV IV I III -
TR82 IV - IV I - II - IV - I I I IV III IV - IV - - - I II -
TR83 I - IV IV II III I IV - IV IV I IV III IV - IV - I IV IV II -
TR90 I - IV IV III II - IV - IV I IV I III IV - IV - - IV IV III -
TRA1 IV - IV IV - III - IV - IV I I - III IV - I - I IV - III -
TRA2 I - IV IV II II - I - IV I I - III IV - - - - - II -
TRB1 IV - I IV III II I IV - IV I I IV III IV - IV - I IV IV III -
TRB2 IV - I IV II III - I - IV I I - III IV - IV - - I - II -
TRC1 IV - I IV III III I IV IV IV IV IV IV III IV - IV - IV IV IV III -
TRC2 IV - I IV II III IV IV - I I I IV III I - I - - IV - III -
TRC3 IV - IV IV - III - I - I I I - III IV - I - - - - III -
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Gnıp I ^ ^ Grup I V 

Şekil 9. 17 kodlu imalat sanayi alt sektörlerinin Değişim Payı analizi bileşenlerinin 
değerlerine göre gruplandırılması 

(15) Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörünün TR10 İstanbul, TR21 (Tekirdağ, 
Edirne, Kırklareli), TR22 (Balıkesir, Çanakkale), TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik), 
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, 
Uşak), TR31 İzmir, TR52 (Konya, Karaman), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, 
Amasya), TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) ve TRA2 
(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgelerinde rekabetçi üstünlüklere sahip olduğu, batı 
bölgeleri dışında TR8 Batı Karadeniz ve TR9 Doğu Karadeniz bölgelerinde 
mekânsal anlamda yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 10). Bunun yanı sıra bir diğer 
yüksek istihdam yaratan sektör olan (28) Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon 
metal ürünleri imalatı sektöründe, yavaş büyüyen bir sektör olmasına rağmen, TR10 
İstanbul, TR31 İzmir, TR51 Ankara, TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ve TR42 
(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgelerinde rekabetçi üstünlüklerin var 
olduğu görülmektedir (Şekil 11). 

(25) Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ve (26) Metalik olmayan diğer mineral 
ürünlerin imalatı sektörleri diğer alt sektörlerden farklı olarak TRA Kuzeydoğu 
Anadolu, TRB Ortadoğu Anadolu ve TRC Güneydoğu Anadolu bölgelerinin her 
birinde rekabetçi özelliklere sahip olan iki sektör olarak gözlenmektedir (Şekil 12 ve 
Şekil 13). 

Gnıp I ^ ^ Grup I V 

Şekil 10. 15 kodlu imalat sanayi alt sektörlerinin Değişim Payı analizi bileşenlerinin 
değerlerine göre gruplandırılması 
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Şekil 11. 28 kodlu imalat sanayi alt sektörlerinin Değişim Payı analizi bileşenlerinin 
değerlerine göre gruplandırılması 

Şekil 12. 25 kodlu imalat sanayi alt sektörlerinin Değişim Payı analizi bileşenlerinin 
değerlerine göre gruplandırılması 

Şekil 13. 26 kodlu imalat sanayi alt sektörlerinin Değişim Payı analizi bileşenlerinin 
değerlerine göre gruplandırılması 
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5. Sonuç 

Türkiye'de bölgelerin ekonomik dinamiklerine uygun olmayan bölgesel politikaların 
hazırlandığı eleştirisinden yola çıkılarak hazırlanan bu çalışmanın amacı; 
Türkiye'deki bölgesel ekonomik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Bu 
çalışma kapsamında Türkiye'de 26 Düzey 2 bölgesinde imalat sanayi istihdam 
değişimlerinin ayrıştırılması için kullanılacak Değişim Payı analizinden önce 
bölgelerdeki sektörel yoğunlaşmalar incelenmiştir. Buna göre, TR10 İstanbul, TR31 
İzmir, TR51 Ankara, TR6 Akdeniz, TR90 Doğu Karadeniz, TRA Kuzeydoğu 
Anadolu ve TRC Güneydoğu Anadolu bölgelerinde imalat sanayi yoğunlaşma 
düzeyinin azaldığı, özellikle TRC Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu azalış 
oranının %20'in üstünde yaşandığı görülmüştür. Buna karşın TR81 Zonguldak, 
TR21 Tekirdağ ve TR42 Kocaeli bölgelerinde %50'in üstünde yoğunlaşma düzeyi 
artışının yaşanması Türkiye'de imalat sanayi sektörünün 1992 sonrası dönemde 
batıda yığılmaya devam ettiğini göstermektedir. 

Sektörel yoğunlaşma analizi (LQ) sonuçları ile imalat sanayi istihdam değişimi için 
uygulanan Değişim Payı analizi sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, 

- I. bölgede yer alan ve imalat sanayi sektöründe rekabetçi üstünlüklere sahip olan 
toplam yedi Düzey 2 bölgesinden TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), 
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ve TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 
bölgelerinin İstanbul için sürdürülen sanayisizleştirme çalışmalarının sonucu olarak 
önemli üstünlüklere ulaştığı görülmektedir. TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve 
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) bölgelerinde kamu 
yatırımlarının etkisiyle, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde ise içsel 
dinamiklere dayanan rekabetçi üstünlüklerin var olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
bölgelerdeki üstünlüklerin çevre bölgelere de yayılabilecek şekilde devam ettirilmesi 
sağlanmalıdır. 

- IV. bölgede yer alan ve imalat sanayi sektöründe rekabetçi üstünlüklere sahip 
olmayan on dokuz Düzey 2 bölgesi için bölgelerin farklı potansiyel ve ihtiyaçlarına 
uygun olarak rekabetçi bölgelerle yarışabileceği rekabetçi üstünlüklerin yaratılması 
gerekmektedir. Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerine özel önem gösterilerek 
teşvik politikalarının yardımıyla sektörün hızlıca geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

İmalat sanayi alt sektörleri için uygulanan yoğunlaşma analizi (LQ) ve Değişim Payı 
analizi sonuçları değerlendirildiğinde; 

- (15) Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörünün rekabetçi olmayan TRA1 
(Erzurum, Erzincan, Bayburt), TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari), TRC1 (Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis), TR62 (Adana, Mersin), TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, 
Nevşehir, Kırşehir) ve TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgelerinde bile yüksek 
yoğunlaşma değerlerine sahip olduğu, buna karşın (17) Tekstil ürünleri imalatı 
sektöründe rekabetçi özellikleri olan TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, 
Kırşehir), TR62 (Adana, Mersin), TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve TRB2 (Van, 
Muş, Bitlis, Hakkari) bölgelerinde yeterli yoğunlaşmanın sağlanamadığı 
görülmektedir. Bu bakımdan bölgelerde bölgenin kendi dinamiklerine uygun 
sektörlerin yer seçmesine özel önem verilmesi gerektiği açıkça görülmektedir. 
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- İmalat sanayi alt sektörleri arasında en yüksek istihdama sahip olan (18) Giyim 
eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması, (17) Tekstil ürünleri imalatı, (15) 
Gıda ürünleri ve içecek imalatı, (28) Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal 
ürünleri imalatı, (29) Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı, 
(27) Ana metal sanayisi, (34) Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı ve 
(36) Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar gibi 
sektörlerin özellikle TR1 İstanbul, TR2 Batı Marmara, TR4 Doğu Marmara ve TR 7 
Orta Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir. Bu sektörlerin diğer 
bölgelere yayılımının sağlanması ve bu bölgelerde alt sektörlerin yer seçebilmesi 
için özel rekabet unsurlarının yaratılması gerekmektedir. 

Sonuç olarak, Türkiye'de yeni dönem bölgesel politikaların hazırlanması sürecinde, 
bölgesel performansların, sektörel dinamiklerin ve imalat sanayi bölgesel düzeyinin 
incelenmesi ve sonuçlarının dikkate alınması, bölgesel politikaların temel 
hedeflerine ulaşmalarında daha başarılı olmalarına yardımcı olacaktır. 

Notlar: 

i. ei = i sektöründeki bölgesel istihdam, Ei = i sektöründeki ulusal istihdam, e = bölgedeki 
toplam istihdam, E = ulusal toplam istihdamı, t-1= dönem başlangıç yılı, t = dönem bitişi 
yılı 

ii. LQi = (ei / e) / (Ei / E) 

[ei = i sektöründeki bölgesel istihdam, e = tüm sektörlerdeki toplam bölgesel istihdam, 
Ei = i sektöründeki ulusal istihdam, E = tüm sektörlerdeki toplam ulusal istihdam] 

iii. Tablo 4'te yer alan imalat sanayi alt sektörleri kodlarının açıklaması şu şekildedir: 

15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı 
16 Tütün ürünleri imalatı 
17 Tekstil ürünleri imalatı 
18 Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması 
19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve 
ayakkabı imalatı 
20 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri 
malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı 
21 Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 
22 Basım ve yayım; plak, kaset ve benzeri kayıtlı medyanın çoğaltılması 
23 Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı 
24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 
25 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 
26 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 
27 Ana metal sanayisi 
28 Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı 
29 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 
30 Büro makineleri ve bilgisayar imalatı 
31 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı 
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32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 
33 Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı 
34 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 
35 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 
36 Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 
37 Geri dönüşüm 
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Kent Bölgeye Dönüşümün Dinamikleri: İzmir'de 
Sanayinin Mekansal Organizasyonunda Yaşanan 
Değişimin Kent Bölge Oluşumuna Katkısı 
Güldem Özatağan1, Murat Güvenç2 

Öz: Bu bildiri izmir'e odaklanarak, hızla büyüyen bu metropolde sanayinin mekansal 
organizasyonunda yaşanan değişimin kent bölge oluşumuna katkısını ortaya koymakta ve izmir 
kent bölgesinin oluşumu sürecinde üretim yapısındaki değişikliklerin metropoliten alanın 
çeperinde yeni üretim mekanları yaratmasına rağmen, geçmişte metropoliten alanda 
konumlanan üretimin metropol dışına taşınma eğiliminin sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bildiri, kent bölgelerin küreselleşmenin getirdiği rekabet koşullarına uyum sağlamayı 
kolaylaştıran yapılar olarak kavramsallaştırmanın yanlışlığına işaret ederken, kentlerin iç 
dinamiklerinin bu süreci şekillendirmedeki katkısını dikkate almanın önemini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: kent bölgeler, sanayisizleşme, sanayinin yer değiştirmesi, ilişkisel 
çözümleme 

Abstract: By building on evidence from Izmir, this paper investigatesthe role of the changing spatial 
organisation of industrial activity in the emergence of city regions and documents that despite the 
emergence of new production nodes outside the metropolitan area, there is a limited tendency for 
the relocation of production activities from the metropolitan area. The paper points to the fallacy of 
conceptualising city regions as spaces that facilitate adaptation to the global competitive economy 
and highlights the importance of taking into account the role of local dynamics in shaping this 
process. . 

Keywords:. City regions, deindustrialisation, industrial relocation, relational methods 

1 izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, M.F., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, izmir 
2 istanbul Şehir Üniversitesi, Şehir Araştırmaları Merkezi 
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1. Giriş 

Küreselleşme ve bilgi ekonomisinin ortaya çıkışı, bu değişimlerin hangi mekansal 
organizasyonları beraberinde getirecediğine yönelik tartışmalara zemin 
oluşturmuştur. Küresel bilgi ekonomisinin yeni mekan organizasyonu 'kent bölge' 
adı verilen yapılarla tanımlanmakta, kent bölgeler kentsel ve kırsal alanlar 
arasındaki sınırların belirsizleştiği, kırsal alanların kentsel alanlarla işlevsel olarak 
bütünleştiği yeni mekansal oluşumlar olarak açıklanmaktadır. Son dönemde, kent 
bölgelerin gerçekleştirilmesindeki farklı yolların tartışıldığı, bu farklılıkların 
arkasındaki dinamiklerin de yeni tartışmaların odağında yer aldığı görülmektedir. 

Kent bölgelerin ortaya çıkışının arkasındaki dinamiklerin neler olduğuna yönelik 
tartışmalara katkı koyan pek çok araştırmacı, hizmet ekonomilerinin yükselişi ve 
bununla ilişkili olarak da ekonomik işlevlerin ana kentlerden bu kentlerin 
çeperindeki yerleşmelere doğru çıkışını, kent bölgelerin ortaya çıkışındaki temel 
süreçler olarak vurgulamaktadır (Sokol vd., 2008). Kent bölgelerin, büyük ana 
kentlerden, yakınlarındaki küçük kentlere doğru yayıldığı uzun bir sürecin (Hall ve 
Pain, 2006: 3) ya da ana kentlerin, bu kentlerin etki alanlarındaki küçük kentlere 
doğru yayılma sürecinin bir sonucu olduğu belirtilmektedir (ibid.: 12). Kent 
bölgelerin tanımlayıcı özelliklerinden biri olarak hizmet ekonomilerinin yükselişi 
vurgulanmakta, kent bölgeler hizmet işlevlerinin, özellikle de uzmanlaşmış hizmet 
işlevlerinin yer aldığı mekanlar olarak tanımlanmaktadırlar (Sassen, 2001; Tickell, 
2002). Hizmet ekonomisine geçişle ilişkili olarak, kent bölgelerin oluşumunda öne 
çıkan süreçlerden biri de sanayinin yer değiştirmesi sürecidir. 1980ler ve 1990lar 
boyunca pek çok ana kentin, yerel ekonomileri yükselişte iken sanayi işlevlerini 
kaybettikleri, 1990lar sonrasında da sanayi istihdamında önemli kayıplar yaşadıkları, 
buna karşılık pek çok hizmet işlevlerinde istihdam artış eğilimi gösterdikleri 
görülmektedir. Pek çok araştırmacı, çok sayıda etkenin biraraya gelerek kent 
bölgelerin uzmanlaşmış hizmet işlevlerinin mekanları olarak ortaya çıkışını 
sağladıklarını, ancak ortaya çıkan mekanların pek çok üretim işlevlerinin buralarda 
yer seçmesi için gerekli olan ekonomik ortamı sağlamadığını ileri sürmektedir 
(Frost, 1996). 

Bu çalışma, kent bölgelerin oluşumunda temel etkenlerden biri olarak vurgulanan, 
sanayinin yer değiştirmesi sürecine odaklanmaktadır. Çalışmanın temel amacı, 
sanayinin mekansal organizasyonundaki değişimin Izmir Kent Bölgesi'nin 
oluşumuna katkısını incelemektir. Çalışmanın İzmir Kent Bölgesi'ne 
odaklanmasının iki önemli nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki, İzmir'in 1980lerin 
sonundan itibaren küresel ekonomi ile ilişkilerini artırması ve ekonomik yapısında 
önemli değişimler yaşamasıdır. Bu süreçte İzmir'in mekansal organizasyonunun da 
yeniden yapılandığı ve geniş bir metropoliten alandan bir kent bölgeye dönüştüğü 
gözlenmektedir (Eraydın vd., 2008; Özatağan ve Eraydın, 2011). İkincisi, küresel 
ekonomi ile entegrasyonu sürecinde İzmir'in hizmet ekonomisinin önemli ölçüde 
büyümesidir. Pek çok çalışma, uzmanlaşmış hizmet işlevlerinin kent bölgelerin 
oluşumunda itici güç olduğunu vurgulamaktadır (Castells, 1989; Hall ve Pain, 
2006). İzmir, uzmanlaşmış hizmet işlevlerinin önem kazandığı bu süreçte, sanayi 
işlevlerinin ne ölçüde kentin çeperine çıktığı sorusunu incelemek için iyi bir 
örnektir. 
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Bu amaçla, çalışma Ege Bölgesi Sanayi Odası'na kayıtlı 4371 firmanın adres 
değişikliklerini incelemeyi hedeflemektedir. Çalışma net istihdam değişimini 
incelemenin ötesinde, sanayi firmalarının metropoliten alan içinde nereden nereye 
yer değiştirdiğini inceleyecek, ve sanayi işlevlerinin güçlendiği ve zayıfladığı 
alanları tespit etmemizi sağlayacaktır. 

2. Küreselleşme, Kent Bölgeye Geçiş Süreci ve Ekonomik İşlevlerin Mekansal 
Organizasyonunda Yaşanan Değişimler 

2.1. Küreselleşme Sürecinde Mekan Organizasyonunda Yaşanan Değişimler ve 
Kent Bölgelerin Ortaya Çıkışı 

Dünyada 1980'lerin sonundan bugüne geçen sürede önemli dönüşümler yaşandı. Bir 
yandan, Fordist üretim biçimine dayalı sanayi üretim biçimleri daha esnek üretim 
biçimine dönüşürken ve üretim ilişkileri ülke sınırlarını aşarak giderek 
küreselleşirken, diğer yandan Fordist üretim biçiminin dayandığı kurumlar da 
önemli ölçüde dönüştü. 1980 öncesinde benimsenmiş olan ulus devletin kurumları 
değişti ve devletin ekonomik ve sosyal alanlardaki rolü yeniden tanımlandı. Sosyal 
ve ekonomik alandaki bu değişimlerin önemli mekansal etkileri de oldu. 'Kent 
bölge', 1980li yıllardan itibaren gündeme gelen bu gelişmelerin sonucunda öne 
çıkan yeni mekansal birimler olarak akademik yazının yeni ilgi odağı oldu. 
Geçmişte ulus devletler temelinde şekillenen mekansal yapının çözüldüğü, 
küreselleşme ile tanımlanan yeni ekonomik düzenin yeni mekansal ölçekleri öne 
çıkardığı vurgulandı. Bu tartışmalarda kentsel ve kırsal alanların birbirine geçtiği, 
kentlerarası ilişkilerin derinleştiği, idari sınırları aşan bir yapının ortaya çıktığı 
vurgulanırken (Scott, 2001), kent bölge olarak adlandırılan bu yapının küresel 
düzene uyum sağlamayı ve küreselleşmenin getirdiği koşullarda rekabet etmeyi 
kolaylaştıran mekansan birimler olarak ele alındığını görüyoruz (Eraydın vd., 2005). 

Bu çerçevede, özellikle küresel ekonomiye eklemlenen metropollerin geçirdiği 
yapısal dönüşümler ve kent bölgeye geçiş sürecinde ne tür değişimler yaşadıkları 
sorusunun akademik yazının ilgi odaklarından biri olarak gündeme geldiğini 
görüyoruz. Bu çerçevede, kent bölgelerin ortaya çıkması sürecinde metropolitan 
alanların farklı dönüşüm biçimlerinin tartışıldığı, ortaya çıkan kent formunun da 
yeni tartışmaların odağında yer aldığı görülmektedir. Bazı kent bölgeler mevcut 
metropolitan alanların etki alanlarını genişleterek kendi yönetim sınırları dışına 
yayılması ile oluşurken (Salet et al., 2003; Scott et al., 2002), farklı yerleşmelerin 
işlevsel bir bütün oluşturması ile oluşan kent bölgeler de bulunmaktadır (Meijers, 
2005; Dieleman ve Faludi, 1998). 

Metropoliten alanların kent bölgeye dönüşüm biçimleri ve ortaya çıkan kent formu 
farklılaşsa da, kent bölgeye dönüşümün arkasındaki belirleyici dinamiklerin neler 
olduğu konusunda bir fikir birliği olduğu görülmektedir. Yerel birimlerin küresel 
düzende rekabet gücünü artırmaya yönelik çabalarının kent bölgelerin oluşumuna 
zemin hazırladıkları vurgulanmaktadır. Peki metropoliten alanların kent bölgeye 
geçiş sürecini hazırlayan dinamikler nelerdir? Pek çok araştırmacının bu soruya 
yanıt ararken küresel düzene uyum ve küresel koşullarda rekabet etme sürecince 
ekonomik işlevlerin mekansal organizasyonunda yaşanan değişimlere işaret ettiği 
görülmektedir. Bu çerçevede, ekonomik işlevlerin ana kentlerden bu kentlerin 
çeperindeki yerleşmelere doğru çıkışı, kent bölgelerin ortaya çıkışındaki temel 
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süreçler olarak vurgulamaktadır (Sokol vd., 2008). Kent bölgelerin, büyük ana 
kentlerden, yakınlarındaki küçük kentlere doğru yayıldığı uzun bir sürecin (Hall ve 
Pain, 2006: 3) ya da ana kentlerin, bu kentlerin etki alanlarındaki küçük kentlere 
doğru yayılma sürecinin bir sonucu olduğu belirtilmektedir (ibid.: 12). Scott, v.d. (?) 
kent bölgelerin, merkezden çepere çıkma (decentralisation) ve yeniden merkezleşme 
(recentralisation) süreçlerinin birlikteliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını 
belirtmektedir. Bu süreçte, nüfus ve istihdam geçmişten bugüne varlığını sürdüren 
yığılma odaklarını terk ederken, onların terk ettikleri mekanların buralara göç eden 
yeni nüfus ve yeni işlevler tarafından doldurulduğu gözlenmektedir. Bu süreçte, aynı 
zamanda çeper yerleşimlerde yeni kentsel büyüme odakları ortaya çıkmakta, kentsel 
doku nüfusun ve istihdamın yığıldığı bu alanların birbirleri ile sıkı ilişkiler ile 
bağlandığı bir kentler örüntüsüne doğru evrilmektedir (Scott v.d., ?: 13). 

2.2. Kent Bölgeye Geçiş Sürecinde Ekonomik İşlevlerin Mekansal 
Organizasyonunda Yaşanan Değişimler 

İzlenebileceği gibi, kentsel bölgeye dönüşüm sürecini anlamaya yönelik olan 
araştırmaların odağında kent bölgelerin gerçekleştirilmesinin arkasındaki 
dinamiklerin yer aldığı, ekonomik işlevlerin mekansal organizasyonunda yaşanan 
değişimlerin metropoliten alanların kent bölgeye dönüşmesinde temel dinamikler 
olarak gündeme geldiği görülmektedir. Kent bölgelerin tanımlayıcı özelliklerinden 
biri olarak sanayinin metropolitan alanın çeperinde oluşan yeni üretim alanlarına 
taşınması ve ana kentlerin hizmet işlevlerinin, özellikle de uzmanlaşmış finans ve iş 
hizmetlerinin yer aldığı mekanlar olarak yeniden yapılandığı vurgulanmaktadır 
(Hutton, 2004; Sassen, 2001; Tickell, 2002). Bu bölümde, kent bölgeye geçiş 
sürecinde ekonomik işlevlerin mekansal organizasyonların yaşanan değişimlerin 
neler olduğuna yönelik tartışmalar özetlenecektir. 

Fordist sistemin çözülüşü, üretim işlevlerinin yeniden yapılanması ve yeni üretim 
mekanları 

1970'li yıllarından sonundan itibaren dünyada yaşanan en önemli dönüşüm sanayiye 
dayalı ekonomiden hizmet ekonomisine geçiş şeklinde olurken, üretimin 
örgütlenmesinde de değişim yaşandı. Seri üretimden yeni teknolojiler ve 
telekomünikasyon sistemleri kullanan esnek üretim türüne geçiş, büyük, çok uluslu 
firmaların üretimin ve yeniliğin örgütlenmesinde baskın rolü, üretimin uzmanlığa 
dayalı mekansal iş bölümüne dayalı olarak yeniden tanımlanması (fikir/yenilik 
merkezde iken üretim faaliyetlerinin kendisi çeperde) ve giderek mekansal sınırları 
aşması bu değişimin en önemli belirleyici özelliklerinden oldu. Bu değişimlerin en 
önemli mekansal sonuçlarından biri olarak bilgi ve teknolojiye dayalı işlerin, rekabet 
gücü yüksek, yenilikçi işlerin önemi arttı. Yeni ekonomik yapılanma yeni mekansal 
örgütlenmeleri de beraberinde getirdi. Yeni yığılma odakları, ekonomik işlevlerin 
yer değiştirmesi, teknoloji ve yeniliğin yığıldığı kentlerin ortaya çıkması bunlar 
arasında sayılabilir. 

Hizmet ekonomisine geçiş ve sanayinin merkez ülkelerden çeper ülkelere çıkması, 
gelişmekte olan ülkelerin kentlerinin yeni üretim odakları olarak ortaya çıkışını ve 
ülkelerinin küresel sisteme uyumunda önemli rol oynayan bu kentlerde sanayiye 
dayalı kentleşme sürecini ortaya çıkardı. Ancak sanayinin küresel örgütlenme 
biçimi, üretim ağlarının yerel düzlemi aşarak küreselleşmesi, istihdam ilişkilerinin 
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esnekleşmesi, özgünlük ve yeniliğin öneminin giderek artması süreçlerini de 
beraberinde getirdi. Bu süreçte sanayinin hızla değişen üretim ilişkilerine ve pazar 
rekabetine uyum sağlamak amacıyla işlevsel ve yapısal özelliklerini farklılaştırmak 
zorunda kaldığını görüyoruz. Bütün bu yapısal değişimler yeni mekansal tercihleri 
de beraberinde getirdi. Bu süreçte, sanayinin mekansal olarak yeniden örgütlendiğini 
ve yapılaşmış kent merkezinin sunamadığı mekansal avantajları kentin çeperindeki 
yerleşmelerde bularak, kent çeperindeki yerleşmelerde yığılmak eğiliminde 
olduğunu görüyoruz. Burada akademik yazın kentlerin çeperindeki yerleşmelerin 
farklı ekonomik işlevlerde uzmanlaşarak büyüme odakları olarak ortaya çıktığına ve 
ana kentle işlevsel bütünleşmiş, kent bölge adı verilen yeni bir mekansal oluşumun 
belirdiğine işaret etti. Pek çok kentte bu süreçlere ekonomik işlevlerin çepere 
saçılma sürecinin eşlik ettiğini görüyoruz. Aslında, kent bölge adı verilen mekansal 
yapının ortaya çıkışında en önemli gelişmelerden biri özellikle de sanayi ile ilişkili 
işlevlerin mekansal olarak dağılması/yayılması süreci olarak karşımıza çıkıyor. 
Diğer bir ifade ile, üretim ilişkilerinin küreselleşmesi ve küresel pazarlara erişimin 
artması bir taraftan yığılma ekonomilerini ve yerel rekabet avantajını 
kuvvetlendirirken diğer taraftan da bazı işlevlerin çeper alanlara doğru mekansal 
olarak dağılmasına/yayılmasına (decentralisation) vesile olmakta; çoğu zaman 
yığılma süreçleri ile yayılma süreçlerinin birlikte hareket ettiği görülmektedir (ör: 
Scott, 2005). 

Hizmet işlevlerinin yükselişi ve yeni iş alanı komplekslerinin ortaya çıkışı 

Sanayi sektöründe yaşanan yapısal değişimlerin bir diğer etkisi de hizmetler 
sektörünü yükselişe geçişi ve hizmetler sektörünün kendisinin de bu dönemde 
önemli yapısal dönüşümler geçirmesi şeklinde görülmektedir. Bu dönüşüm 
sürecinde sanayi işletmelerinin kendi bünyelerinde yer alan yönetim, büro ve teknik 
işlerin ayrışarak bu tür uzmanlaşmış hizmet sunumunun dışsallaştırıldığı 
görülmektedir (Rusten 2000). Bu süreçte bu tür ara hizmet türlerinden bir 
bölümünün çeper yerleşmelere çıktığı görülse de (Daniels, 1985), yeniden yapılanan 
sanayinin uzmanlaşmış hizmetlere yönelik taleplerini, bu hizmetlerin sunumunda 
uzmanlaşan firmalardan temin etmek yönündeki eğilimleri bu tür hizmet işlevlerinin 
yer seçtiği ofis komplekslerinin yığıldığı yeni iş merkezlerinin ortaya çıkışı 
sonucunu doğurmuştur. 1990'lı yıllar boyunca küreselleşme süreçleri hizmet 
sektöründeki dönüşümleri şekillendirmeye devam etmiş ve, yukarıda da değinildiği 
üzere, bankacılık, finans ve üretici hizmetler gibi yeni düzende komuta ve kontrol 
işlevlerinde uzmanlaşan bazı kentlerin küresel kent hiyerarşisinin üst kademelerinde 
konumlandıkları görülmeye başlanmıştır (Sassen, 2001). Üretim ve sanayi 
sektörlerinin önemini korumaya devam ettiği, küresel rekabete eklemlenen dünyanın 
gelişmekte olan ülkelerinin metropollerinde de benzeri oluşumların gündeme geldiği 
görülmektedir. Bu kentlerde de uzmanlaşmış hizmetler metropol ekonomilerinin 
gelişme motoru olarak karşımıza çıkmakta, yüksek yapılardan oluşan fiziki çevreleri 
ile tanınan yeni merkezi iş kompleksleri hızla büyümekte, bu alanlarda üst düzey 
işgücünün geliri hızla artmaktadır. 

Diğer taraftan, üretim işlevlerinin çeper yerleşmelere sıçraması, bu mekansal olarak 
dağılmış aktivitelerin kontrol ve komuta işlevlerinin önemini artırarak tek merkezde 
toplanmasını da gerekli kıldı. Bu da, bankacılık, üretici hizmetler gibi hizmet 
işlevlerinin yer seçtiği bir yeni kent merkezi oluşması sürecini beraberinde getirdi. 
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Bu süreçte, küresel kentler, özellikle bu kontrol ve koordinasyon işlevlerinin 
merkezi olarak ortaya çıkmaya ve yeni düzende önemini artırmaya başladı. Bu 
konuda pek çok çalışma hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde hizmetlerin, 
özellikle de üretici hizmetlerin, küresel kent oluşumlarındaki rolüne odaklandı. Bu 
çalışmalarda finans ve hizmet üretmeye yönelik işlevler bir kentin küreselleşmesinin 
ölçütü olarak ele alınırken, kentte hizmet işlevlerinin payı ne kadar fazla ise, kentin 
o kadar küreselleşmiş olduğu vurgulandı (Sassen 1991; Sassen 2001). 
Loughborough Üniversitesi'nde 'dünya kentleri' araştırma grubu (GaWC) gelişmiş 
ülkelerin dünya kentlerinde üretici hizmetlerin rolüne yönelik araştırmalarını 
sürdürürken (Beaverstock, Smith et al. 2000; Beaverstock and Boardwell 2000; 
Taylor 2001; Taylor and Walker 2001; Beaverstock, Smith et al. 2003; Taylor 
2003), benzeri araştırmaların gelişmekte olan ülkelerde de gündeme geldiği, 
özellikle üretici hizmetlerin küresel kent oluşumlarına nasıl katkı yaptıklarına 
yönelik araştırmaların gelişmekte olan ülkelerin kentleri bağlamında da tartışıldığı 
görülüyor. Örneğin Kuala Lumpur'un küreselleşmesinde üretici hizmetlerin rolünü 
inceleyen (Morshidi 2000), bu işlevlerin gelişmesinin kentin bir dünya kenti olma 
çabalarını desteklemek için yeterli olup olmadığını da sorguluyor. 

Ancak küresel kent niteliği olmasa da küresel ekonomik düzene eklemlenen 
kentlerde de benzeri süreçlerin yaşandığını, özellikle de küresel üretim ilişkileri 
gelişen kentlerde, üretici hizmetler, bankacılık ve finans gibi yeni düzenin önemi 
artan hizmet işlevlerinin merkezde yer seçtiğini, bazı kentlerde geleneksel kent 
merkezinden farklı bir yeni kent merkezi ortaya çıktığını bazılarında ise geleneksel 
merkezin yeniden canlandırılan bazı bölgelerinde hizmet işlevlerinin yer seçme 
eğiliminin olduğunu görüyoruz (Berry 1967; Smith and Williams 1986; Hutton 
2000). Örneğin Beckouche (1999) ve Beckouche vd. (1997)'nin Paris ile ilgili 
çalışmalarını kaynak gösteren Halbert (2004) kentin yeni iş merkezi olan La 
Defense'ın öneminin artması ile birlikte ana kentin merkezi iş alanının tek merkez 
olmaktan çıktığına işaret ediyor. Paris kentsel bölgesinde üretici hizmetlerin 
mekansal dağılımını inceleyen Halbert (2004) da 1980'lerden 1990'ların sonuna 
gelindiğinde Paris'in artık tek merkez olmadığını, üretici hizmetlerin, ana kentin 
merkezi iş alanından çıkması sürecinin sonucunda kent bölgenin merkezinin ana 
kentin ilk çeperindeki batı belediyelerini de içine alacak şekilde genişlediğine işaret 
ediyor. 

Bütün bu gelişmeler, daha küresel düzlemde gündeme gelen gelişmelerin 
metropoliten alanların coğrafyasında da önemli değişimleri de beraberinde 
getirdiğine, metropoliten alanların coğrafyasının yeniden yapılandığına işaret 
etmektedir (Daniels 1993). Bu konuda bazı çalışmaların metropoliten alanların 
içinde gündeme gelen mekansal değişimleri incelemeye odaklandıkları 
görülmektedir. Hatta daha 1960'larda gündeme gelen ve metropoliten alanın 
genişleyerek, birbiriyle işlevsel olarak ilişkili çok merkezli yeni mekansal 
oluşumların (megalopolis) ortaya çıkışını anlamaya yönelik araştırmaların bu 
merkezlerin oluşumunun arkasındaki dinamiklere odaklandığı (Gottmann 1961), 
burada hizmet işlevlerinin çepere yayılması süreçlerinin geleneksel olarak tek 
merkezli gelişen metropoliten alanlarda ikincil merkezlerin oluşumundaki rolüne 
işaret ettikleri görülmektedir. 
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Kentsel bölgede sanayi peyzajının yükselişi: çeperde ana kentle işlevsel olarak 
bütünleşmiş yeni üretim odaklarının oluşması 

İzlenebileceği gibi, pek çok araştırmacı çok sayıda etkenin biraraya gelerek kent 
bölgelerin uzmanlaşmış hizmet işlevlerinin mekanları olarak ortaya çıkışını 
sağladıklarını, ancak ortaya çıkan mekanların pek çok üretim işlevlerinin buralarda 
yer seçmesi için gerekli olan ekonomik ortamı sağlamadığını ileri sürmektedir 
(Frost, 1996). 1980ler ve 1990lar boyunca pek çok ana kentin, yerel ekonomileri 
yükselişte iken sanayi işlevlerini kaybettikleri, 1990lar sonrasında da sanayi 
istihdamında önemli kayıplar yaşadıkları, buna karşılık pek çok hizmet işlevlerinde 
istihdam artış eğilimi gösterdikleri görülmektedir. Örneğin Savitch (1988) New 
York, Paris, Londra gibi küresel düzenin ana odağı olan kent bölgelerde sanayi 
istihdamının ve onu destekleyici hizmetlerin, ana kentin ikinci ve üçüncü çeperinde 
yer alan bölgelere kaydığını göstermiştir (Savitch, H.V., 1988, Post-industrial cities: 
Politics and planning in New York, Paris and London, Princeton, NJ: Princeton 
University Press). Benzeri süreçler gelişmekte olan ülkelerin küresel kentler 
sistemine eklemlenen kent bölgelerinde de gözlenmektedir. Örneğin Vogel (2010) 
çok uluslu şirketlerin uzmanlaşmış destek hizmetlerine yönelik taleplerini küresel 
kentlerde karşılamasına yönelik eğilimler sonucunda Şangay kentsel bölgesinde 
istihdamın sanayi odaklı olmaktan çıkıp hizmet odaklı hale geldiğini göstermiştir. 
Vogel, R.K. (2010, Governing global city regions in China and the West, Progress in 
Planning, 73: 4-10). 

Ancak çoğunlukla küresel sistemin ana odağı olan kent bölgelere odaklanan bu 
çalışmaların küresel düzene farklı biçimlerde eklemlenen kent bölgelerin 
dinamiklerini anlamada yetersiz olduğu da ortadadır1. Oysa, 1990'ların sonuna 
gelindiğinde pek çok gelişmekte olan ülkenin ana kentlerinin küresel rekabetin yeni 
oyuncuları olarak gündeme geldiği, bu kentlerin küresel düzende rekabet güçlerini 
artırmalarında sanayinin itici güç olmaya devam ettiği, küresel düzene üretim 
odakları olarak eklemlendikleri görülmektedir. Bu süreçte de mekansal 
organizasyonlarında önemli dönüşümler yaşayarak kent bölgelere evrildikleri, bu 
yeni mekansal yapı içinde üretim işlevlerini büyük ölçüde korudukları 
gözlenmektedir (aynı zamanda bkz. Hutton, 2004: 305, footnote: 7). Bu kentlerin 
bazılarında kent bölgeye dönüşüm sürecinde sanayinin mekansal organizasyonunun 
yeniden yapılandığı ve bu süreçte bir taraftan ana kentlerin çeperinde, yeni 
işlevlerde (özellikle de üretim işlevlerinde) uzmanlaşmış yeni büyüme odakları 
belirirken diğer taraftan da geçmişte ana kentte yer seçen bazı işlevlerin bu alanları 
terk ederek çeper yerleşimlere taşındığı gözlenmektedir. Örneğin Wu (2010) 
Şangay'ın genişleyerek bir kent bölgeye dönüşmesinde sanayinin yeniden 
konumlanmasını tetikleyen en önemli dinamiklerden biri olduğunun altını 
çizmektedir. Ana kentin çeperindeki yerleşimlerde sanayi parklarının kurularak 
sanayinin buralara taşınması 2000'li yılların ortasında kadar sanayinin ana kentin ilk 
çeperinde yığılması sonucunu doğururken, 2005 sonrasında sanayi işletmelerinin 
metropoliten alanın uzak çeperindeki yerleşmelerde gelişigüzel yer seçtikleri 
böylece sanayinin yeniden konumlanması sürecinin metropoliten alana yayıldığı 
görülmektedir. Wu'nun bulguları bugün Şangay kentsel bölgesinde sanayinin 
giderek metropoliten alanın dış çeperinde konumlandığını ortaya koymaktadır (Wu, 
2008, Migrant settlement and spatial distribution in metropolitan Shanghai, 
Professional Geographer, 60 (1): 101-120). 
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Ancak, üretim yapısındaki değişikliklerin yeni üretim mekanları yaratmasına 
rağmen, geçmişte metropolitan alanlarda konumlanan üretimin ana kent/metropol 
dışına taşınma eğiliminin sınırlı olduğu, kentsel bölgeler de gözlenmektedir. Scott, 
v.d., ?'nin de altını çizdiği gibi, bu kentlerde, ana kentlerde yer seçen gelişmiş 
hizmetlere bağımlılığı az olan rutin üretim işlevlerinin bile ana kentin çeperindeki 
küçük yerleşmelere taşınmaya direndiği görülmektedir. Bu kentlerde ana kentler 
üretim işlevleri için kuluçka işlevi görmeye devam etmekte, böylece hem yeni 
üretim işlevleri ve hem de yönetim ve iş işlevleri için çekici odaklar olarak önemini 
korumaktadır. Bu durum, bazı metropollerin karar ve düzenleme merkezleri olarak 
değil, üretim ve hizmet merkezleri olarak sisteme eklemlenmesi anlamına 
gelmektedir (Eraydın v.d, 2005). 

Görüldüğü gibi, üretimin yapısında ve mekansal organizasyonunda yaşanan 
değişimler kent bölgeye dönüşüm sürecinin önemli dinamiklerinden biri olarak 
belirmektedir. Storper (1997: 299-300 cited in Aguilar, 1999) yeniden yapılanma 
sürecinde üretimin mekansal organizasyonunda belirleyici olan iki eğilimden söz 
etmektedir. Bunlardan ilki, kentsel düzeyde yer seçiminin sağladığı olanakların daha 
geniş alanlara yayılması ve yığılma ekonomilerinin yerel değil bölgesel düzeyde 
gerçekleşme olanağıdır. Bu durumda kentlerde yer seçen firmalar yerel değil 
metropoliten ya da bölgesel düzeyde ilişkiler geliştirirler. Diğer taraftan, bazı yer 
değiştirme süreçleri de kentsel sistemler düzeyinde gerçekleşir. Bu durumda firmalar 
ilişkilerini birbirinden çok uzakta yer alan kent merkezlerindeki yığılmalar arasında 
gerçekleşebilir. Bu süreçte bazı firmaların mekansal olarak, yatırım bekleyen ikincil 
kent merkezlerine ya da nüfusu daha az olan kasabalara ya da kırsal nitelikli 
yerleşmelere kaydığı görülebilir. Ancak bu sürecin en önemli sonuçlarından birinin, 
yeni üretim işlevlerinin kentlerin çeperine çıkması sürecinde ana kentlerden 
yeterince uzağa taşınmaması durumunda büyük kentlerin kentsel üstünlüğünü 
azaltabileceği vurgulanmaktadır. 

Bu süreçte araştırmaların metropoliten alanın çeperindeki yerleşmelerde üretim 
işlevlerinin büyümesi sürecine odaklandıkları, buna karşılık metropoliten alanda 
üretim işlevlerinin nasıl yeniden konumlandığı sorusunun tartışmaların dışında 
kaldığı görülmektedir. Takip eden bölüm, kent bölgeye geçiş sürecinde üretim 
yapısındaki değişimler ve bunun mekansal sonuçları üzerine odaklanacaktır. 

3. Küresel Ekonomiye Uyum Sürecinde İzmir'in Ekonomik Yapısında Yaşanan 
Değişimler ve Kentsel Bölgenin Ortaya Çıkışı 

Bilindiği gibi, Türkiye'nin üçüncü büyük metropolü olan İzmir önemli bir sanayi, 
ticaret ve hizmet merkezidir. Bununla birlikte, İzmir'in ekonomisi 1980'li yılların 
başında gündeme gelen dış satıma dayalı, liberal ekonomik politikaların 
benimsenmesi sonucunda önemli dönüşümler yaşamıştır. Değişen ekonomik 
öncelikler çerçevesinde ana dönüşüm hizmetler sektörünün payının artması şeklinde 
kendini göstermektedir. Hizmetler sektöründe toplumsal ve kişisel hizmetlerin payı 
1992'de %17'den 2008'de %9'a gerilerken, toptan ve perakende ticaretin payı 
1992'den 2002'ye azalmış, 2002 sonrasında ise bir parça artmıştır. Buna karşılık 
mali kurum ve hizmetlerin istihdamdaki payını artırdığı görülmektedir. İmalat 
sanayinin ise toplam istihdam içindeki payının 1990'lı yıllar boyunca arttığı, 2000'li 
yıllarda ise az da olsa bir düşüş yaşadığı, buna karşılık toplam istihdamın üçte birini 
oluşturarak İzmir ekonomisindeki önemini koruduğu görülmektedir. (Tablo 1). 
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Tablo 1 Sektörel istihdamın değişimi 

İstihdam Toplam istihdam Yıllık değişim (%) 

2002- 1992-
2008 2002 1992 2008 2002 1992 2008 2002 

Sanayi 195987 155995 44090 30,68 35,24 22,11 -0,76 1,31 
Elektrik, gaz, su n.a 4240 5476 n.a 0,96 2,75 n.a -0,18 
İnşaat 44757 13068 8308 7,01 2,95 4,17 0,68 -0,12 
Toptan ve perakende 
ticaret 201124 128521 89393 31,49 29,03 44,82 0,41 -1,58 
Sosyal ve kiş isel 
hizmetler 57306 58200 34120 8,97 13,15 17,11 -0,70 -0,40 
Ulaşım, depolama ve 
komünikasyon 53629 36396 5245 8,40 8,22 2,63 0,03 0,56 
Finans, gayrimenkul, 
iş hizmetleri 65458 41244 10550 10,25 9,32 5,29 0,16 0,40 
Diğer toplumsal, 
sosyal ve kişisel 
hizmetler 14119 9373 5653 2,21 2,12 2,83 0,02 -0,07 

Kaynak: TUIK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2008; İller İtibariyle Genel Sanayi ve 
İşyerleri Sayımı, 2002, 1992 

Öte yandan, eldeki veriler 1992'den 2008'e imalat sanayinin İzmir ekonomisindeki 
payında önemli bir artış olmasa da, imalat sanayinin alt kollarının göreli 
değişimlerine işaret etmektedir (Tablo 2). 1990'larda teknoloji yoğunluğu düşük 
olan sektörler yaklaşık %65'lik pay ile ilk sırada iken 2000'lerin sonuna kadar geçen 
sürede payının yaklaşık %51'e gerilediği, buna karşılık teknoloji yoğunluğu orta 
düzey olan sektörlerde istihdamın arttığı görülmektedir. Orta-düşük teknoloji yoğun 
sektörlerde istihdam 1992'den 2008'e 5.7 kat artarak toplam sanayi istihdamı 
içindeki payı %21'den %27'ye yükselirken, orta-yüksek teknolojili sektörlerde 
istihdam 7 kattan fazla artmış, bu sektörlerin toplam istihdam içindeki payı %14'ten 
%23'e yükselmiştir. Bu değişimler, İzmir'de imalat sanayinin yapısının değişim 
içinde olduğunu, sanayi üretimini teknoloji yoğunluğunu artırarak gerçekleştirmeye 
yöneldiğini göstermektedir. Vurgulanması gereken önemli bir nokta bu yeni 
sektörlerin büyük bölümünün dış pazarlara üretim yaptığı, son yıllarda İzmir'in 
katma değeri yüksek ürünlerde dış satımının arttığı ve özellikle de makina, elektrik 
ve elektronik sanayinin dış satımda lider sektörler konumuna geldiğidir. 

1980'li yıllardan itibaren, küresel ekonomik düzene eklemlenme sürecinde geçirdiği 
bu ekonomik dönüşümler, İzmir'de ekonomik işlevlerin yeni mekansal arayışlara 
girmesini nedenlemiştir. Bunun bir göstergesi olarak 1990 ile 2000 yılları arasındaki 
istihdam artışının, İzmir metropoliten alanı olarak tanımlanan bölgeden, bu alanın 
çeperindeki yerleşmelere doğru kaydığı görülmektedir. İstihdam artışının yüksek 
olduğu çeper yerleşmeler arasında da, yeniden yapılanmanın bir sonucu olarak, yeni 
bir mekansal işbölümünün ortaya çıktığı gözlenmektedir (Şekil 1). İlçelerin Izmir 
Kent Bölge içinde sektörel yığılma oranlarına dayanarak eldilen bulgulara göre, 
metropoliten alanın çeperindeki bu yerleşmelerden bazıları (Aliağa ve Manisa) bu 
işbölümünde sanayi odakları olarak belirirken, Kemalpaşa, Turgutlu, Torbalı, 
Menderes ve Menemen tarımsal üretim odakları olarak mekansal işbölümünde 
yerlerini almışlardır. Çeşme ve Kuşadası ise özellikle turizm ile ilişkili hizmet 
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odakları olarak belirmiştir. Bu yeni işbölümünde Konak ile birlikte Karşıyaka ve 
Bornova'nın da finans ve hizmet merkezleri olarak öne çıktığı, bu merkez işlevler 
ile birlikte sanayinin de bu ilçelerde yığılmaya devam ettiği görülmektedir. Böylece 
ortaya çıkan yapının, metropoliten merkezin, etrafındaki farklı işlevlerde 
uzmanlaşmış çeper yerleşimlerle işlevsel olarak bütünleştiği, çok odaklı bir kent 
bölgeye işaret ettiğini söylemek mümkün olmaktadır (bkz. Eraydın vd., 2008a: 
151/. 

Tablo 2: İzmir sanayisinin kompozisyonunda yaşanan değişim 

Sanayi türü* İstihdam Toplam istihdam Yıllık değişim (%) 

2002- 1992-
2008 2002 1992 2008 2002 1992 2008 2002 

Düşük teknolojili 
sanayiler 99826 99967 28524 50,94 64,08 64,69 -2,19 -0,06 
Orta-düşük 
teknolojili 
sanayiler 52678 27192 9289 26,88 17,43 21,07 1,57 -0,36 
Orta-yüksek 
teknolojili 
sanayiler 44483 28836 6277 22,70 18,49 14,24 0,70 0,42 

* OECD (2003) teknoloji yoğunluğuna göre sanayi sınıflandırması: 
Düşük teknolojili sanayiler: başka yerde sınıflandırılmamış sanayiler ve geridönüşüm; kağıt, baım, 
yayım; gıda ürünleri, içecek ve tütün; tekstil, tekstil ürünleri, deri ve ayakkabı. 
Orta-düşük teknolojili sanayiler: Kauçuk ve ğlastik ürünler; kömür, rafine edilmiş petrol ve nükleer 
yakıt; diğer metalik olmayan mineral ürünler; ana metal ve fabrike edilmiş metal ürünler. 
Orta-yüksek teknolojili ürünler: başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makineler; motorlu 
taşıtlar; kimyevi maddeler; başka yerde sınıflandırılmamış demiryolu eve ulaşım ekipmanları; 
başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar 

Kaynak: TUIK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2008; İller İtibariyle Genel Sanayi ve 
İşyerleri Sayımı, 2002, 1992 

Önceki bölümlerde de değinildiği üzere, yeni ekonomik düzene uyum sürecinde, 
sanayinin kentlerin rekabet güçlerini artırmalarında önemli rol oynadığı kentlerde, 
sanayinin mekansal organizasyonunun yeniden yapılandığı ve bu süreçte bir taraftan 
ana kentlerin çeperlerinde, yeni işlevlerde (özellikle de üretim işlevlerinde) 
uzmanlaşmış yeni büyüme odakları ortaya çıkarken bir taraftan da geçmişte ana 
kentte yer seçen bazı işlevlerin bu alanları terk ederek çeper yerleşimlere kaydığı 
gözlenmektedir. Takip eden bölüm, İzmir'in bir metropoliten alandan kentsel 
bölgeye dönüşümü sürecine üretim işlevlerinin metropoliten alanda yeniden 
konumlanmasının katkısını inceleyecektir. 

4. Kent Bölgeye Geçiş Sürecinde Üretim İşlevlerinin Mekansal Dağılımında 
Değişen Eğilimlerin İzmir Örneğinde İncelenmesi 

4.1 Üretim İşlevlerinin Mekansal Hareketliliğini Anlamaya Yönelik Çalışmanın 
Tasarımı 

4.1.1 Verisetinin tanıtımı 

Çalışmanın ilk aşamasında Ege Bölgesi Sanayi Odası 'na (EBSO) kayıtlı bulunan ve 
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halen üretimine devam eden firmaların sicil kayıtları taranmış, 4371 firmaya ilişkin 
bir veriseti elde edilmiştir. Veriseti EBSO ve ticaret sicil numaraları, firma ünvanı, 
adres bilgisi (ilk üretim yeri, bugünkü üretim yeri ve irtibat adresi), faaliyet kodu, 
sermaye, işçi sayısı, ve kuruluş yılı bilgilerinden oluşmaktadır. 

Çalışmanın ikinci aşamasına veriseti firma kuruluş ve bugünkü üretim yeri 
adreslerinin karşılaştırılması sonucu yeniden derlenmiş, kuruluşundan bugüne adres 
değişikliği tespit edilen üretici firmaların bulunduğu 2572 firmalık yeni bir 
verisetine indirgenmiştir. Veriseti 2572 firmanın kuruluş ve son adreslerinin mahalle 
düzeyindeki yer bilgilerini içermektedir. Satırları mahalleler düzeyinde kuruluş 
adreslerinden, sütunları da yine mahalleler düzeyinde son adres bilgilerinden oluşan, 
2572x2572'lik matrisin her bir hücresi çıkış mahallelerinden varış mahallelerine 
giden firma sayısını göstermektedir. 

4.1.2 Yöntem 

Üretim işlevlerinin mekansal dağılımında değişimlerin incelenmesi kümelenme analizi 
ile correspondence analizinin birlikte kullanıldığı ilişkisel çözümleme yöntemlerine 
dayanarak yapılmıştır. Bu çözümleme farklı aşamalardan oluşmaktadır: 

a) Çıkış ve varış mahalleleri arasındaki ilişkiyi, benzer çıkış mahallelerinden 
firma göçü alan varış mahallelerini ve benzer varış mahallelerine firma göçü 
veren çıkış mahallelerini görmek için ki-kare analizi yapılmıştır. Böylece 
çıkış mahallelerinin varış mahalleleri ile ilişkisi ortaya konmuştur. 

b) Varış ve çıkış mahalleleri arasındaki gösteren bu matris, yapısal olarak 
birbirine çıkış ve varış mahallelerinin kümelenme yöntemi ile gruplanması ile 
az sayıda çıkış ve varış mahalle gruplarına indirgenmiştir. 

c) Çıkış mahalle grupları ile varış mahalle gruplarının birbirlerine göre 
konumlarını görmek amacıyla correspondence analizi yapılmıştır. 

d) Correspondence analizinin sonuçları Bertin çizelgesi yardımıyla 
görselleştirilmiştir. 

4. 2. İzmir'de Üretim İşlevlerinin Genel Yer Değiştirme Eğilimleri 

Yer değiştiren firmaların kuruluş adreslerine ve son adreslerine göre dağılımı 
incelendiğinde (Tablo 3) yer değiştiren firmaların %75'inin İBŞB içinde kalan alanda 
yer değiştirmek eğiliminden olduğu, buna karşılık İBŞB dışında kalan alanın toplam 
yer değiştirmeler içinde %25 gibi bir paya sahip olduğu görülmektedir. Ancak, 
firmaların bugünkü adresleri ile kuruluş yıllarındaki adreslerinin ilçelere göre dağılımı 
karşılaştırıldığında, İBŞB sınırları içinde kalan alanın firmaların mekansal 
tercihlerindeki ağırlığının azaldığı (%89'dan %75'e), buna karşılık İBŞB dışındaki 
alanın önemini artırdığı (%11'den %25'e) görülmektedir. Bu bulgular, yeni kurulan ve 
yer değiştiren firmaların metropoliten alanın çeperindeki yeni alanlara yöneldiğini 
göstermekte, İzmir'de sanayinin mekansal deseninde bir değişime işaret etmektedir. 
Bu değişim bir taraftan metropoliten alanın çeperine doğru bir kaymaya işaret ederken, 
diğer taraftan da metropoliten alan içinde geçmişten gelen izler üzerine gelişen sanayi 
deseninde de değişimlere işaret etmektedir. 

Bu çerçevede, İBŞB sınırları içinde kalan alandaki yer değiştirmeler incelendiğinde 
Konak ve Bornova ilçelerinin toplam yer değiştirmelerin %45'ini oluşturduğu, 
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gözlenmektedir. Ancak kuruluşundan bugüne firmaların mekansal tercihlerinde 
önemli değişimler olmuştur. Bu değişimlerin en önemli özelliği, Konak'ın önemini 
önemli ölçüde azaltması şeklinde gözlenirken, Bornova'da gelişen sanayinin kendini 
yeniden ürettiği, İBŞB sınırları içinde en önemli artışın ise Çiğli'de gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu durum bir taraftan, ana kentin ve yakın çeperinin firmaların 
yaşam döngüsünün ilk aşamasında göreli önemini yitirdiğine işaret ederken, diğer 
taraftan da kent içinde yer alan sanayi alanlarının firmaların yer seçiminde önemli 
bir tercih oluşturduğu görülmektedir. İBŞB sınırları içinde önemini kaybeden diğer 
ilçeler Karşıyaka, Narlıdere ve Balçova ilçeleridir. 

Tablo 3 İzmir'de Adres Değişikliği Tespit Edilen Firmaların İlçelere Göre Dağılımı 
a) Son Adresine Göre b) Kuruluş Adresine Göre 

İ lçeler 
Firma 
Sayısı 

% 
İ l ç e 

F i r m a 
S a y ı s ı % 

Balcova 9 0.35 Balcova 26 1.00 
Bayrakli 58 2.26 Bayrakli 71 2.72 
Bornova 612 23.79 Bornova 609 23.31 
Buca 69 2.68 Buca 82 3.14 
Cigli 398 15.47 Cigli 108 4.13 
Gaziemir 157 6.10 Gaziemir 83 3.18 

Guzelbahce 5 0.19 Guzelbahce 2 0.08 

Karabaglar 98 3.81 
Karabaglar 147 5.63 Karabaglar 98 3.81 
Karsiyaka 94 3.60 Kars iyaka 36 1.40 
Karsiyaka 94 3.60 Kars iyaka 36 1.40 
Konak 1099 42.06 Konak 541 21.03 
Konak 1099 42.06 Konak 541 21.03 Narlidere 12 0.46 Narlidere 5 0.19 
Narlidere 12 0.46 Narlidere 5 0.19 İBŞB Toplam 2333 89 

İBŞB Toplam 1921 74.69 
İBŞB Toplam 2333 89 

İBŞB Toplam 1921 74.69 Aliaga 18 0.69 
Aliaga 21 0.82 Bayindir 4 0.15 
Bayindir 3 0.12 Bergam a 8 0.31 
Bergama 9 0.35 Beydag 1 0.04 
Beydag 1 0.04 C e s m e 3 0.11 
Cesme 1 0.04 Dikili 3 0.11 
Foca 3 0.12 Foca 1 0.04 
Kemalpasa 257 9.99 Kemalpasa 53 2.03 
Kinik 4 0.16 Kinik 3 0.11 
Kiraz 3 0.12 Kiraz 3 0.11 

Menderes 112 4.35 Menderes 61 2.33 

Menemen 47 1.83 Menem en 28 1.07 

Odemis 12 0.47 O d e m is 12 0.46 

Seferihisar 7 0.27 Seferihis ar 4 0.15 

Selcuk 3 0.12 Selcuk 3 0.11 

Tire 14 0.54 Tire 13 0.50 

Torbali 121 4.70 
Torbali 49 1.88 

Urla 7 0.27 
Urla 2 0.08 Urla 7 0.27 
Izm ir Dis i 11 0.42 Izmir Disi 26 1.01 
Izm ir Dis i 11 0.42 Izmir Disi 26 1.01 
İBŞB Dışı 
Toplam 

280 11 
İBŞB Dışı Toplam 651 25.31 

İBŞB Dışı 
Toplam 

280 11 

TOPLAM 2572 100.00 Toplam 2613 100.00 
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Tablo 4 İlçelerin aldığı, verdiği ve net firma göçü 

İ lçeye İ lçeden 

İlçe 
Çıkan 

İlçe 
Firma 

Çıkan 
Net İlçe 

Firma Fi rma 
Sayısı Sayısı 

B a l c o v a 1 7 2 5 - 8 
B a y r a k l i 1 0 5 5 9 4 6 
B o r n o v a 9 1 9 3 1 8 6 0 1 
B u c a 1 1 9 6 2 5 7 
C i g l i 7 1 2 3 8 6 7 4 
G a z i e m i r 2 6 8 3 9 2 2 9 
G u z e l b a h c e 1 0 2 8 
K a r a b a g l a r 1 6 0 1 1 3 4 7 
K a r s i y a k a 5 4 7 5 - 2 1 
K o n a k 6 6 3 6 8 7 - 2 4 
N a r l i d e r e 7 1 1 - 4 
İBSB Toplam 3034 1429 1605 

A l i a g a 3 1 0 3 1 
B a y i n d i r 3 0 3 
B e r g a m a 1 2 1 1 1 
B e y d a g 1 0 1 
C e s m e 1 2 - 1 
Diki l i 0 3 - 3 
F o c a 6 1 5 

K e m a l p a s a 4 7 2 1 5 4 5 7 
K i n i k 6 1 5 
Ki r a z 3 0 3 
M e n d e r e s 1 9 7 3 8 1 5 9 
M e n e m e n 8 1 1 2 6 9 
O d e m i s 1 3 1 1 2 
S e f e r i h i s a r 1 0 0 1 0 
S e l c u k 3 0 3 
T i r e 1 8 3 1 5 
T o r b a l i 2 0 3 1 0 1 9 3 
U r l a 1 4 2 1 2 
I z m i r D i s i 4 9 7 4 2 
İBSB Dışı 

Toplam 1123 96 1027 

İzmir'de üretici firmaların yer değiştirme eğilimlerine ilişkin bir başka belirgin 
özellik ise İBŞB sınırları dışına doğru gerçekleşen mekansal hareketin artışına 
ilişkindir. Firmaların mekansal tercihlerinde İBŞB'nin dışında kalan alanın önemini 
artırdığı görülmektedir. Bu alanda Kemalpaşa, Menderes, Menemen ve Torbalı 
ilçelerinde önemli artışlar gerçekleşirken, diğer ilçelerin konumlarında önemli 
değişiklikler olmamıştır. Tablo 4 ilçelerin aldığı, verdiği ve net göç bilgilerini 
sunmaktadır. 

4.3 İzmir'de Üretim İşlevlerinin Yer Değiştirme Eğilimlerinin Mekansal 
Analizi 

İzmir'de imalat sanayinde yer seçen firmaların yer değiştirme hareketlerinin 
mahalleler düzeyinde incelenmesi İBŞB sınırları dışında yer alan Tire, Seferihisar, 
Torbalı, Aliağa, Menemen, Ödemiş ilçelerinde yer değiştirmelerin bu ilçelerin kendi 
içinde gerçekleştiğini göstermektedir. Bununla birlikte, Bayındır, Dikili, Kınık'tan 
çıkan firmaların Bergama'ya, Kiraz'dan çıkan firmaların ise Ödemiş'e ve Selçuk'tan 
çıkan firmaların Torbalı'ya yöneldikleri gözlenmektedir. Bu bulgular, çeperde 
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üretim işlevleri zayıf olan ilçelerde kurulan firmaların, bir arada bulunmanın 
avantajlarından faydalanmak üzere en yakınlarındaki üretim odaklarına yönlendiğini 
göstermektedir. Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde ise firma hareketliliği bir 
taraftan bu ilçelerin kendi içinde gerçekleşirken, diğer taraftan da bu ilçeler ile 
Bornova ve Gaziemir ilçeleri arasında bir hareket gözlenmektedir. 

Firma hareketliliğinin bir diğer belirgin özelliği ise İBŞB sınırları içindeki ilçeler 
arasında gerçekleşen firma hareketliliğidir. İBŞB sınırları içindeki ilçeler arasında 
gerçekleşen firma hareketliliğinde öne çıkan noktalardan ilki firma hareketinin 
önemli bir bölümünün ilçelerin kendi içinde gerçekleşmesidir. Firmaların diğer 
bölümü ise üretim yerlerini zaman içinde İBŞB sınırları içinde yer alan diğer 
ilçelere taşımışlardır. 

İzmir'de kurulduğundan bugüne adres değiştiren 2449 adet firmanın %77.7'sinin 
(1903 adet) merkez, merkezin iç çeperi, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ilçelerinin 
mahalleleri ile Karabağlar'ın Konak'ın batısındaki mahallelerine komşu mahallelerinin 
oluşturduğu bölgeden çıktığı görülmektedir. Bu firmaların %86.3'ü Konak'ın 
Bornova'ya komşu, sanayi sitelerinin yer aldığı mahalleleri (Halkapınar, Mersinli, 
Yenişehir), Bornova'nın sanayi sitelerinin yer seçtiği Kazımdirik, Kemalpaşa, 
Doğanlar, Meriç mahalleleri ile Ankara yoluna komşu mahalleleri, doğu aksında 
Kemalpaşa, Karşıyaka, Çiğli, Konak'ın merkez mahalleleri ve Bayraklı'nın Adalet, 
Mansuoğlu, Osmangazi ve Cengizhan mahallelerinin oluşturduğu bölgeye gitmiştir. 

Hareket eden firmaların %13.9'u (340 adet) ise Konak'ın liman arkasındaki 
mahalleleri olan Fevzipaşa, Uğur, Kestelli mahalleleri ile güney mahalleleri, 
Buca'nın Konak'a komşu mahalleleri olan Çamlık, Ufuk, Hürriyet mahalleleri, 
Karabağlar ve Gaziemir'in İzmir-Aydın yolu üzerindeki mahallelerinin oluşturduğu 
bölgeden çıkmış, bu firmaların Buca, Karabağlar ve Gaziemir'in İzmir-Aydın yolu 
üzerindeki mahalleleri ile Menderes ilçesinin oluşturduğu bölgeye gitmiştir. 

Hareket eden firmaların %73.3'ünün (1794 adet) Konak'ın Bornova'ya komşu, 
sanayi sitelerinin yer aldığı mahalleleri (Halkapınar, Mersinli, Yenişehir), 
Bornova'nın sanayi sitelerinin yer seçtiği Kazımdirik, Kemalpaşa, Doğanlar, Meriç 
mahalleleri ile Ankara yoluna komşu mahalleleri, doğu aksında Kemalpaşa, 
Karşıyaka, Çiğli, Konak'ın merkez mahalleleri ve Bayraklı'nın Adalet, Mansuoğlu, 
Osmangazi ve Cengizhan mahallelerinin oluşturduğu bölgeye gittiği görülmektedir. 

Bu bölgeye gidenlerin %91.6'sı Konak'ın mahalleleri ile Buca'nın Çamkule, İnönü, 
İzkent mahalleleri, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı'nın mahalleleri ve Karabağlar'ın 
Konak'ın batısındaki mahallelere komşu mahallelerinin oluşturduğu bölgeden 
gelmiştir. 

Firma hareketinden %12.6 pay alan, Karabağlar ve Gaziemir'in İzmir-Aydın yolu 
üzerindeki mahallelerinden Menderes'e uzanan bölge ise ikinci büyük varış grubunu 
oluşturmaktadır. Bu bölgeye gelenlerin %48.1'i Konak'ın liman arkasındaki 
mahallelerinden Fevzipaşa, Uğur, Kestelli mahalleleri ile güney mahalleleri olan 
Barbaros, Atilla, Güneşli, Zafertepe mahalleleri ve Buca'nın Konak'a komşu 
mahalleleri olan Çamlık, Ufuk, Hürriyet mahalleleri ile Karabağlar ve Gaziemir'in 
İzmir-Aydın yolu üzerindeki mahallelerinin oluşturduğu bölgeden gelmiştir. 
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Tablo 6 Mahallelerin Çıkış Profilleri 

2 
N 13 
'ÊA 

S § S S 

2 
z" g 
Z 
S S 

3 2 1 15 17 11 7 9 5 14 16 10 4 13 8 12 6 c t i v e M a r g i 

TİRE 20 76.9 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 7 . 7 0 .0 0 . 0 0 .0 7 . 7 7 . 7 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 100.0 

KRB-

M U A M M E R 

A K A R 19 0.0 60 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 40 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 100.0 

SEFERİHİSAR 18 0.0 0 . 0 6 6 . 7 0 .0 0 . 0 16.7 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 16.7 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 100.0 

G Z M - F A T İ H 31 0.0 0 . 0 0 . 0 50 .0 0 . 0 0 .0 12.5 12.5 0 .0 0 . 0 0 .0 25 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 100.0 

INNER 

PERIPHERY 

SOUTHERN 

LINE&SOUTHER 

N AX IS 30 0.0 0 . 6 0 . 0 4.1 4 .1 43.5 1.2 9 . 7 0 .0 1.5 0.9 33.2 0.3 0 . 0 0 .0 0.9 0 . 0 100.0 

BC-DİCLE, G Z M -

HÜRRİYET 24 0.0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 13.3 60 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 2 6 . 7 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 100.0 

SELÇUK, 

TORBALI 27 0.0 0 . 0 0 . 0 1.9 0 . 0 1.9 1.9 80.8 0.0 0 . 0 0 .0 11.5 0 .0 0 . 0 0 .0 1.9 0 . 0 100.0 

BRN-YILDIRIM 

BEYAZIT 22 0.0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 50.0 25.0 0.0 25 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 100.0 

BC-YILDIZ 33 0.0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 50 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 25.0 0.0 0 .0 0 .0 0 . 0 25.0 0.0 0 . 0 100.0 

BLC-İNCİRALTI 32 0.0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 33.3 0 .0 0 . 0 33.3 0.0 0 .0 0 . 0 0 .0 33.3 0 . 0 100.0 

CORE, INNER 

PERIPHERY, 

EASTERN AXIS, 

NORTHERN 

AX IS 29 0.2 0 .1 0 .1 0.2 0 .1 7.9 0 .5 1.9 0.2 0 .1 0.1 86.3 0.1 0 .3 0.2 1.8 0 . 0 100.0 

BAYINDIR, 

DİKİLİ, KINIK 23 0.0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 17.6 0 .0 0 . 0 0 .0 5.9 58.8 0 . 0 5.9 11.8 0 . 0 100.0 

BYRKL-

BAYRAKLI 28 0.0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 33.3 0 .0 66.7 0.0 0 .0 0 . 0 100.0 

A L İ A Ğ A 25 0.0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 6 . 7 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 2 6 . 7 0 .0 0 . 0 40.0 26.7 0 . 0 100.0 

MENEMEN, 

KNK-

LALE,İZMİR DIŞI 26 0.0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 35 .6 0 .0 2 . 2 8.9 51.1 2 . 2 100.0 

KİRAZ, ÖDEMİŞ 21 0.0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 6.3 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 93.8 100.0 

Act i ve Marg 0.6 0 . 2 0 . 2 0.9 0 . 6 12.6 1.0 4 .8 0.2 0 . 4 0.2 73.3 0.5 0 .3 0 . 7 2 .8 0 . 7 100.0 



KBAM 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu 

Konak'ın güney mahallelerinden başlayarak İzmir-Aydın karayolu boyunca güneye 
doğru gerçekleşen bu yer değiştirme hareketi, firmaların aynı aks üzerinde kalmak 
eğiliminde olduğunu göstermektedir. Firmaların kuruluşlarıyla birlikte zaman içinde 
kazandıkları pazar koşullarını ve işgücü bağlantılarını kaybetmemek için üretim 
yerlerini ilk konumlarına göre daha güneye taşıdıkları görülmektedir. 

Bu bulgular, İzmir'de sanayinin mekansal hareketliliğinin, İBŞB sınırları içinde 
üretim işlevlerinin yığıldığı belirli alanlar arasında olduğuna işaret etmektedir. 
Çalışmanın takip eden aşaması, sanayi hareketliliğinin kaynaklandığı 2 büyük çıkış 
grubu ile sanayinin yönlendiği 2 büyük varış grubunda yer alan toplam 2055 
firmanın mekansal hareketliliğinin incelenmesine odaklanmıştır. 

Büyük Gruplar 

Tablo 7 bu firmaların önceki bölümde tespit edilen ikişer büyük çıkış ve varış 
grubundaki alt grupların çıkış profillerini göstermektedir. Buna göre, dört çıkış 
grubunun toplam hareketin %78.7'sini yarattığı görülmektedir. Bu gruplardan ilki, 
metropoliten merkezi oluşturan mahallelerin yer aldığı grup, toplam hareketin 
%28.7'sini yaratmıştır. Bunların %40.2'si merkez, Bornova Kavaklıdere, Gaziemir 
Emrez mahallelerinin oluşturduğu gruba gitmiştir. Metropoliten merkezin ilk 
çeperinde yer alan mahalleler ile merkezdeki sanayi sitelerinin yer aldığı 
mahallelerden ve Bornova'nın Ankara yolu üzerinde sanayi oluşumlarının yer aldığı 
mahallelerin oluşturduğu ikinci grup toplam hareketin %22.7'sini yaratmıştır. 
Bunların %42.9'u Bornova'nın sanayinin yer seçtiği Konak'a komşu mahalleleri ile 
Konak'ın sanayi sitelerinin yer aldığı mahallelerinin ve Çiğli AOSB'nin oluşturduğu 
bölgeye, %4.9'u da Konak Yenişehir'e gitmiştir. Metropoliten merkezin iç 
çeperindeki mahalleler ile Bornova'nın sanayi sitelerinin yer aldığı mahallelerin 
oluşturduğu üçüncü grup toplam hareketin %18.2'sini yaratmış, bunların %55.6'sı 
Bornova'nın Ankara yolu üzerinde, sanayi sitelerinin yer aldığı mahallelerin 
oluşturduğu alan ile doğu aksında Kemalpaşa'yı da içine alan bölgeye gitmiştir. Son 
grubu ise toplam hareketin %9.1'ini yaratan Konak'ın bazı mahalleleri ile Buca, 
Karabağlar ve Gaziemir'in İzmir-Aydın yolu üzerindeki mahallelerinde Menderes'e 
uzanan hattın oluşturduğu bölge oluşturmaktadır. Buradan çıkan firmaların 
%44.1'inin Menderes, Gaziemir Fatih ve Karabağlar Aşık Veysel mahallelerinin 
oluşturduğu bölgeye, %10.6'sının Karabağlar Aydın, Yunus Emre, Buca Adatepe ve 
Bucakoop mahallelerine, %2.7'sinin ise Karabağlar'a gittiği görülmektedir. 

Firmaların varış profilleri incelendiğinde, firma hareketinin önemli ölçüde dört 
bölgeye yönlendiği, bu dört bölgenin toplam hareketin %78.4'ünü aldığı 
görülmektedir. Bu bölgelerden ilki Bornova'nın sanayi sitelerinin bulunduğu 
mahalleleri ile Ankara yolu üzerindeki mahalleleri ile doğu aksı boyunca uzanarak 
Kemalpaşa'yı içine alan bölgeden oluşturmaktadır. Toplam hareketin %28.1'ini alan 
bu bölgeye gelen firmaların %26'sı metropoliten merkez ile Ankara yolu boyunca 
Kemalpaşa'ya uzanan bölgeden, %9.9'u Bornova'nın Doğanlar, Erzene ve Evka 3 
mahallelerinin oluşturduğu bölgeden, %5.5'i de Bornova'nın Barbaros, Çamdibi, 
İnönü, Meriç ve Osmangazi mahallelerinden gelmiştir. Bu bulgular Bornova'da yer 
seçen firmaların önemli bir bölümünün önceki konumlarında sağladıkları üretim 
ilişkilerini sürdürdüğü ve yer değiştirmenin getireceği maliyetleri azaltma eğilimi ile 
ilçe sınırları içinde yer değiştirmek eğiliminde olduklarını göstermektedir. 
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Tablo 7 VARIŞ PROFİLLERİ-büyük gruplar 
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2 5 14 4 11 13 12 18 16 30 22 7 23 24 15 19 20 25 21 29 9 10 28 27 17 26 3 8 6 1 A c t i v e M a r g i n 
K R S - D e d e b a s i 37 20.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
B R N - I s i k k e n t 44 20.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
K R S - S e m i k l e r 38 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
K R S - C u m h u r i y e t 45 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
K R S - D o n a n m a c i 41 0.0 12.5 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.4 
B Y R K - S o g u k k u y u 40 0.0 12.5 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
B R N - K i z i l a y 43 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
C G L - I s t a s y o n a l t i 42 0.0 0.0 13.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
B C - C a m l i k u l e 49 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 9.1 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 3.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
K N K - G u n e s l i 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 14.3 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
K N K - Y e s i l d e r e 48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 20.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
K R B - F a h r e t t i n a l t a y 52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 12.5 50.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
K N K - F e v z i p a s a 54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 2.9 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
KNK- Kocakapi 51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
G u n e y aksi 58 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 9.1 42.9 0.0 0.0 5.7 62.5 0.0 33.9 50.0 0.0 0.0 33.3 5.1 0.0 3.1 0.0 0.0 11.1 4.8 5.3 4.6 0.0 0.0 0.0 20.0 9.1 
B R N - M e v l a n a + B C - U f u k + B C -
V a l i r a h m i b e y 60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 7 20 0 0.0 0.0 0.0 1.7 3 0 60 0 0 0 0.0 4.1 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 
G Z M - S a r n i c 57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

B R N - C a m k u l e + B R N -
S e r i n t e p e + C G L - Y e n i h a m a l l e 55 0.9 
B R N - D o g a n l a r + B R N -
E r z e n e + B R N - E v k a 3 59 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 5.7 0.0 0.0 5.1 0.6 0.0 10.0 0.0 45.9 0.0 9.9 0.0 0.0 3.7 2.5 0.0 0.9 0.0 0.0 16.7 0.0 6.3 
BRN- Ba rbaros+BRN-
C a m d i b i + B R N - I n o n u + B R N -
M e r i c + B Y R K - O s m a n g a z i 53 3.7 
Ic c e p e r + D o g u A k s i 62 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 20.0 17.1 0.0 0.0 13.6 7.2 0.0 10.0 33.3 19.4 13.6 36.0 37.5 20.0 11.1 14.1 2.6 6.9 0.0 0.0 0.0 40.0 18.2 
BC- I z k e n t + K N K-
B o g a z i c i + K N K - I m a r i y e 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 9 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 37.5 0 0 0.0 0.2 2.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
K N K - M u r a t r e i s 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 20.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
Ik inc i c e p e r -
m e r k e z + d o g u + k u z e y 63 0.0 0.0 8.7 0.0 12.5 18.2 0.0 8.3 0.0 25.7 12.5 0.0 11.9 16 9 0 0 5.0 0.0 11.2 18.2 21.1 0.0 0.0 44.4 38.6 60 5 11.2 20.0 25.0 0.0 0.0 22.7 
K N K - O n d o k u z m a y i s 56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
M e r k e z + B a t i aksi 61 0.0 25.0 17.4 40.0 25.0 9.1 28.6 58.3 0.0 31.4 0.0 33.3 27.1 13.9 40.0 5.0 0.0 11.2 13.6 18.0 25.0 60.0 14.8 27.0 18.4 67.9 20.0 12.5 16.7 0.0 28.7 
KRS-Bostan l i 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
K R S - O r n e k k o y 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
K R S - T u n a 47 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0 50.0 16.7 0.0 0.6 
C G L - K u c u k c i g l i 39 0.0 0.0 0.0 40.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.6 
B C - C a m l i k 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 16.7 0.0 0.2 
KRS-Ya l i 35 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.2 

K R B - E s e n l i k + K R B - U c k u y u l a r 34 

M a r g i n 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 40.0 0.3 
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Tablo 8 Çıkış Profilleri Büyük Gruplar ̂  
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2 5 14 4 11 13 12 18 16 30 22 7 23 24 15 19 20 25 21 29 9 10 28 27 17 26 3 8 6 1 A c t i v e M a r g i n 
K R S - D e d e b a s i 37 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
B R N - I s i k k e n t 44 11.1 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
K R S - S e m i k l e r 38 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
K R S - C u m h u r i y e t 45 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.6 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
K R S - D o n a n m a c i 41 0.0 12.5 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 100.0 
B Y R K - S o g u k k u y u 40 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
B R N - K i z i l a y 43 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
CG L - İ s t a s y o n a İt i 42 0.0 0.0 27.3 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
B C - C a m l i k u l e 49 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 9.1 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 9.1 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
K N K - G u n e s l i 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
K N K - Y e s i l d e r e 48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

KRB- F a h r e t t i n a l t a y 52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 8.3 25.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
KNK- F e v z i p a s a 54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
KNK- Kocakapi 51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
G u n e y aksi 58 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.5 1.6 0.0 0.0 1.1 2.7 0.0 10.6 44.1 0.0 0.0 1.1 2.7 0.0 9.6 0.0 0.0 1.6 13.3 1.1 8.5 0.0 0.0 0.0 0.5 100.0 
B R N - M e v l a n a + B C - U f u k + B C -
V a l i r a h m i b e y 60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 3.2 0.0 0.0 0.0 3.2 16.1 9.7 0.0 0.0 12.9 0.0 35.5 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
G Z M - S a r n i c 57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
B R N - C a m k u l e + B R N -
S e r i n t e p e + C G L - Y e n i h a m a l l e 55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 5.3 0.0 5.3 31.6 0.0 0.0 5.3 21.1 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
B R N - D o g a n l a r + B R N -
E r z e n e + B R N - Evka3 59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 2.3 0.8 0.0 1.5 0.0 34.6 0.0 43.8 0.0 0.0 0.8 10.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.8 0.0 100.0 
BRN- Barbaros+BRN-
C a m d i b i + B R N - I n o n u + B R N -
M e r i c + B Y R K - O s m a n g a z i 53 0.0 2.6 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 7.8 1.3 2.6 13.0 41.6 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 6.5 1.3 0.0 0.0 0.0 100.0 
Ic c e p e r + D o g u A k s i 62 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3 1.6 0.0 0.0 2.1 3.2 0.0 0.5 0.5 5.1 0.8 55.6 0.8 0.3 0.8 19.5 0.3 6.4 0.0 0.0 0.0 0.5 100.0 
B C - I z k e n t + K N K -
B o g a z i c i + K N K - I m a r i y e 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 27.3 0.0 0.0 9.1 9.1 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
KNK- M u r a t r e i s 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Ik inc i c e p e r -
m e r k e z + d o g u + k u z e y 63 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.4 0.0 0.2 0.0 1.9 0.2 0.0 1.5 6.0 0.0 0.2 0.0 2.4 0.9 26.2 0.0 0.0 2.6 42.9 4.9 8.4 0.2 0.4 0.0 0.0 100.0 
K N K - O n d o k u z m a y i s 56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
M e r k e z + B a t i aksi 61 0.0 0.3 0.7 0.3 0.3 0.2 0.3 1.2 0.0 1.9 0.0 0.3 2.7 3.9 0.3 0.2 0.0 1.9 0.5 17.7 0.3 0.5 0.7 23.8 1.2 40.2 0.2 0.2 0.2 0.0 100.0 
KRS-Bostan l i 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 100.0 
K R S - O r n e k k o y 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 100.0 
K R S - T u n a 47 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 0.0 30.8 0.0 30.8 7.7 0.0 100.0 
C G L - K u c u k c i g l i 39 0.0 0.0 0.0 16.7 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 100.0 
B C - C a m l i k 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 25.0 0.0 100.0 
KRS-Ya l i 35 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 100.0 
K R B - E s e n l i k + K R B - U c k u y u l a r 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 0.0 0.0 0.0 28.6 100.0 

M a r g i n 0.2 0.4 1.1 0.2 0.4 0.5 0.3 0.6 0.2 1.7 0.4 0.3 2.9 8.1 0.2 1.0 0.3 4.8 1.1 28.1 0.4 0.2 1.3 25.2 1.8 17.0 0.2 0.4 0.3 0.2 100.0 
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Diğer taraftan, gelişen ulaşım olanakları ile 1950'li yıllarda Ankara yolundaki ucuz 
arsalara kurulan firmalardan üretiminin niteliğini değiştirenlerin zaman içinde bu aksta 
oluşan işlevsel yoğunlaşmalar, artan yer seçim maliyetleri ve kentsel dokunun 
yayılması nedeniyle ikinci bir sıçrama yaparak Kemalpaşa'ya gittiği gözlenmektedir. 
Bununla birlikte, metropoliten merkezden metropoliten alan içindeki bu sanayi 
bölgelerine doğru bir yer değiştirme olduğunu da gösteren bu bulgular, merkezin yakın 
çeperinin, yeni kurulan küçük ve orta ölçekli firmalar için önemini koruduğuna işaret 
etmektedir. 

Bornova'nın Konak'a komşu olan ilk sanayi alanlarının yer aldığı mahalleler ile 
Konak'ın sanayi sitelerinin yer seçtiği mahalleler ve Çiğli'nin sanayi bölgelerinin yer 
aldığı mahallelerden oluşan ikinci varış grubu ise toplam hareketin %25.2'sini almıştır. 
Bunların %26.6'sının metropoliten merkezin ilk çeperi ile merkezdeki sanayi 
bölgelerinin yer aldığı mahalleler ve Bornova'nın Ankara yolu boyunca sanayinin yer 
seçtiği mahallelerinin oluşturduğu çıkış bölgesinden geldiği görülmektedir. Bu 
bulgular, Bornova ve Çiğli'nin sanayi bölgelerinin Konak'tan gerçekleşen yer 
değiştirme hareketinde öne çıktığını göstermekte, üretiminin niteliğini değiştiren 
firmalar için metropoliten alan içindeki bu sanayi bölgelerinin önemini koruduğuna 
işaret etmektedir. Bu ikinci varış grubuna yönelen hareketin %..'sı ise Karşıyaka'nın 
mahallelerinden kaynaklanmaktadır. Üretiminin niteliğini değiştiren firmaların 
Çiğli'de yer alan AOSB'ye gittiği söylenebilir. Çiğli, üretiminin niteliğini değiştirerek 
Bornova'daki sanayi alanlarından çıkan firmalar için de bir varış noktası olmaktadır. 

Üçüncü varış kümesi merkez, Bornova Kavaklıdere ve Gaziemir Emrez mahallelerinin 
oluşturduğu gruptur. Bu küme toplam hareketin %17'sini almış, bunların %67.9'u 
metropoliten merkezi oluşturan mahallelerden kaynaklanmıştır. ve batı aksının 
oluşturduğu çıkış kümesinden gelmiştir. Metropoliten merkezden gerçekleşen firma 
göçünün bir bölümünün Bornova Kavaklıdere ve Gaziemir Emrez'e doğru 
gerçekleştiği görülmektedir. Konak'a sınır oluşturan ve İzmir-Aydın karayolu üzerinde 
bulunan Emrez mahallesinin pazar ve işgücü avantajlarını kaybetmemek için üretim 
yerlerini ilk konumlarına göre daha güneye taşımayı tercih eden firmalar tarafından 
tercih edildiği, üretiminin niteliğini değiştiren firmaların ise Bornova Kavaklıdere'ye 
yöneldiği söylenebilir. 

Son olarak, İzmir-Aydın karayolu boyunca Menderes'e uzanan güney aksının toplam 
hareketin %8.1'ini aldığı, buraya gelen firmaların %50'sinin yine güney aksından 
geldiği görülmektedir. Burada iki bölge öne çıkmaktadır. İlki, Konak'a sınır oluşturan 
Emrez mahallesinden başlayarak İzmir-Aydın karayolu boyunca Gaziemir'e uzanan 
Karabağlar, Aşık Veysel, Cennetoğlu ve Osman Aksüner mahalleleri, ikincisi İzmir-
Aydın karayolu üzerindeki Dokuz Eylül ve Sarnıç mahalleleri. İlk bölgenin, firmaların 
pazar ve işgücü avantajlarını kaybetmemek için üretim yerlerini ilk konumlarına göre 
daha güneye taşımayı tercih eden firmalar tarafından tercih edildiği, ikinci bölgenin ise 
hava ve karayolu ulaşım olanaklarına yakınlık ve göreli olarak ucuz ve büyük arsa 
sağlanabilmesi açısından firmaların tercih ettiği bölge olduğu söylenebilir. Diğer 
taraftan, firma ölçeğini daha fazla büyütenlerin üretim yerlerini daha güneye, büyük ve 
ucuz arsa bulabilecekleri, İBŞB sınırları dışındaki Menderes'e doğru taşıdıkları 
söylenebilir. 
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Çalışmanın bulguları kent bölgeye geçiş sürecinde metropoliten merkezin üretim 
işlevlerinin bir bölümünü kaybettiğini göstermektedir. Metropoliten merkezden ayrılan 
üretim işlevlerinin önemli bir bölümünün metropoliten alanın içinde yer alan sanayi 
yığılmalarına yöneldiği görülmektedir. Metropoliten alanın dışına yönelik hareketlerde 
ise firmaların yakınlarındaki sanayi alanlarına yöneldiği görülmektedir. Ancak kent 
bölge oluşum sürecinde metropoliten alanın dışında oluşan uzmanlaşmış üretim 
odaklarının büyük bölümünün metropoliten alanı terk eden üretim işlevlerinin 
buralarda yer seçmesi ile değil, bu yerleşmeleri tercih eden yeni yatırımlar sonucu 
oluştuğu anlaşılmaktadır. 

5. Sonuç: İzmir'de Sanayinin Mekansal Organizasyonunda Yaşanan 
Değişimlerin Kent Bölge Oluşumuna Katkısı 

İzmir yeni dünya düzenine uyum sürecinde ekonomik yapısını dönüştürerek uyum 
sağlamaya çalışmış ve bu süreç yeni mekansal tercihleri de beraberinde getirmiştir. Bu 
süreçte İzmir'in çeperindeki yerleşmelerle işlevsel olarak bütünleştiği, metropoliten 
alanın genişleyerek bir kent bölgeye dönüştüğü gözlenmektedir. Dünyada diğer kent 
bölgelerde olduğu gibi İzmir örneğinde de kent bölge oluşumu ekonomik işlevlerin 
mekansal tercihlerindeki değişimlerle ilişkilidir. Mevcut yazın kent bölgelerde ana 
kentlerin üretim işlevleri için uygun koşulları sunamadığını savunurken, bu tür 
eğilimlerin yeni ekonomik düzene uyum sürecinde, sanayinin kentlerin rekabet 
güçlerini artırmalarında önemli rol oynadığı kentlerde de görüldüğü, bu kentlerde 
sanayinin mekansal organizasyonunun yeniden yapılandığı ve bu süreçte bir taraftan 
ana kentlerin çeperlerinde, yeni işlevlerde (özellikle de üretim işlevlerinde) 
uzmanlaşmış yeni büyüme odakları ortaya çıkarken bir taraftan da geçmişte ana kentte 
yer seçen bazı işlevlerin bu alanları terk ederek çeper yerleşimlere kaydığının altı 
çizilmektedir. 

Ancak, İzmir örneğinde elde ettiğimiz bulgular, üretim yapısındaki değişikliklerin 
metropoliten alanın çeperinde yeni üretim mekanları yaratmasına rağmen, geçmişte 
metropoliten alanda konumlanan üretimin ana kent/metropol dışına taşınma eğiliminin 
sınırlı olduğunu ortaya koyuyor. İzmir'in bir kent bölgeye dönüşmesi sürecinde 
metropoliten merkezde yer seçen üretim işlevlerinin yine metropoliten alanda bulunan 
sanayi yığılmalarına taşındığı, buna karşılık ana kentin çeperindeki küçük yerleşmelere 
taşınmaya direndiği görülmektedir. Metropoliten alan içindeki hareketlerin de büyük 
ölçüde bu alan içinde kaldığı böylece ana kentin üretim işlevleri için kuluçka işlevi 
görmeye devam ettiği ortaya çıkmaktadır. Ana kentin hem yeni üretim işlevleri ve hem 
de yönetim ve iş işlevleri için çekici odaklar olarak önemini korumaktadır. Bu durum 
bazı kent bölgelerin ana kentlerinin karar ve düzenleme merkezleri olarak değil, üretim 
ve hizmet merkezleri olarak sisteme eklemlenmesi anlamına gelmektedir (ayrıca bkz. 
Eraydın v.d, 2005). 

Bu durum kentsel bölgelerin, metropoliten alanların dışsal etkenlerin getirdiği 
değişimlere uyum sağlama sürecinde ortaya çıkan mekansal yapılar olmadığı, 
kentlerin iç dinamiklerinin bu süreci şekillendirdiği görüşünü desteklemektedir. Bu 
gerçekliği dışlayan bir bakış açısının kentsel bölgelerin oluşumunun arkasındaki 
dinamikleri anlamak konusunda yetersiz kalacağına şüphe yoktur. 

Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu metropoliten merkezi oluşturan Konak ilçesinin 
üretim işlevlerinden arındığıdır. Bu durum metropoliten merkezin bu süreçte rolünün 
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ne olacağı sorusunu gündeme getirmektedir. Dünyada pek çok kent bölgenin ana 
kentlerinin, üretim işlevlerini kaybederken özellikle yeni iş hizmetlerinin yer seçtiği 
mekanlar olarak yeni roller üstlendikleri görülmektedir. Bu süreçte bazı kentlerde 
geleneksel kent merkezinden farklı bir yeni kent merkezi ortaya çıktığını bazılarında 
ise geleneksel merkezin yeniden canlandırılan bazı bölgelerinde hizmet işlevlerinin yer 
seçme eğiliminin olduğu görülmektedir (Berry 1967; Smith and Williams 1986; 
Hutton 2000). Örneğin Beckouche (1999) ve Beckouche vd. (1997)'nin Paris ile ilgili 
çalışmalarını kaynak gösteren Halbert (2004) kentin yeni iş merkezi olan La 
Defense'ın öneminin artması ile birlikte ana kentin merkezi iş alanının tek merkez 
olmaktan çıktığına, kent bölgenin merkezinin ana kentin ilk çeperindeki batı 
belediyelerini de içine alacak şekilde genişlediğine işaret etmektedir. 

Ancak bu gelişmelerin geleneksel merkezin çöküşüne neden olacağına yönelik 
kaygılar da bulunmaktadır. Örneğin Garreau (1991) geleneksel kent 
merkezinin/merkezi iş alanlarının küresel ekonomik düzende yarışamayarak 
önemlerini kaybettiğini iddia etmektedir. Pek çok MİA'nın yeni iş hizmetleri için 
gerekli alanı sunamadığı, buralarda gayrimenkul fiyatlarının pahalı olduğu, ve bu 
alanların trafik sıkışıklığının ve sosyal gerilimlerin mekanı olarak algılandığı 
vurgulanmakta, geleneksel kent merkezlerinin/MİA'ların bu nedenlerle küresel 
ekonomik düzende rekabet gücünü kaybettiği iddia edilmektedir. 

Bu tartışmalara karşılık bazı yazarlar da küresel düzende gündeme gelen gelişmelerin 
MİA'yı öldürmediği, tam tersine önemini güçlendirdiğini savunmaktadır. İş 
hizmetlerinin MİA'dan çıkışı aslında geleneksel merkezin katma değeri düşük 
hizmetleri çepere çıkarması, üst düzey yönetim işlevlerinin merkezde kalması 
anlamına gelmektedir (Coffey v.d. 1996a; Hermelin 2007a; Hoyler, v.d. 2008). Hizmet 
işlevleri doğası gereği tüketicilere yakın olmayı gerektirmekte, özellikle de 
standartlaşmamış, stratejik önemdeki bilginin müşterilere aktarılmasında yüz-yüze 
ilişki önemli olduğundan, kent bölgelerin merkezleri önemini korumaktadır (Graham 
and Marvin 1996). Bu tartışmaların özellikle Avrupa örneklerinde, Amerikan kentsel 
bölgelerinde gözlenen oluşumlardan farklı oluşumların ortaya çıkışına işaret ettiği bu 
yeni oluşumda geleneksel kent merkezlerinin kendilerini yenilediği, ana kentin 
merkezinden ayrılan hizmet işlevlerinin uzak çeperde ikincil merkezleri oluşturduğu 
yapı içinde yeni işlevler üstlendiği vurgulanmaktadır (Hall, 2003; Daniels 1995; 
Moulaert and Todtling 1995; Alvergne and Shearmur 2002). Ancak bu çalışmaların 
bile, merkezin genişlemesi sürecinde geleneksel MİA'nın durağanlaştığına ya da 
göreli önemini kaybettiğine işaret ettiği görülmektedir. 

İzmir, kent bölgeye dönüşüm sürecinde üretim işlevlerini kaybeden metropoliten 
merkezin geleceğini kurgularken bu tartışmaları göz önüne almak durumundadır. 
Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı'da bir yeni kent merkezi yaratma 
çabalarının, göreli önemini yitiren metropoliten merkezin geleceğini ne şekilde 
etkileyeceğine yönelik bir hassasiyet olduğunu söylemek de zor görünmektedir. Bu 
önemli bir konu olup, yeni kent merkezinin geleneksel kent merkezi ile birlikte ve 
hizmet işlevlerinin yapısal dönüşümü çerçevesinde ele alınması, bu bağlamda İzmir 
kent merkezinin deneyimlediği dönüşümün ayrıntılı olarak incelenmesi önemlidir. Bu 
bildirinin kaynaklandığı projenin11 üçüncü aşamasında yapılacak çalışmalar bu 
değişimin özelliklerinin betimlenmesine yoğunlaşacaktır. 
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Notlar: 
1 Nitekim Sassen (2002) kent bölge kavramının çoğunlukla küresel kent kavramı ile birlikte 

kullanılmasının sakıncalarını belirtmekte, ikincisinin küresel düzene eklemlenme sorusu ile 
ilgili olduğunu, ilkinin ise kentleşme ile ilgili daha genel meselelerle, kent mekanının 
ekonomik kompozisyonunu ilgilendirdiğini belirtmektedir. 

Eraydın vd.'nin (2008b) 10 ili kapsayan İzmir Bölgesi sınırları içinde, -1. Moment hesaplarına 
göre oluşturulmuş nüfus yüzeylerinin 1950-2000 yılları arasındaki değişimini gösteren 
haritaları,1980'li yıllara kadar İzmir metropoliten alanının güçlü bir merkez olarak etki alanını 
Ege Bölgesi'nin içlerine ve güneyde Antalya'ya kadar genişleterek İzmir ve Antalya 
arasındaki moment yüzeylerinde bir süreklilik oluşturduğunu; 1980'den itibaren ise 
Antalya'nın Isparta ve Afyon gibi bazı merkezleri içine alan bir etki alanı oluşturarak 
İzmir'den koptuğunu, böylece iki ayrı nüfus çekim bölgesi ortaya çıktığını ortaya koymuştur. 
Yazarlar bu dönüşüm sürecini 'tek merkezli ve geniş bir etki alanı olan metropoliten 
alandan, metropoliten alan ve yakın çevresindeki hızlı büyüyen kentlerle bütünleşmiş 
çok merkezli kentsel bölgeye geçiş' olarak tanımlamışlardır (s. 151). 

"'Büzülen Kentlerin Yeniden Canlandırılmasına Yönelik Bilgi Ve Strateji Oluşturulmasına 
Katkı: İzmir Kent Bölgesinde Yayılma, Yığılma, Küçülme Ve Büzüşme Süreçlerinin 
Birlikteliği ile Ortaya Çıkan Yeni Mekansal Örüntülerın Avrupa Kentleri ile Karşılaştırılması' 
(proje no: SOBAG-COST 109K590). 
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5747 Sayılı Kanunun Ardından Seyrek (İzmir): 
"Seyrek'in Kadınları Seyrek'i Geri İstiyor" 
Neslihan Kulözü1 

Öz: Günümüz dünyasının yaşamakta olduğu çok yönlü dönüşüm yerelin yeniden yapılanması 
ve tanımlanmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Dünyada yerel yönetimlerin değişen yeri 
ve önemi üzerine tartışmalar devam ederken, ülkemizde 5747 sayılı "Büyükşehir Belediyesi 
Sınırları içerisinde ilçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun" ile 283 ilk kademe ve belde belediyesi 2009 yılı Mart ayında kapatılmıştır. Bu 
çalışma 5747 sayılı kanun ile kapanan izmir ili Menemen ilçesine bağlı Seyrek Belde 
Belediyesi'ne odaklanmaktadır. Çalışmada Seyrek'in 1992 yılında belediye olması ile 
başlayan ve 2004-2009 yılları arasında hız kazanan sosyo-mekânsal değişim süreci ve Seyrek 
Belediye 'sinin 2009 yılında kapatılmasının bu sürece etkisi; Seyrek halkı, son dönem başkanı 
ve Seyrek Belediyesi'nin ortağı olduğu projelerin yürütücüleri olan STGM ve Doğa 
Derneğinden temsilcilerle yapılan görüşmelerden elde edilen görüşmecilerin öznel 
tanımlamalarına dayalı olarak ortaya konmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Seyrek (izmir), 5747 sayılı kanun, kapanan belediyeler, katılım. 

Abstract: The multiple transformation of the world has produced results for local 
managements. While discussions on the chancing importance of the local municipalities have 
been continued, with the law no. 5747 on "Establishing Districts within Boundaries of 
Metropolitan Municipalities and Amending Various Laws", 283first level and the sub-district 
municipalities were cancelled in March 2009 in Turkey. This study focuses on the Seyrek 
Municipality, as one of the annulled municipality in 2009. In this study, the socio-spatial 
transformation process of Seyrek which started with the foundation of the Seyrek Municipality 
in 1992 and accelerated after 2004 until 2009 when its legal status was cancelled, and the 
effects of the cancellation of the municipality to this socio-spatial process is presented. 
Discussion is conducted based on the subjective descriptions of the respondents which were 
obtained from the interviews with the respondents from Seyrek population, the founder and 
last mayor of the Seyrek Municipality, and the representatives from STGM and Nature 
Association which conducted projects with the partnership of Seyrek Municipality between 
2004 and 2009. 

Key words: Seyrek (izmir), 5747 law, annulled municipalities, participation. 
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1. Giriş 

Günümüz dünyasının sanayi toplumundan bilgi toplumuna ve ulus devletler 
dünyasından, küreselleşmiş bir dünyaya geçerken yaşadığı çok yönlü yapılanma 
süreci yerel yönetimler açısından da bazı sonuçlar doğurmakta, yeni bir yerel 
yönetim anlayışını gerekli kılmaktadır. Tekeli'ye (2010) göre yerel yönetimlerdeki 
değişiklikleri gerekli kılan gelişmeler; küreselleşen dünyada yerelin artan ve değişen 
önemi, yerel farklılığın kaynak haline gelmesi, insan haklarının gerçekleştirilmesinin 
yerelde yaşam kalitesinin gerçekleştirilmesine bağlı hale gelmesi, demokrasi 
tanımının değişmesi, kamu alanının yeni aktörleri olarak STK'ların gelişmesi ve 
yönetişim anlayışının gelişmesi olarak sıralanabilir. Bu söylemler üzerinden yerel 
yönetimlerin yeniden yapılanmasının gerekliliği tartışırken 2000'li yıllar Türkiye'de 
yerel yönetimler için reform yılları olmuştur. 

Geçmişten günümüze belediyelerle ilgili bir takım düzenlemeler yapılmışsa da 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk kapsamlı düzenlemesi 1930 yılında çıkarılan 1580 
sayılı (kabul tarihi: 03.04.1930) "Belediye Kanunu" olmuştur. 1580 sayılı kanunun 
ardından 1984 yılında büyükşehir belediyelerinin kurulmasını öngören, 3030 sayılı 
(kabul tarihi: 27.06.1984) "Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" kabul edilmiştir. 
2000'li yıllara gelindiğinde ise öncelikle 2004 yılında, 5216 Sayılı (kabul tarihi: 
10.07.2004) "Büyükşehir Belediyesi Kanunu", 2005 yılında 5393 Sayılı (kabul 
tarihi: 03.07.2005) "Belediye Kanunu" ile 2008 yılında 5747 sayılı (kabul tarihi: 
06.03.2008) "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiştir. 5747 sayılı 
kanun öncesinde ülkemizde 2004 yılında, 16 büyükşehir, 65 il, 850 ilçe, 2263'ü de 
belde belediyesi olmak üzere toplam 3225 belediye varken (DPT-ÖİK, 2007), 2011 
belde belediyesinden 862'si nüfusları 2000'in altına düştüğü için köye 
dönüştürülmüştür. Ayrıca 283 ilk kademe belediyenin 240'ı mahalleye, 34'ü ilçeye 
ve 1'i de köye dönüştürülmüş, 8'i ise tüzel kişiliğini koruyarak büyükşehir 
belediyesinin sınırları dışına çıkarılmıştır. 

1930 yılından itibaren 75 yıl boyunca ülkemizde belediyelerinin yasal dayanağını 
1580 sayılı kanun oluştururken, 5393 sayılı belediye kanunu ile belediye 
yapılanması önemli değişimler geçirmiştir. 1580 sayılı kanunun 7. maddesi 
belediyelerin kurulmasında uyulacak ölçütleri; nüfus büyüklüğü, yerleşmeler arası 
uzaklık ölçütü, kuruluşa ilişkin işlemler ve tutulacak yol, halkoylaması yapılması, il 
genel meclisi kararı, Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı onayıyla kararın Resmi 
Gazete'de yayınlanması olarak sıralamıştır. 1580 sayılı yasaya göre bir yerleşim 
yerinde belediye kurulabilmesi için nüfusun 2000'i aşması gerekli koşul olarak 
kabul edilmiş ve bu uygulama 2005 yılına kadar sürmüştür. 1580 sayılı yasa, gerekli 
şartların yerine getirilmesi ile belediye tüzel kişiliğinin kazanılmasını geri alınamaz 
bir hak olarak görmüş ve tüzel kişiliğin kaybı konusunda ise herhangi bir hüküm 
getirmemiştir. 

5393 sayılı yasanın 4. maddesi ile ise bir yerleşim yerinde belediye kurulmasının 
ölçütleri; nüfus büyüklüğü, yerleşmeler arası uzaklık ölçütü, kuruluşa ilişkin 
işlemler ve tutulacak yol, halkoylaması yapılması, valinin görüşü ile dosyanın İç 
İşleri Bakanlığı'na gönderilmesi ve Danıştay'ın görüşü alınarak müşterek 
kararname, olarak değiştirilmiştir. Ayrıca yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 
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5000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde İç İşleri Bakanlığı'nın önerisi 
ile müşterek kararname ile de belediye kurulabilmektedir. 5393 sayılı yasa ile 
belediye kurulmasında dikkate alınacak nüfus ölçütü 5.000 olarak belirlenmiş ve 
yasanın 11. maddesi ile nüfusu 2000'in altına düşen belediyelerin, Danıştay'ın 
görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı'nın önerisi üzerine müşterek kararname ile köye 
dönüştürülmesi hükme bağlanmıştır. Ancak, bu düzenlemeyi 5747 sayılı kanun 
kısaltmış, nüfusu yetersiz belediyelerin tüzel kişiliğinin kaldırılması işleminin 
yasayla yapılmasını öngörmüştür. Nüfusu 2000'in altına düşen belediyelerin 
kapatılma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

• Yerel kaynak oluşturma kapasitesi bulunmadığından genel bütçe vergi 
gelirlerinden aktarılan paylara bağımlı olmaları, 

• Kaynak sıkıntısı nedeniyle mali yapılarının bozulması ve borçlarının giderek 
artması, 

• Temel altyapı gereksinimlerini karşılayamamaları, 

• Maliyetli ve ileri teknoloji gerektiren projelerin gerçekleştirilmesinde yönetsel 
ve mali kapasitelerin yetersizliği, 

• Kapasite yetersizliği nedeniyle, imar ve ruhsat uygulamaları ve diğer belediye 
hizmetlerinin yeterli kalitede ve mevzuata uygun olarak verilememesi, 

• Tüzel kişiliklerinin kaldırılması ile yönetim giderlerinden önemli ölçüde 
tasarruf sağlanması, 

• Kaynakların il özel yönetimlerinde toplanması ile yerel yönetim hizmetlerinin 
daha nitelikli verilmesi, 

• Yerel birimlerin sayılarının azaltılmasıyla örgütsel yapıda sağlanacak tasarrufla 
kaynakların verimli kullanımı. 

Yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelerle beraber literatürde çeşitli gerekçelerle 
belediye kurulmasının zorlaştırılmasını ve belediye kurulmasının 
yaygınlaştırılmasını savunan farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmanın 
amacı belediyelerin kapatılmasını ya da yaygınlaşmasını tartışmak ya da 
haklılaştırmak değildir. İnsanın kendisi ve yaşam çevresine ilişkin kararlara 
katılımın demokratik hak olarak kabul edildiği bu çalışmada, küçük belediyelerin 
kapatılmasının içinde bulundukları sosyo-mekânsal dönüşüm sürecini ve yerel halkı 
nasıl etkilediğini yerel halkın perspektifinden ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda çalışmanın izleyen bölümlerinde ilk olarak çalışmanın yöntemi, 
ikinci olarak bu çalışmaya konu olan Seyrek ve Seyrek'in sosyo-mekânsal 
dönüşümünün hız kazandığı 2004-2009 yılları arasındaki süreçte yaşanan 
gelişmeler, bu süreçte Seyrek Belediye'sinin ortağı olduğu iki katılımcı proje 
üzerinden Seyrek halkının öznel tanımlamaları ile desteklenerek açıklanacaktır. 
Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde edilen bulgular yine görüşmecilerin öznel 
tanımlamaları ile desteklenerek ortaya koyulacaktır. 

2. Araştırmanın Kapsamı ve Metodu 

Bu çalışma 5747 sayılı kanunla 2009 yılında kapatılan ilk kademe belediyelerden 
biri olan Seyrek ile sınırlıdır. Araştırma kapsamında Seyrek Belediyesi kurucu 
belediye başkanı da olan son dönem belediye başkanı, Seyrek halkı ve 2004-2009 
yılları arasında Seyrek Belediye'sinin ortağı olduğu projelerin temsilcileri ile 
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görüşülmüştür.11 Bu çalışmada kullanılan nitel veri, derinlemesine görüşme ve odak 
grup teknikleri ile toplanmıştır. Bu bölümde görüşmeci profili ve veri toplama süreci 
sunulacaktır. 

Bu çalışma kapsamında kullanılan veri 15 görüşmeci ile yapılan görüşmelerden elde 
edilmiştir. Görüşmecilerden 11'i Seyrekli yerel halk, biri Seyrek eski belediye 
başkanı, ikisi STGM eski koordinatörü ve proje koordinatörü ve biride Doğa 
Derneği temsilcisidir (tablo 1). Çalışma kapsamında görüşmeciler öncelikle STGM 
projesinin genel toplantılarına katılan katılımcılar arasından seçilmiş, görüşmeci 
sayısı yerelde düzenlenen çalışmalara katılan kadınlarla arttırılmıştır. Seyrekli yerel 
halkla odak grup görüşme tekniği iii ile üç odak grupta, diğer dört görüşmeci ile ise 
derinlemesine görüşme tekniği ile görüşülmüştür. Toplamda 15 görüşmecinin sekizi 
kadın, yedisi erkek; Seyrekli yerel halktan görüşmecilerin tamamı ilkokul mezunu, 
diğer görüşmeciler ise üniversite mezunudur. Seyrekli görüşmecilerden erkeklerin 
tamamı çiftçi iken, kadınların tamamı ev hanımıdır. Görüşmeler iki ile dört saat 
arasında sürmüş, tüm görüşmeler görüşmecilerden izin alınarak kaydedilmiş ve 
ardından çözümlenmiştir iv. Görüşmeler sırasında görüşmecilere açık uçlu sorular 
yöneltilmişv, görüşmeciler sıklıkla Seyrek Belediye'sinin kapanmasından duydukları 
üzüntüyü dile getirmişlerdir. 

Tablo 1. Çalışma kapsamında yapılan görüşmeler ve görüşmeci bilgileri (Kulözü, 2012). 

Görüşmeci Görüşme 
Tarihi 

Yaş 
Grubu Cinsiyet Eğitim 

Durumu Meslek 

Seyrek Eski 
1. Seyrek Ağustos 2011 35-50 K Üniversite Belediye 

Başkanı 
2. Seyrek Ağustos 2011 35-50 K ilkokul Ev hanımı 
3. Seyrek Ağustos 2011 60< K ilkokul Ev hanımı 
4. Seyrek Ağustos 2011 25-35 K ilkokul Ev hanımı 
5. Seyrek Ağustos 2011 50-60 K ilkokul Ev hanımı 
6. Seyrek Ağustos 2011 35-50 K ilkokul Ev hanımı 
7. Seyrek Ağustos 2011 35-50 E ilkokul Çiftçi 
8. Seyrek Ağustos 2011 35-50 E ilkokul Çiftçi 
9. Seyrek Ağustos 2011 50-60 E ilkokul Çiftçi 
10. Seyrek Ağustos 2011 35-50 E ilkokul Çiftçi 
11. Seyrek Ağustos 2011 35-50 E ilkokul Çiftçi 
12. Seyrek Ağustos 2011 35-50 E ilkokul Çiftçi 

13. 
Doğa 

Derneği Ağustos 2011 25-35 K Üniversite STK 
Temsilcisi (İzmir) 

STK 
Temsilcisi 

14. STGM/ 
Ankara Aralık 2011 35-50 E Üniversite Eski 

Koordinatörü 

15. STGM/ 
Ankara Ocak 2012 35-50 K Üniversite Eski Proje 

Koordinatörü 

3. Seyrek ve Seyrek'in Kısa Belediyecilik Tarihi (1992-2009) 

İzmir İli Menemen İlçesi Seyrek Mahallesi, Kurtuluş Savaşı sonrasında 1920'li 
yıllarda yapılan "mübadele" çerçevesinde Selanik yöresinde yaşayan Türk kökenli 
yurttaşların göçle yerleştirildiği bir yerleşim alanıdır. İzmir'e 35 km. ve Menemen'e 
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15 km. mesafede bulunan Seyrek ve Seyrek Belediyesi kapanmadan önce mahallesi 
konumunda olan komşu köyleri, Gediz deltasında yer aldığından toprak sınıfı 
yüksek taban arazilere sahiptir. Ekonomisi ağırlıkla tarıma ve özellikle bitkisel 
üretime dayalıdır. 

Şekil 1: Seyrek'in konumu. 

1992 yılında belde belediyesi olan Seyrek'in, 2004 yılında 5216 sayılı kanunla ilk 
kademe belediye haline gelmesiyle Seyrek yakınındaki dört köy Seyrek 
Belediyesi'nin mahalleleri olmuştur. 2007 yılına gelindiğinde Seyrek kasabası 
merkez ve mahallelerinde bulunan 8000 nüfusun yaklaşık 4000'i kasaba 
merkezinde, geriye kalanı ise, kasabaya bağlı 4 köyde-mahallede yaşamaktaydı 
(Gülçubuk & Kapucu, 2007). Seyrek kasaba merkezinin 1997 yılı nüfusu 2028 iken 
(Yerel Yönetimler Portalı) 2007 yılında nüfusun yaklaşık 4000 olması Seyrek'in 
belediye olmasının ardından geçen 15 yıllık süreçte nüfusunun yaklaşık iki katına 
çıktığını göstermektedir. 

Seyrek'in kasaba olmasının ardından 1992 yılı yerel seçimlerinde Seyrek Belde 
Belediye'sinin kurucu belediye başkanı seçilmiştir. Seyrek Belediyesi'nin kurucu 
başkanı, aynı zamanda CHP'den İzmir'in ilk kadın belediye başkanı olan Nurgül 
Uçar, Seyrek'te 1992 yılında yaşanan seçim sürecini ve ilişkili olarak Seyrek'in 
kapalı sosyal yapısını aşağıdaki gibi anlatıyor: 

"Bizim kahvenin önünden 1992'ye kadar yalnız başına hiçbir kadın geçmiyordu. 
1992 yılında ilk belediye seçiminde altı aday vardı ve bunların ikisi kadındı. 
Kura ile belirlenen sıra ile köy meydanında konuşma yapıyorduk. O seçimde 
Seyrekli kadınlar adayları dinlemek için meydana girmiyorlar ve kenardan 
izliyorlardı" (G1, K, 2011). 

Nurgül Uçar'ın belediye başkanlığı yaptığı 1992-1999 döneminin ardından, 2004 
yılında Seyrek'in dördüncü yerel seçimlerinde Nurgül Uçar üçüncü defa belediye 
başkanı seçilmiştir. 2004 seçimlerinin ardından Seyrek kasabası 5216 sayılı kanun 
ile büyükşehir mücavir alanı kapsamına alınmış ve "ilk kademe belediyesi" 
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konumuna gelmiştir. Seyrek'in yasal statüsünü etkileyen son değişiklik ise 2009 
yılında 5747 sayılı kanun ile meydana gelmiş, Seyrek'in 17 yıllık belediyecilik tarihi 
sona ermiştir. 

2004 yılında Nurgül Uçar üçüncü defa belediye başkanı olarak seçildiğinde 
Seyrek'in sosyal ihtiyaçlarının da farkında olarak göreve başlamış ve Seyrek 
Belediyesi 2004-2009 yılları arasında katılımcılık temelinde gelişen iki projenin 
ortağı olmuştur. Nurgül Uçar 2004 yılında başkan seçildiğinde Seyrek için 
düşüncelerini ve bu projelere Seyrek Belediyesi olarak katılmalarını aşağıdaki gibi 
ifade ediyor: 

"Ben 1992'de kurucu başkandım, yedi yıl başkanlığım süresince çok çalıştık hızlı 
çalıştık. Hiçbir şey yoktu köyde; içme suyu sokaklarda, o suyla insanlar 
ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Yol yok, kanal yok hiçbir şey yok. Bu belediye ile 
yedi yıl süren iki dönemde kanallar bitti belediye binası bitti, her şey tamamlandı 
altyapı olarak; yani bir şehir parçası olduk. İmar planı bitti imar uygulamaları 
bitti. Ondan sonra başka şeyler lazımdı artık, insana dair bir şeyler. Tamda bu 
olgunlukta iken ya da ben artık farkına vardığımda eksikliğin, STGM'nin projesi 
denk geldi ve ben sarıldım ona. Benim için bir yol haritası oldu ve çok şeyi 
kolaylaştırdı" (G1, K, Seyrek). 

Çalışmanın bu bölümünde 2004 yılından Seyrek Belediyesi'nin 2009 yılında 
kapatılmasına kadar geçen süreçte Seyrek Belediyesi'nin ortağı olduğu projeler ve 
bu projeler üzerinden Seyrek'in yaşadığı sosyo-mekânsal değişim sürecine çalışma 
kapsamında görüşülen kişilerin öznel tanımlamaları ile açıklık getirilecektir. 

3.1 Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim ve STK İşbirliği Projesi 

Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim ve STK İşbirliği projesinin amacı "yerel 
yönetimlerin, bölgelerindeki sivil toplum örgütleriyle birlikte katılımcı yönetim 
yapıları oluşturmaları" olarak tanımlanmıştır (STGM, 2005). 2005 yılında 
kanunlaşan 5355 sayılı "Mahalli İdareler Kanunu" (kabul tarihi: 26.05.2005) 
çerçevesinde yerel idarelerin kent meclisleri oluşturmaları ve yerel karar 
mekanizmalarında sivil toplum örgütlerinin aktif katılımlarını sağlamaya yönelik 
yasal altyapı sağlanmıştır. Böylelikle, oluşturulacak olan yerel meclislere sivil 
örgütler katılacak ve insanlar aktif yurttaş olarak yaşadıkları kentin yönetimine 
katılabileceklerdir. Bu konuda "rehber" oluşturacak nitelikte bir girişimin 
başlatılması gerekliliği projenin gerekçesini oluşturmuştur (STGM, 2005). 

Bu gerekçe ile yola çıkan STGM, Ekim 2005'de bir duyuru yayınlayarak STK'larla 
birlikte, katılımcı mekanizmalar oluşturmayı düşünen ve bu konuda STGM ile 
çalışacak gönüllü belediyelere açık çağrı yapmıştır. Gelen başvurular içinden 
Odunpazarı (Eskişehir), Gazi (Samsun) ve Kaymaklı (Nevşehir) belediyeleri 
seçilmiştir (STGM, 2005). Bu üç belediye ile temaslar kurulmasının ardından, 
STGM'nin toplumsal cinsiyet duyarlılığı politikası gereği bu konuda uzman olan 
İlknur Üstün'e (KA-DER) danışılmış ve kadın belediye başkanları olan Seyrek 
(İzmir) ve Kızıltepe (Mardin) Belediyeleriyle de çalışılması önerisi alınmıştır. 
Yapılan görüşmeler sonucu Seyrek ve Kızıltepe Belediyeleri de projenin ortağı 
olmuşlardır (STGM, 2005). 
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STGM proje süresince projenin ortağı olan beş belediyenin katılımıyla 25-26 Kasım 
2005'de Beyoğlu (İstanbul), 20-22 Haziran 2006'da Kaymaklı ve 25-27 Nisan 
2007'de Kızıltepe'de olmak üzere üç genel toplantı organize etmiştir. Bu toplantılar 
arasında kalan süreçte ise STGM katılımcı yerellerdeki STK'lara yönelik kapasite 
geliştirme eğitimleri düzenlemiş; bölgelerde STK'lar ve yerel yönetimler arasında 
çatışma yönetimi, iletişim gibi konularda ortak seminerler, çalıştaylar düzenlemek 
rolünü üstlenmiştir (Kulözü, 2012). Bu çalışmanın odağı Seyrek Belediyesi olduğu 
için çalışmanın bu bölümünde Seyrek Belediye'sinin proje süreci görüşmecilerin 
öznel tanımlamalarına bağlı olarak sunulacaktır. 

2004 yılında Seyrek Belediye başkanlığına üçüncü defa seçilen Nurgül Uçar artık 
Seyrek'te altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve sosyal içerikli ve 
insana ilişkin çalışmalar yapma zamanının geldiğini düşünüyordu. Ancak sosyal 
projeleri nasıl yapacağını tam da bilemediği bir noktada STGM projesi için 
kendisine gelen teklifi aşağıdaki gibi anlatıyor: 

"Ben bir arayış içindeydim, ben bir belediye başkanı olarak bir yönetici olarak, 
nasıl paylaşacağımı bilmiyordum. Yani kendimce yapıyordum ama bu olmaz 
bunun başka bir adı olur başka bir yöntemi var, işte bu proje tamda bu zamana 
denk geldi" (G1, K, Seyrek). 

STGM'den gelen proje teklifini kabul eden belediye başkanı projeyi Seyrek halkına 
anlatırken, STGM'nin projenin ortağı olan belediyelerin katılımıyla 25-26 Kasım 
2005'de gerçekleşen iki günlük bir toplantıya davet alındı. Toplantıya her yerelden 
beş STK temsilcisi ve belediye başkanı ile beraber bir belediye personeli daha davet 
ediliyor olmasına karşın, Seyrek'te kurulmuş STK olmadığı için toplantıya katılacak 
kişiler yerel halk tarafından seçilmiştir. Başkanla birlikte toplantıya katılmak üzere 
seçilen beş erkek ile bir kadın (G2, G7, G8, G9, G10, G11, G12) Beyoğlu 
toplantısına gitmeden önce bir araya gelerek toplantıya hazırlanmışlardır: 

"Çalışma gruplarını seçiyoruz yaklaşık 100 kişi bir salondayız işte bu yedi kişilik 
çalışma grubunu, kadınlarla erkekler beraber seçiyoruz. O projeden önce biz 
bunlara hafif hafif başlamıştık, o proje bizde çok şeyleri geliştirdi. İşte beş adam 
bir kadın ve ben ilk kez bu projeyle bir araya geldi ve konuştuk Bu proje bir 
pilot çalışmaydı. Beş belediyenin takım oyunuydu. Aslında o takımın orda 
olması, kendi yerelleri ile ilgili karar verme sürecine katılması, bir şey 
söylemesi, söyleyecek bir şeyinin olması çok önemliydi ve ödülü buydu projenin. 
O bireyi farkındalaştırma ödülüydü bence ve çok cazipti. Yani gönüllü bir şeydi 
ama aslında oraya gitmek ayrıcalıktı zaten. Daha sonra o yedi kişi öyle bir lider 
oldular ki Seyrek'te yani hakikaten sivil toplumun itici gücü oldular" (G1, K, 
Seyrek). 

Projenin ortağı olan belediyelerden katılacak grupların birbirini tanıması ve deneyim 
paylaşımı amaçlarını taşıyan bu toplantının ardından Seyrek grubu Seyrek'e 
döndüğünde Haziran 2006'da gerçekleştirilecek ikinci toplantıya kadar hızlı bir 
çalışma sürecine girmiş; STGM uzmanlarınca sorun analizi çalışması yapılmış 
(Nisan 2006) ve belirlenen konular etrafında çalışma grupları oluşturulmuştur. 
Ayrıca kadınların sosyal hayata ve üretime katılmalarını destekleyen ve onları bir 
araya getirerek güçlendirmeyi amaçlayan "Anam Evi" girişim grubu kurulmuştur. 
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"8000 nüfuslu bir yerdeyiz biz, sivil toplum anlayışı daha çok oluşmadı 
doğrusu, onu işte biz oluşturmaya yani kurumsallaştırmaya çalıştık bu projenin 
çıktısı buydu Sonra Anam Evi olarak o çatıyı kurduk. Aslında kendi 
yerellerinin nasıl olması gerekir, ne problemi var nasıl çözebiliriz, bunlara 
bakmaya başladı, yani kendi yerellerinde artık söz hakları oldu insanların" (G1, 
K, Seyrek). 

Sorun Analizi Çalışması: STGM uzmanlarının katılımı ve desteğiyle Nisan 2006'da 
Seyrek'te gerçekleştirilen çalışmada 'kadınların sosyal yaşama katılımı', 'gençlik ve 
kuşaklar arası iletişim sorunları' ve 'tarımsal üretim' konuları Seyrek'in öncelikli 
sorunları olarak ortaya çıkmıştır. 

"Gruplarını da kendileri oluşturdular Sorun analizleri yaptık, sorun 
analizlerinde şeyler çıktı. Hangi grupların burada oluşması tercih edilir ve 
ihtiyaç var seyrekte işte tarım ve gençlik ve kadın çıktı" (G 14, E, STGM). 

Çalışma Gruplarının Oluşturulması: Sorun analizi çalışmasının ardından başta öne 
çıkan konular olan kadın, gençlik ve tarım olmak üzere yedi çalışma grubu 'kadın 
çalışmaları', 'eğitim, gençlik, sosyo-kültürel faaliyetler', 'bitkisel üretim ve sulama', 
'hayvancılık ve arıcılık', 'esnaf-sanatkârlar ve ticaret', 'turizm, çevre ve alternatif 
iş-gelir alanları araştırma' ve 'muhtarlar' olarak belirlenmiştir. Bu çalışma 
gruplarının her biri yedi Seyrekli'nin gönüllü katılımı ile oluşmuştur. 

"Önce başkanımız tabi bize kadınlar toplantısında topladı orda bilgilendirildik, 
böyle böyle işte çalışmalar olacak katılmak isteyenler katılabilirler... 
...Dışarıdan insanlar geldi, ama önce başkanımız verdi bilgi, dedi ki böyle böyle 
yani zorla sen buna katılacan yoktu, herkes neden olmasın dedi" (G2, K, 
Seyrek). 

Anam Evi Girişim Grubu: Seyrek Belediye Başkanının STGM projesine ortak 
olmadan öncesine dayanan kadınlara yönelik hassasiyeti ve çalışmaları, sorun 
analizi çalışmasında da Seyrek'in temel sorunlarından birinin kadınların sosyal 
hayata katılımı olarak ortaya çıkmasıyla Seyrekli kadınları bir araya getiren Anam 
Evi Girişim Grubu oluşturulmuştur. 

"Seyrekte Anam Evi kuruldu, kadınlar burada ev yemekleri ekmekleri yaptılar. 
Bornovo 'da bir yerde satıldı, etkisi oldu yani bu çalışmaların katkısı oldu " (G6, 
E, Seyrek). 

"Mesela pazar yeri yapacağız, Anam Evi Çalışma Grubu dedi ki anket yapalım. 
Soruları Anam Evi girişiminin başkanı önderliğinde kadınlar adamlar herkese 
sorduk nerde istersin. Bir form hazırlayıp herkesin evlerine götürdüler onları tek 
tek. Ondan sonra geri topladılar ortak bir yer tespit ettik, o zaman onların 
istediği yere onların önerisiyle yapınca karar sürecine dâhil oldular. Eskiden ne 
yapıyor insanlar oy veriyorlar beni seçiyorlar işi bitti, şimdi beni seçiyorlar işin 
bitmedi oldu böylece " (G1, K, Seyrek). 

"Anam Evi girişim grubunun başkanı bendim, kadınlar kolu başkanıydım aynı 
zamanda, yani bütün grupların içindeydim, başkandan sonra da toparlayan 
bendim. 15 günde bir Cuma günleri belediyede toplantı yapıyorduk, bütün ekip 
daha çok kadınlar ağırlıklı geçiyordu toplantılar. Ayda bir seferde erkek 
arkadaşlarla bir araya geliniyordu. Herkesin fikri herkesin istediğini açık sözlü, 
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başkanla yüz yüze konuşurduk. Mesela şurada şu olursa nasıl olur, başkan 
soruyordu. Park olacak nereye yapalım mahalle çeşmesi nereye koyalım, yani en 
uygun neresi olur, pazar yerimizi nerde yapabiliriz; yani çoğunluk, nerde olsun 
isterse. Ortak karar, kendi başına değil de halkın istediği gibi" (G2, K, Seyrek). 

STGM projesinin ikinci toplantısı Haziran 2012'de düzenlenmiş, bu toplantıda 
katılımcı belediyeler uzmanların desteğiyle yerelleri için yol haritası 
geliştirmişlerdir. Bu çalışma sonucunda Seyrek grubu vizyonunu "refah ve eğitim 
düzeyi yüksek, nüfusu eğitim düzeyi ile birlikte seviyeli bir şekilde büyüyen, sevgi ve 
saygı ortamının tesis edildiği bir kasaba" olarak belirlemiştir. Ayrıca Seyrek'in 
temel sorunları; kadınların katılımcı ama örgütlü olmamaları, kuşaklar arası 
iletişimin zayıf olması, tarım ve turizme dayalı kalkınmanın desteklenmesi 
gerekliliği, doğal güzelliklerin korunması için örgütlü bir ortamın gerekliliği olarak 
belirlenmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik yol haritası geliştirilmiştir (Seyrek 
Grubu Sunumu, 2006). Toplantıda sürdürülen çalışmalarla beraber katılımcı gruplar 
arasında Seyrek Belediyesi'nin sosyo-ekonomik olarak en yakın olduğu, kapalı bir 
tarım toplumunun yaşadığı Kaymaklı ve Seyrek Belediyeleri kardeş belediye olma 
kararı almıştır. Farkı siyasi partilerin belediyeleri olan Seyrek (CHP) ve Kaymaklı 
(MHP) belediyelerinin kardeş olması projenin amaçları dışında da pek çok sosyal ve 
toplumsal çıktısının olduğunun bir göstergesi olmuştur. 

"CHP ile MHP, iki belediye başkanı, kişiliklerinden de kaynaklanıyor bu 
kuşkusuz. Ama onlar birbirleri ile çok iyi bir ortaklık oluşturdular, karşılıklı bir 
kardeş belediye oldular, o ilgi çekiciydi." (G 14, E, STGM). 

İkinci genel toplantının ardından Seyrek grubu belirledikleri vizyon ve bu vizyona 
ulaşmak için çözmeleri gereken sorunlara odaklanarak çalışmalarını sürdürmüştür. 
Bu süreçte STGM'nin desteğiyle Seyrek'in toplumsal ve ekonomik yapısından 
hareketle kalkınma sorun ve potansiyellerini tespit etmek üzere çalışma yapılmış, 
çalışma grupları ve Anam Evi Girişim Grubu çalışmalarını sürdürmeye devam 
etmiştir. Ayrıca Seyrek Belediye'si Doğa Derneği'nin girişimi olan "Gediz 
Deltası'nın Koruma Durumunun İyileştirilmesi İçin Bölge Yerleşkelerinde 
Sürdürülebilir Turizmin Oluşturulması" Projesi'nin ortağı olmuştur. 

STGM projesinin son toplantısı ise Nisan 2007'de gerçekleştirilmiş, bu toplantıda 
katılımcı yereller ikinci toplantıda belirledikleri yol haritaları üzerinden nasıl 
çalışmalar yaptıkları ve bu süreçte yaşadıkları deneyimleri diğer katılımcılarla 
paylaşarak yol haritalarını güncellemişlerdir. Bu toplantıda Seyrek grubu "Beldemizi 
Birlikte Yönetiyoruz" kampanyası düzenleme kararı almıştır (Seyrek Grubu 
Sunumu, 2007). Bu toplantı projesinin son toplantısı olmuş, Seyrek'in sosyo-
mekânsal değişim süreci ise STGM projesi henüz tamamlanmadan ortağı oldukları 
Doğa Derneği'nin proje ile devam etmiştir. 

3.2 Gediz Deltası'nın Koruma Durumunun İyileştirilmesi İçin Bölge 
Yerleşkelerinde Sürdürülebilir Turizmin Oluşturulması Projesi 

Projenin amacı doğa derneği tarafından "Gediz Deltası'nın biyolojik çeşitliliğinin, 
kültürel, ekolojik ve peyzaj değerlerinin bir bütün olarak tanıtılması ve doğal 
kaynaklarla elde edilecek ekonomik gelirin sürdürülebilir kalkınma faaliyetleri 
olarak yerelde değerlendirilmesi" olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında yöre 
insanıyla birlikte deltanın doğasının korunması ve tanıtılması için çalışma ve 
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deltanın yöre insanının yaşamındaki öneminin artması ve deltanın öncelikle 
İzmirlilerin sosyal yaşamının bir parçası olması amaçlamıştır. AB Komisyonu, DPT 
ve UNDP tarafından desteklenmiş olan projenin Doğa Derneği ile birlikte ortakları 
Seyrek ve Sasalı Belediyeleri ile Ege Doğal Yaşamı Koruma Derneği olmuştur 
(Doğa Derneği web sayfası). Çalışma kapsamında görüşülen, proje sürecinde Gediz 
deltasındaki yerleşimlerde yaşayan halkla çalışmış Doğa Derneği temsilcisi projeyi 
ve proje sürecini aşağıdaki gibi anlatıyor: 

"Doğa Derneği 2002 yılından beri Gediz Delta'sında çalışıyor Bir yandan 
da alanı sürdürecek insan kapasitesini arttırmaya çalışıyoruz eğitimler 
veriyoruz. 2007 yılına kadar işler bu şekilde gidiyordu Ama bir yandan da 
hani beldelere gittiğimiz zaman bunlar orda yaşayanların çok dışında olaylar. 
Bunun üzerine Doğa Derneği Gediz Delta'sında bir turizm projesi yapmaya 
karar veriyor. Yani daha çok, hem İzmir, yaşayanlarda bu olayın farkında 
olmamaları bir defa bunun sebebi, hem deltada yaşayanların deltaya ilgisizliği. 
O nedenle İzmir ile Seyrekli ve Sasalılıyı deltada yaşayan insanı deltada 
buluşturmak için biz doğa turizmini araç olarak ortaya koyduk. Deltada çok köy 
var aslında hani başka köylerde var ama o zaman biz bu iki beldeyi seçtik odak 
olarak. Yani ikisine bağlı olan köyler var, ikisi ile beraber Seyrek ve Sasalı 
belediyeleri, o zaman beldeydiler kapanmadan önce Projeyi yazarken de 
daha en başta, hani niyet bu başkanlarla da oturup konuştuk yani böyle böyle bir 
sıkıntı var. Ama projeyi yazarken başkanlardan burada insanların neye ihtiyacı 
varı çok dinledik" (G13, K, İzmir). 

2007 yılında başlamış olan Gediz Deltası projesinin ortağı olarak seçilen iki 
belediyeden birisi Seyrek Belediyesi olmuştur. Projenin saha sorumlusu Doğa 
Derneği temsilci projeyi ve projenin yerel kalkınmaya katkı sağlama amacını 
aşağıdaki gibi anlatıyor: 

"Gençler işsiz... İşsizlik var; bunlar üzerinden hem onların bu ihtiyacını 
karşılayacak hem de bir anlamda bu aktiviteleri ortaya koyabileceğimiz bir proje 
hazırladık" (G13, K, İzmir). 

STGM projesinin tamamlanmasından hemen önce başlayan Gediz Deltası projesi 
Seyrek'te STGM projesinin sosyal çıktıları üzerine kurulduğu için, Gediz projesinin 
ortağı ve benzer bağlamsal özelliklere sahip olan iki belediye ve katılımcılar 
arasındaki farklılıklar proje sürecinde alanda çalışan uzmanlarca gözlemlenmiştir: 

"Gediz Deltası projesi STGM projesinin devamı değil, ama bizim projeyi çok 
rahat yapmamızda STGM'nin projesi zemin hazırlamış. Seyrek'de daha rahat 
ilerliyorduk Sasalı'ya göre. Aynı yörede iki beldeydi ama Seyrek'de daha kolay 
gidiyordu işler Bu süreçte Seyrek'in daha öne çıkmasındaki fark şuydu; 
mesela kadınlara yemek vereceğiz, orada bir organizasyon yapmak gerekiyor, 
Nurgül başkan tek başına çalışmıyor ya da onun belediyeden görevlendirdiği 
birisi değil, Seyrekli kadınlar bu işin içine giriyorlardı. Çünkü bir önceki STGM 
projesinde o katılımcı ortak hareket etme ve ekip olma kısmını aştıkları için bunu 
böyle bir görev olarak görmüyor, ya yapalım böyle bir niyetimiz var, şu olacak 
dediğimizde de çok kolay anlaşabiliyorduk. Nurgül başkanda o anlamda 
farklılaşıyordu, yani Nurgül Hanım onu içselleştirmiş. Derken bu kurslar 
yapıldı toplamda 160 kadar insan faydalandı kurslardan" (G13, K, İzmir). 
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Şubat 2007'de başlayan ve Ocak 2008'de tamamlanan proje kapsamında Doğa 
Derneği Seyrek ve Sasalı kadınları ve gençlerin toplumdaki rolünü güçlendirmeye 
yönelik olarak el işi ve bilgisayar kursları düzenlemiş, kurslarla Gediz Deltasının 
tanıtımı çalışmalarına yöre kadınlarının katılımın sağlanması ve bundan ekonomik 
gelir elde etmeleri hedeflenmiştir. Kurslar ev hanımlarının sosyalleşmesi, aile 
ekonomilerine katkı sağlamaları, özgüvenlerinin artması, işsiz genç kızlar için 
çalışma alanı sağlamıştır (Doğa Derneği, 2010). Kurslar için hedeflenen eğitim 
süreci bir ay iken, proje sürecinde bu süre sekiz aya çıkarılmıştır. Ayrıca projenin 
ortağı Seyrek ve Sasalı Belediyelerinden 20'şer katılımcının sağlanması 
hedeflenirken bu sayı bilgisayar kursunda Sasalı'da, 19 Seyrek'de 30; elişi kursunda 
ise Sasalı'da 19, Seyrek'de ise 51 olmuştur (tablo 2). 

Tablo 2. Gediz Deltası Projesi kapsamında gerçekleştirilen kurslar ve katılımcıları (Doğa 
Derneği, 2010'dan yararlanılarak yeniden çizilmiştir). 

Katılımcı 
Belediye 

Sasalı 
Belediyesi 

Bilgisayar kursu El işi kursu r,-.... . .[, ın Eğitim süresi katılımcı sayısı katılımcı sayısı _ 
Hedeflenen Gerçekleşen Hedeflenen Gerçekleşen Hedeflenen Gerçekleşen 

20 19 20 19 
1 ay 8 ay 

S e y r e k 20 30 20 51 
Belediyesi 

Bu çalışma kapsamında görüşülen ve proje sürecinin ortağı olan iki belediye ile 
çalışma deneyimi olan Doğa Derneği temsilcisi Seyrek'li katılımcıların daha önceki 
STGM projesine katılımları sebebiyle Sasalı'lı katılımcılardan farklılaştığını 
aşağıdaki gibi ifade etmiştir: 

"Her iki beldede de kurslar açıldı. Bir yandan şu ortaya çıktı kadınlar bizim 
çocuğumuzu bırakacak yerimiz yok kursa nasıl geleceğiz dedi? Halk eğitim kreş 
açtı, Nurgül hanım etrafta bölgedeki maddi durumları iyi olan insanların 
belediyenin bir odasını kreş haline getirmeleri için maddi kaynağı yarattı. 
Belediyenin üst katında kurslar düzenleniyordu kuaförlük gibi, her şey 
belediyenin içindeydi Seyrek'te Seyrek'te bir yandan kadınların kursları 
aldıkça da para kazanmaya da başladı. O ürünlerin satılması içinde belediye 
başkanı o imkânları yaratıyordu " (G13, K, İzmir). 

Doğa Derneğinin projesi resmi olarak Ocak 2008'de bitmiş olmasına rağmen, Doğa 
Derneğinin projenin ortağı olan Seyrek ve Sasalı yerel halkı ile iletişimi 
kopmamıştır. Projenin sosyal çıktıları ise aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir: 

"Kahvecinin orda çalışmak yerine İZKUŞ'da çalışıyor olması gibi. Kadınların 
ev hanımı olmak yerine artık çalışmaya başlıyor olmaları gibi. İmamın karısı 
evden çıkmıyorken bununla beraber sokağa çıkmaya başlaması gibi. Kadınlar 
daha çok kuaföre gidiyorlar gibi alışkanlıklar değişti Mesela kurslara 
katılan kadınlardan üç tanesi Kuş Cennetinde çalışmaya başladı" (G13, K, 
İzmir). 

"Bilgisayar kursu açıldı, internete girebiliyorum. Seyrek farklı ama herkes öyle 
bakıyor, dışarıdan da öyle bakıyor insanlar, Seyrek farklı Seyrek'in insanı çok 
şanslı"(G2,K, Seyrek). 
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3.3 Seyrek Belediyesi'nin Kapatılması 

Seyrek'in sosyo-mekânsal gelişme süreci yukarıda sunulan iki projenin de etkisiyle 
ivme kazanmışken, 2009 yılında 5747 sayılı kanun uyarınca Seyrek Belediyesi 
kapatılmıştır. Bu bölümde Seyrek Belediye'sinin kapanmasının Seyrek üzerindeki 
etkisi, Seyrek'in ortağı olduğu projelere etkisi üzerinden görüşmecilerin öznel 
tanımlamaları ile açıklanacaktır. 

STGM eski koordinatörü proje genelinde performansı değerlendirirken, Seyrek 
sürecinin diğerlerinden farklılaştığını belirtiyor, ancak belediyenin kapanmasının 
Seyrek'in sürecine olumsuz etkisinden aşağıdaki gibi değerlendiriyor: 

"Seyrek'te ki süreç farklıydı tabi Seyrek'te bir şeyler oldu Projedeki genel 
performans pekiyi değil, ama mesela çok iyi başlayan süreçler oldu, Seyrek'te 
çok başarılı sonuçlar elde edildi, ama istikrar problemi oldu, Seyrek'in statüsü 
değişti" (G 14, E, STGM). 

Doğa derneğinin temsilci ise belediyelerin kapanmasının sürdürülebilir kalkınma ile 
korumanın sağlanması amacıyla yola çıkılan projenin yarım kalmasına neden 
olduğunu, ayrıca proje sürecinde verilen çabanın, kurulan ilişkilerin ve geliştirilen 
güven ortamına zarar verdiğini vurguluyor: 

"Mesela kurslar geliyor, bir sonraki senelerde Nurgül başkan oradan belediyesi 
düştü. Belediye kapanmasa gene devam edebilirdi Bunun dışında ama hani 
belediyelerin kapatılmış olması bizim için çok zayıflattı bu işleri yapabilmemiz 
için Seyrek'de Sasalı'da kapandı, oradaki başkan belediye çalışanları bütün 
bunlar, emek harcadık tanıştık birbirimize güvendik. Alanda ortak iş çıkarmanın 
ne kadar önemli olduğunu, bunları yaptık şimdi her şey başa döndü. Şimdi daha 
büyük bir belediye var ama onların kapanan belediyeler yüzünden iş yükleri 
daha fazla" (G13, K, İzmir). 

Seyrek halkı da belediyenin kapatılmasının, 2004-2009 yılları arasında sürdürülen 
projeleri ve çalışmaları olumsuz etkilediği düşüncesini paylaşıyor ve belediyenin 
kapatılmasının projelere ve çalışmalarına etkilerini aşağıdaki gibi ifade ediyorlar: 

"Çalışmalar burada kaldı öbür belediyeye (Menemen) gidemedi Keşke 
belediye kapanmasaydı, belediyenin kapanmasaydı şimdi gene bir yerlerde 
çalışmalar yapardık" (G8, E, Seyrek). 

"Beyoğlu'na gittim, Mardin'e gittim hepsine bütün toplantılara katıldım. Ama 
burada belediye gitti bitti, hepsi yarım kaldı hepsi olduğu yerde kaldı" (G7, E, 
Seyrek). 

"Belediye kapandıktan sonra projeler bitti. Keşke tekrardan şey olsa da tekrar 
sivil toplum çalışması yapsak, belirli bir çevre görüyorsun, yeni insanlarla 
tanışıyorsun bir şeyler paylaşıyorsun. Biz sivil toplum nedir bilmezdik... 
...Projelerle tanıştığımız kişilerle iletişim çok devam etmedi, birkaç defa bir şey 
oldu aramızda. Ama belediyenin lav olması bitirdi bizi" (G 11, E, Seyrek). 
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4. Sonuç Yerine 

Bu çalışmaya konu olan, 1992 yılında belediye olan ve İzmir'in CHP'den ilk kadın 
belediye başkanını seçen belde olma özelliğine sahip Menemen ilçesi Seyrek Belde 
Belediyesi, 2009 yılında 5747 sayılı kanun uyarınca kapatmıştır. Bu çalışma Seyrek 
Belediyesi'nin kapatılma kararının Seyrek'in içinde bulunduğu ve Seyrek 
Belediyesi'nin son döneminde hızlanan sosyo-mekânsal dönüşüm sürecine etkisini 
Seyrekli yerel halkın perspektifinden 2004-2009 yılları arasındaki döneme 
odaklanarak ortaya koymuştur. Bu çalışmanın Seyrek Belediye'sinin kısa tarihi 
üzerinden görüşmecilerin öznel tanımlamalarına dayalı olarak ortaya çıkardığı 
bulgular yine görüşmecilerin öznel tanımlamaları ile desteklenerek aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 

• Seyrek Belde Belediyesi'nin kurulması, insan haklarının 
gerçekleştirilmesinin büyük ölçüde yerelde yaşam kalitesinin gerçekleştirilmesine 
bağlı hale geldiği günümüz dünyasında; Seyrekli yerel halkın yaşam kalitesini 
önemli ölçüde iyileştirmiştir. 

"Su yoktu, başkanımızla beraber suyumuz, yolumuz geldi. Sokakta terlikle 
gezmek mümkün değildi; ya lastik ayakkabı giyeceksin, ya da düz sağlam bir 
ayakkabı ya da çizme. Kışın bir karış olurdu çamur. Belediye velinimetti bizim 
için" (G2, K, Seyrek). 

"Sağlık ocağımız yoktu, sağlık ocağımızı da başkanımız yaptı" (G3, K, Seyrek). 

• Seyrek Belediye'sinin kapanması ise yerel halkın iyileştirilen yaşam 
kalitesinin daha da iyileştirilmesinin önünde engel oluşturmuş, bazı noktalarda da 
gerilemesine neden olmuştur. 

"Hâlbuki önceden herkes başı bir sıkıntıya girince belediyeye giderdi başı bir 
sıkıntıya girdiğinde ama şimdi Menemen'e gitse Menemen biz karışmayız der 
Büyükşehir'e yollar. Köyün eski hali nerde, şimdiki hali nerde" (G5, K, Seyrek). 

"Boşluk değil karanlıkta gibi kaldık, boşluk ötesi bir karanlıkta gibiyiz. Neden? 
Bir köpek ısırsa bile giderdim başkana. Şimdi bir şey oldu jandarma 
Menemen'deki mi daha çabuk gelir, buradaki mi daha çabuk gelir. Her şey 
yanında olduğunda daha iyi" (G3, K, Seyrek). 

• Seyrek Belde Belediyesi'nin kadın belediye başkanının olması başta 
kadınlar olmak üzere Seyrekli yerel halkın ve sosyal hayatın değişmesinde önemli 
rol oynamış, özellikler kadınların üzerinde baskı oluşturan toplumsal normların 
kırılmasını sağlamış, kadınları özgürleştirmiş ve güçlendirmiştir. 

"Seyrek'te mesela şu vardı daha öncesinde mesela kadınlar belediyeye girip 
çıkmıyormuş. Başkanın başkan olması ile beraber o süreç başlıyor Daha 
önceden çok bakımsız olan bir kadın sokağa çıkıyorum diye daha bakımlı hale 
geliyor, para kazandığı için kocasından daha az şiddet görüyor, kocası ona 
saygı duyuyor" (G13, K, İzmir). 

"Önceden kadınlar burada affedersin bir köle gibi çalışıyordu, erkekler ayrı 
kızlar ayrı, insanlar bir düğüne gidemiyordu, otobüse binemiyordu, bir erkeğin 
yanına böyle oturamıyordun. Adam akşama eve gelince soru sorar, onlar aşıldı. 
Ondan sonra bir eğlence adamlar kadınlara bir izin verip de bir eğlenceye 

193 



Neslihan Kulözü 

gidemezdi, biz kadınlar günü yapıyorduk, 8 Mart Kadınlar Gününde biz 
adamları evde bırakıyorduk, biz bu akşam gidiyoruz diyorduk" (G6, K, Seyrek). 

• Küreselleşen dünyada temsili pratikler ve yönetim anlayışının yerini 
bırakmakta olduğu katılımcı pratikler ve yönetişim anlayışının Seyrek Belediye 
başkanı tarafından benimsenmiş olması Seyrek halkı ile başkan arasında güven 
ilişkisi oluşturmuş, karşılıklı öğrenme sürecini hızlandırmış, ideolojik 
kutuplaşmaları kırmış ve yönetimin şeffaflaşmasını sağlamıştır. Ayrıca yönetsel 
süreçte yönetimden yönetişime doğru bir ilerleme sağlanmış, yerel halk haklarına 
sahip çıktığı gibi sorumluluk da almıştır. 

"Yaşadığımız yerin kimliği oluştu, biz şimdi diğer kapanmış belediyelerden, 
farklıyız, o fark çok ciddi bir biçimde görünüyor. Mesela milletvekiline kimse 
konuşamıyor belki küçük yerlerde, bizim köyde herkes çatır çatır konuşuyor, 
haklarımızı biliyoruz hak arayışı var yani artık" (G 1, K, Seyrek). 

"Tamda proje ile köydeki kutuplaşmayı kırdık işte herkes konuşuyordu yani parti 
konuşmadık biz, mesela ben biliyorum bana karşı olan farklı partileri 
destekleyenler vardı, onları da çalışmaların içine aldık Bu sayede tam da 
tersine şey olmuştu Seyrek'te, kutuplaşmayı kırmıştık aslında" (G1, K, Seyrek). 

"Başkandan randevu almak felan yoktu, çat kapı ben geldim başkanım diye 
giderdik. Mesela onun bilmediğini bir başkası biliyor, o da ondan bilgi alıyordu, 
herkesin bilgisi bir değil tabii ki farklı" (G2, K, Seyrek). 

"Seyrek döndü eskiye İnan ki işimizi gücümüzü bırakıp belediyeye 
gidiyorduk. Bizim başkanımıza tutkumuz çok büyüktü, sevgimiz çok büyüktü. 
Sevdiğimiz yüzden hepimiz bir araya toplandık. Hepimiz birdik, başkanımızı da 
çok seviyorduk o da bizi sevdiği için sevgi karşılıklı olduğu için toplumu 
oluşturduk. İnanıyorduk yaptığına da, yaptığını da görüyorduk sonra takip 
ediyorduk yaptıklarını" (G3, K, Seyrek). 

• Küreselleşen dünyada kamu alanının yeni aktörleri olan STK'lar ile işbirliği 
yapmak Seyrek'in sosyo-mekânsal değişim sürecine ivme kazandırmıştır. 

"STGM projesi, Gediz deltası koruma projesi, İzmir kuş cenneti geliştirme 
birliği, hepsi birleşti daha hızlı oldu gelişmeler, yani korumayı fark ettik biz, 
sürdürülebilirliği, ne istiyoruzu. Hani böyle artık resim çıktı burada, parça 
parça küçük küçük puzzle parçaları bir resim çıkardı ortaya bizim köyün 
kimliğine dair" (G1, K, Seyrek). 

"Değiştiler, bu proje sürecinde değiştiler. Dünya görüşleri değişti ve bu 
davranışlarına da yansıdı, özellikle Seyrek ve Kaymaklı, çok dönüştüler" (G 15, 
K, STGM). 

Bu çalışmanın amacı 5747 sayılı kanuna dayanarak 2009 yılında ilk kademe 
belediyelerin kapatılma kararının eleştirilmesi değildir. Ancak bu çalışma 5747 
sayılı kanunda belirtilen belediyelerin kapatılma gerekçelerinin, 2009 yılında 
kapatılan Seyrek belediyenin sınırları içinde yaşayan ve bu çalışma kapsamında 
görüşülen halk tarafından kabul edilmediğini göstermektedir. Bu çalışmada, 
görüşmecilerin öznel tanımlamaları 1992 yılında Seyrek Belediyesi'nin 
kurulmasının Seyrek halkının yaşam kalitesinin artmasını sağladığını ve Seyrek 
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halkının belediyelerinin varlığını sürdürmesi ile yaşam kalitelerinin daha da 
artacağına inandıklarını göstermiştir. 

Karar vericilerin belediyenin kapanmasına ilişin verdikleri ve verecekleri kararlar ile 
kendileri adına karar verilen ve kararlardan etkilenen halkın kapatılma kararı 
karşısındaki düşüncelerinin örtüşmemesi daha pek çok kapatılan ve kapatılacak 
belediye örneğinde daha geçerli olabilir. Bu nedenle bireylerin kendileri ve yaşam 
çevrelerine ilişkin kararlara katılımın temel bir değer olarak kabul edildiği günümüz 
dünyasında belediyelerin kapatılma veya kurulma kararı, kanunda ortaya koyulan 
gerekçelerin ötesinde karardan etkilenecek halkında görüşlerine sunulması 
gerekmektedir. 1580 sayılı eski ve 5393 sayılı yeni Belediye Kanunlarında 
belediyelerin kurulmasında uyulacak yöntem ve ölçütler arasında yer verilmiş olan 
halkoylamasının uygulamaya koyulması, karar vericiler tarafından uygun görülen 
kapatma veya kurulma gerekçelerinin karardan doğrudan etkilenecek halk tarafından 
da geçerli bulunup bulunmadığının görülmesi için başvurulabilecek pratik ve aynı 
zamanda günümüz dünyasında başvurulması gerekli bir çözüm olarak karşımızda 
durmaktadır. 

Notlar: 

Bu çalışmanın ampirik verisinin toplanması sürecinde görüşmeler için sabırla vakit ayıran 
tüm görüşmecilere, ve çalışmanın hazırlanması sürecinde çalışmayı Seyrek eski belediye 
başkanı Nurgül Uçar'ın liderliğinde değerlendiren ve öznel tanımlamalarının yayınlanmasına 
izin veren tüm Seyrek halkına teşekkürü borç biliyorum. 
i Bu çalışmanın başlığı yazarın doktora tez çalışması kapsamında Seyrek mahallesinde 
Ağustos 2011 tarihinde görüştüğü Seyrekli kadınların istekleri üzerine belirlenmiştir. 
ii Bu çalışma yazarın "Socio-psychological Dimensions of Participatory Processes: In the 
Case of the Local Government and NGO Cooperation in Participatory Democract Project" 
başlıklı Türkiye'den dört yereli ve katılımcı süreçlerini örnek olarak çalıştığı ve Haziran 
2012'de tamamladığı doktora tezi kapsamında toplanan verinin bir bölümünü içermektedir. 
iii Yerel halkla odak grup tekniği ile görüşme kararı bu çalışmanın temelini oluşturan 
çalışmada sorulan sorular üzerinde Seyrek eski belediye başkanı Nurgül Uçar ile tartışılarak 
verilmiştir. 
iv Görüşmeler sırasında görüşmecilere "Socio-psychological Dimensions of Participatory 
Processes: In the Case of the Local Government and NGO Cooperation in Participatory 
Democract Project" başlıklı çalışma kapsamında açık uçlu sorular yöneltilmiştir. 
v Sorular bu çalışmanın içeriğine ilişkin değildir, ancak Seyrek'te görüşmecilerin verdikleri 
cevapların tamamı Seyrek Belediyesi'nin kapanması konusunda duyulan üzüntü ve mutsuzluk 
ile ilişkili olmuştur. Hatta Seyrekli kadın görüşmeciler yazardan Seyrek Belediye'sinin 
kapanmasına ilişkin "Seyrek'in kadınları Seyrek'i Geri İstiyor" başlıklı bir yazı yazmasını 
istemişlerdir. Bu talep çalışmanın hazırlanmasının arkasındaki en önemli motivasyon 
olmuştur. 
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Mahalle ve Kent Ölçeğinde Kentsel Muhalefetin 
Nitelikleri 
Yasemin Solmaz? 

Öz:1980 öncesinde dönemin sosyo-ekonomik ve mekansal gelişimine bağlı olarak gecekondu 
hareketleri ön plana çıkarken 1980 sonrasında mekandaki farklılaşmış sorunlara bağlı olarak 
küçük gruplar halinde insanların bir araya gelerek farklı platformlarda sivil hareketler 
başlattığı görülmektedir. 2000 yılı sonrasında ise kentsel dönüşüm çalışmaları hız 
kazanmıştır. Kentsel dönüşüm projelerinin yapılı kent toprağının tekrar kullanılması suretiyle 
sosyal adalet ve barınma hakkını yok etmesi söz konusu olmaktadır. Ayrıca kentin ortak 
kamusal, doğal, tarihi alanlarının ve yapılarının da dönüştürüldüğü görülmektedir. 2000 yılı 
sonrasında bu mekansal sorunlara bağlı olarak mahalle ve kent ölçeğinde dönüşüm 
uygulamalarına karşı kent hakkı zemininde mücadeleler ortaya çıkmıştır. Bu bildiride 
amaçlanan İstanbul'da gecekondulaşma ile başlayan ve günümüzde kentsel dönüşüm 
süreciyle devam eden kent hareketlerinin niteliksel bir değerlendirmesini yapmak ve gelecekte 
kent hareketlerinin olması gereken niteliklerini ortaya koymaktır 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, kent hakkı, kentsel hareketler 

Abstract:While slum movements appeared depending on the development of socio-economic 
and spatial problems prior to 1980 period, differentiated problems met in small groups of 
people seen in civil transactions initiated on different platforms after 1980. So of2000, in the 
wake of the urban regeneration work has gained speed. Urban regeneration projects built by 
social justice and the city territory has no right to use it again to the shelter. In addition to the 
city's public, natural, date fields and structures are also converted. as of 2000, depending on 
the neighborhood and urban spatial problems after scale conversion applications, to the right 
of the city struggles against. The purpose of the paper is to show that evaluate the character 
of urban slum movements which began slums ongoing urban movements in İstanbul and to 
point out attributes that the city of the future should be, 

Keywords: Urban renewal, right to the city, urban movements 
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1.Giriş 

2000 yılı öncesi kent hareketlerinin niteliklerini belirlemede literatür 
araştırmasından yararlanılmıştır. 2000 sonrasındaki kent hareketlerinin niteliklerini 
belirlemede ise mahalle ölçeğinde mücadele eden Fener Balat Ayvansaray Derneği 
(FEBAYDER), Tozkoparan Derneği (TOZDER), Derbent Güzelleştirme ve 
Dayanışma Derneği ile Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkındırma Sosyal 
Dayanışma Derneği, Gülsuyu, Gülensu, Başıbüyük Dernekleri ve Sulukule 
Platformu yetkilileriyle görüşülmüştür. Kentsel ölçekte ise, doğal alanlara olan etkisi 
açısından 3.Köprü, önemli bir kamusal alan olarak Haydarpaşa ve kentin belleğini 
oluşturan alanlardan biri olan Emek Sineması konusunda alınan dönüşüm 
kararlarına karşı yapılan platform çalışmaları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu 
kapsamda İstanbul Kültür Sanat Varyetesi, Haydarpaşa Dayanışması ve 3.Köprü 
Yerine Yaşam Platformu ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, mahalle ve 
kent ölçeğinde mücadele eden SOS Girişimi, İMECE ve Kent Hareketleri Grubu ile 
yüz yüze görüşülmüştür. Konu hakkında yazılan kitaplar ve makaleler 
değerlendirilerek literatür araştırması yapılmış, bu bilgiler internet araştırması ile de 
desteklenmiştir. Bu inceleme ile birlikte her iki ölçekte kent hakkı zemininde kentsel 
dönüşüm projelerine karşı mücadelelerin nitelikleri irdelenmiştir. 

Bu bildiride araştırma bulgularının bir bölümüne yer verilecektir. İlk bölüm 
kavramsal çerçevenin yer aldığı bölümdür. Kentsel Toplumsal Hareket Sosyolojisi 
teorik olarak anlatılacaktır ve kent hakkı tartışılacaktır. İkinci bölümde kent 
hareketleri 2000 öncesi ve 2000 sonrası olmak üzere iki farklı döneme ayrılmak 
suretiyle değerlendirilecektir. Literatür ve saha araştırması bu bölümde yer 
alacaktır. Son bölümde ise kent hareketlerinin nitelikleri irdelenecek ve geleceği 
hakkında bir değerlendirme yapılacaktır. 

2. Kentsel Toplumsal Hareketler ve Kent Hakkı 

Bu bölüm, toplumsal hareketlere ilişkin öne çıkan teorilerin ve kent hakkının 
anlatıldığı iki alt başlık halinde irdelenecektir. Yapılan incelemeler, kent 
muhalefetinin niteliklerini sorgulamada yol gösterici olacaktır. 

2.1.Kentsel Toplumsal Hareketler 

Sosyal hareketlerin başlangıç tarihi eskilere dayanmaktadır.Ancak teorik olarak 
1930'lu yıllardan itibaren incelenmiştir. Kapitalist toplumsal ilişkilerin 
yaygınlaşması toplumsal kargaşanın ivmesini arttırmıştır. Bu yapı sosyal hareketler 
üzerine ilk düşüncenin -"kalabalıklar" kuramının- gelişmesine kaynaklık etmiştir. 
(Çetinkaya, 2008:18) Kalabalıklar kuramının en tipik temsilcisi Gustave Le 
Bon'dur. Le Bon, kalabalıkların yalnızca yıkıcı bir rol oynayacağının altını çizer. Le 
Bon'a göre hareket, kalabalık kitleyi "aşırılık"'a itmektedir. II. Dünya Savaşından 
sonra ortaya çıkan Kitle Toplumu Kuramı'nda bu düşüncenin izlerini görmek 
mümkündür. (Çetinkaya, 2008:19) Kitle Toplumu Kuramı'nın temsilcisi 
Smelser'dir. Bu kurama göre, modernite bazı toplumsal kesimleri mağdur ettiği için 
tepkiler olmuştur ancak bu mağduriyeti yaşayanlar modernitenin olanaklarından 
faydalandıkça bu tepkiler yok olacaktır. (Çetinkaya, 2008:21) 1930'lu yıllardan 
1960'lı yıllara kadar sosyal hareketler sosyolojisi Marksist teoriler çerçevesinde 
gelişir. Avrupa'da özelikle Fransa'da bu dönemde ortaya çıkan işçi hareketlerinin 
toplumu dönüştürme, yeni bir düzen kurma çabaları büyük oranda Marksist 
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düşünceden etkilenmiştir. Marksizmin etkisi altında gelişen hareketlerin daha 
sonraki hareketlere manevi cesaret, örnek ve politik taktik konusunda katkıları 
bulunmaktadır. (Arrighi, Hopkins, Wallerstein, 1989: 38) 1960'lı ve özellikle de 
1970'li yıllarda ise çeşitli dünya ülkelerinde yeni bir tür sistem karşıtı hareket ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Birleşik Amerika'da öğrenci ve siyah hareketleriyle savaş 
karşıtı hareketler, Japonya ve Meksika'da öğrenci hareketleri, Avrupa'da işçi, 
öğrenci ve kadın hareketleri buna örnek gösterilebilir. Bu hareketlerin her biri 
geliştikleri bölgenin politik ve ekonomik koşullarıyla şekillenmişlerdir. (Arrighi, 
Hopkins, Wallerstein, 1989: 40) 1968'de yaşanan ve devam edecek olan işçi, 
öğrenci ve kadın hareketleriyle birlikte sistem karşıtı radikal sosyal hareketler yeni 
sosyal hareketlere dönüşmeye başlamıştır. Kent hakkı kavramı da ilk kez Lefebvre 
tarafından bu dönemde ortaya çıkartılmıştır ve şehir sakinlerinin kente doğrudan 
müdahalesini içermektedir. Yanı sıra yoksulları yerinden eden yenileme ve 
banliyöleşme ile ortaya çıkan ayrışmaya karşı kampanyalar örgütlenmiştir. 
(Ç.Baysal, 2012:368) 1968 ile birlikte, sosyal hareketleri incelemede yeni bir sosyal 
teorinin gerekliliği hissedilmeye başlanmış ve buna bağlı olarak Fransa'da 1960'lı 
yıllardan itibaren Alain Touraine'in "yeni sosyal hareketler teorisi" ortaya çıkmıştır. 
Yeni sosyal hareketler teorisine göre işçi hareketi, yerini sınıfsal ideolojiler etrafında 
şekillenmeyen kültürel içerikli sosyal hareketlere bırakmıştır. Yeni sosyal hareketler 
büyük kitleye sahip değildir ve oldukça dağınık ve heterojen bir yapıya sahiptir. 
(Lelandais, 2009:69) Claus Offe'ye göre 1970'li yıllarda Avrupa'da sosyal 
demokrasinin getirdiği göreceli refahlık, eğitim olanaklarının ve hizmetler 
sektöründe istihdamın artması yeni sosyal hareketlerin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. (Lelandais, 2009:69) Bu dönem, ölçek ekonomisine dayanan fordizmin 
yerini esnek üretim sürecine bıraktığı bir dönemdir. 1960'ların sonuyla beraber 
tüketici tercihlerinin standart ucuz mala doyması talebin mal çeşitlenmesine kayması 
ve refah devleti politikalarının kar oranını düşürmesi fordist üretimin krizine neden 
olmuş ve bu da esnek üretimi ortaya çıkarmıştır. (Yırtıcı, 2005:56) Yeni sosyal 
hareketler de fordizmden post-fordizme geçişle birlikte ortaya çıkan ve genel olarak 
kültürel ve kimliksel özellikler taşıyan sosyal hareketlere verilen addır. Alain 
Touraine'nin yeni sosyal hareketler teorisinde toplumun temellerini değiştirme-
dönüştürme amacı bulunmaktadır. Ona göre bir kolektif eylemin, sosyal hareket 
tanımlamasına sahip olabilmesi için ortaya çıktığı toplumu dönüştürmesi gerekir. 
Ayrıca bu amaç gerçekleştiğinde sona erecek eylemler sosyal hareket olarak kabul 
edilemezler. Bu noktada Tilly'nin toplumsal harekete bakışını da değerlendirmek 
yerinde olacaktır. Tilly (2008), toplumsal hareketlerin organize halk girişimi 
(kampanya) ve çeşitli politik eylem türlerinin-repertuvarların- (özel amaçlı 
dernekler, birlikler, halk mitingleri, resmi kortejler, afişleme), MBSB'nin (makul 
olma, birlik, sayı, bağlılık) yenilikçi bir sentezinden doğduğunu belirtmektedir. 
Tilly'e (2008:17-23) göre toplumsal hareket bunların birleşiminden oluşmaktadır. 
Tilly ve Alanin Touraine'nin teorisindeki ortak nokta ise dönüştürmenin 
sağlanabilmesi için harekette devamlılığın sağlanmasıdır.Diğer türlü parçalanmış 
eylemler farklı adlandırılacak ve toplumsal hareket olmaktan çıkacaktır. 1970'li 
yıllarda ise ABD'de Mancur Olson'un Ressource Mobilisation Theory (Kaynakların 
Seferberliği Teorisi) olarak adlandırılan ekol öne çıkmıştır. Olson'a göre insanlar 
avantajlı olarak gördükleri taktirde bir sosyal hareket oluşturmayı kabul ederler. Bu 
durumda sosyal hareketin amacı, bir dönüşüm oluşturmak değildir. Bireylerin 
savundukları konu üzerinde en kısa sürede avantaj elde etmeleridir. (Lelandais, 
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2009:66) Olson'un bu açıklamasına göre sosyal hareket, belirli bir amacı 
gerçekleştirmek için bireylerin kolektif ve rasyonel olarak gerçekleştirdiği bir eylem 
biçimidir. Olson'a göre birey, hayatındaki her eylemde kâr-zarar hesabı yapan bir 
çıkarcıdır. İnsanların sadece kişisel çıkarlarını maksimize etmek için harekete 
geçeceklerini iddia eder. Bu teori, Kaynakların Seferberliği Teorisinin de 
gelişmesini sağlamıştır. (Lelandais, 2009:66-67) Kaynakların Seferberliği 
Teorisi(KST), genel olarak sosyal hareketlerin stratejik boyutuyla ilgilenir. 
(Lelandais, 2009:71) 1970'li yıllarda ortaya çıkan Sidney Tarrow'un Politik 
Olanaklar Kuramı (Political Process) da önemlidir. Tarrow'a göre sosyal bir 
hareketin ortaya çıkması ve taraftar toplayabilmesi bulunduğu ortamdaki siyasi 
fırsatlara, hükümetin talep edilen konu hakkında kamu politikaları oluşturabilme 
kapasitesine bağlıdır. (Lelandais, 2009:73-74) Çetinkaya (2008) ise KST ve Politik 
Olanaklar Kuramı dahilinde gerçekleşen analizlere 1980'li yıllarda Kültürel 
Çalışmalar'ın da eklendiğini vurgular. Robert Benford ve David Snow'un kültür 
konusunda iki kavramın kullanımını öne çıkardıklarını ve bunların da 
Çerçeveleme(framing) ile Kolektif kimlik olduğunu belirtir. Hareket içindeki 
insanların duygu ve düşünceleri, ahlaki-etik değerleri, inançları, algılayışları, 
sembolleri araştırma konularıdır. 1980'lerdeki tüm bu gelişmeler 1990'lı yıllarda 
küreselleşme karşıtı hareketlerin, çevreci hareketlerin söylem, yöntem, strateji 
açısından zeminini oluşturmuştur. Küreselleşme süreciyle ulus-ötesi hareketler 
artmıştır. Aynı anda farklı kitlelere ulaşmak, aynı zamanda farklı mekanlarda 
gösterilerde bulunmak hız kazanmıştır. Sosyolojik olarak öne çıkan çalışmalar ise 
Jackie Smith'in küreselleşme ve sosyal hareketler üzerine yaptığı araştırmalar ile 
Margaret Keck ve Kathryn Sıkkınk'in Bumerang Teorisi'dir. Jackie Smith, küresel 
sürecin hem yerel hem de ulus-ötesi hareketi şekillendirdiğini, farklı mekanlarda 
benzer çözüm ve işleyiş şekilleri ortaya koyduğunu belirtir. Benzer sorunlar üzerine 
benzer temalar işlenebilmekte, aynı hareket farklı bir ülkede aynı şekilde ortaya 
çıkabilmekte, strateji, taktik ve eylem tipleri birbirleriyle benzeşmekte, fikir ve 
söylemler benzer modellere işaret etmekte, hareketlerin düzenlenme tarihlerinde 
paralellikler gözlenmektedir. Örneğin savaş karşıtı hareketler tüm dünyada aynı 
anda gerçekleşmiştir. (Lelandais, 2009, ss:78-79) Keck ve Sikkink'in teorisi ise 
küresel düzlemdeki sorunlara karşı, sivil toplum örgütlerinin/gruplarının ulus-ötesi 
alanda verdiği mücadeleyi incelemektedir. Gelişen teknoloji ve iletişim 
olanaklarıyla aktivistler internet aracılığıyla eylem örgütleyerek küresel bir 
muhalefet yaratabilmektedirler. Keck ve Sikkink bu muhalefete ulus ötesi eylem ağı 
(transational advocacy network) adını vermektedir. (Lelandais, 2009, ss:81) 
Küreselleşme ile sosyal hareketler keskin ve hiyerarşik bir yapıdan daha esnek, 
dağınık ve heterojen bir yapıya dönüşmüştür. Bunun da nedeni esnekliğin eylem 
düzenlemede kolaylık sağlamasıdır. (Lelandais, 2009, ss:84-85)Yeni Sosyal 
Hareketlerden biri olan kent hareketleri ise 1990'lardan itibaren neo-liberal 
politikaların ortaya çıkardığı olgulara karşı mücadele etmiştir. Öne çıkansa yerel 
yönetimlerin kentsel yeniden canlandırma politikaları ile başlayan soylulaştırma 
sorununa karşı mücadelelerdir. 2001 ekonomik kriziyle birlikte işsizlik ve 
toplumsal-mekânsal kutuplaşmalar artmıştır. Kentsel yönetimin neo-liberalleşmesine 
karşı bir araya gelen muhalefetin niteliği de değişmiştir. Bu muhalefet kamusal 
mekânın ticarileşmesine, kentlerin, mahallelerin küresel rekabete konu olmasına 
karşıdır. Kentlerin neo-liberalleşmesine karşı yapılan mücadeleler kentsel 
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hareketlerin bir kısmını 'Kent Hakkı' zemininde bir birleşmeyle yeniden üretmiştir. 
(Mayer, 2011) 

2.1.Kent Hakkı 

Kent hakkı kavramını ilk kez 1968 yılında Lefebvre ortaya çıkarmıştır.111 Henri 
Lefebvre'e göre alternatif bir mekân üretiminde şehir sakinlerinin şehrin 
mekânlarına erişim ve kullanma hakkı vardır. Lefebvre'in kent hakkı, kentte 
yaşayanların kent mekânına doğrudan müdahalesini ve onu kendilerinin yapma 
hakkını ifade etmektedir. Şehirdeki sosyal hayatın yönetilmesine katılım için kent 
sakini olmak yeterlidir.IV Kentsel karar mekanizmalarının yeniden yapılanması ile 
bütün kent yaşayanları kentsel siyaset içerisinde yerini alacak ve yaşam çevrelerini 
etkileyen kararlarda söz sahibi olacaklardır111 Lefebvre, kentin bir deneyim olduğunu 
belirtir ve kenti sosyal süreçlerin yaşandığı bir konteynıra benzetir. 
(K.A.Attoh,2011:674) Kentsel karar verme sürecinde kent sakininin katılımının 
önemli olduğunu ve kent üzerindeki hak sahipliliğinin sermaye ve devletten kentin 
sakinlerine aktarılmasını vurgular. (Ç.Baysal, 2012: 365) Ancak kent hakkı, eğer 
kentte yaşayan tüm sakinleri kapsıyorsa bu hak, sermayeyi, siyasi ve ekonomik gücü 
elinde bulunduranların da olmalıdır. Bu durumda Lefebvre'nin kent hakkı kavramı, 
kenti dönüştürme gücünü elinde bulundurmayan belli toplumsal zümrelere -örneğin 
yoksullara, kentsel olanaklardan yararlanamayanlara-yöneliktir. Ancak bu eleştiride 
dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, Lefebvre'nin kent hakkını yazdığı 
dönemin 2. Dünya Savaşının sonrası olmasıdır. Bu dönemde fordizmin krizine karşı 
bir araya gelen hareketler ile konut hakkı için mücadele eden kent hareketleri 
bulunmaktadır. (Ç.Baysal, 2012:368) Lefebvre'nin kent hakkı yoksulları yerinden 
eden ve onlara söz hakkı tanımayan ayrışmaya karşıdır ve bu tanım bu dönem için 
olumlu bir katkıdır, ancak günümüz için dar kalmaktadır. Harvey (2009) ise "Kent 
Hakkı" başlıklı makalesinde, kenti değiştirmenin kendimizi değiştirme hakkı 
olduğunu ve bunun bireysel değil ortak bir hak olduğunu ileri sürmektedir.V Harvey 
(2012), yeni-liberalizmin devlet ve şirket çıkarlarını birleştiren yeni yönetişim 
düzenleri yarattığını ve parasal güç kullanarak devlet aygıtı yoluyla artık 
harcamasını kenti biçimlendirmede kullandığını belirtmektedir. Bu da şirket 
sermayesi ile üst sınıfların yararınadır. Devletin tuttuğu artık miktarını yükseltmek, 
devlet kendisi de demokratik denetim altına getirilirse olumlu bir etkiye sahip 
olacaktır. Öyleyse kent hakkı artı-üretim ve kullanımı üzerinde daha büyük 
demokratik denetim kurmaktır. (Harvey, 2012) Bu durumda kent hakkı kavramı 
Lefebvre'nin tanımından daha geniş bir anlam içermektedir. Onun katkısı, sakinlerin 
de plan sürecinde katılımının sağlanmasıdır. Kentin biçimlenmesinde sadece siyasi 
ve ekonomik gücü elinde bulunduranların söz sahibi olması yerine onların da dahil 
olduğu tüm kent yaşayanlarının katılımı gereklidir. Siyasi ve ekonomik gücü elinde 
bulunduranların kentin yeniden yapılandırılmasından ortaya çıkan artığı kentte 
yaşayanları göz ardı ederek ya da bunu zorunlu hale getirerek uygulamaları ise adil 
olmayan süreçleri doğurmaktadır. Bu durumda kent hakkının tüm taraflarca dengeli 
paylaşılması ve demokratik katılımın demokratik denetim ile sağlanması 
gerekmektedir. 

Bir çok bilim insanı tarafından bu kavram içeriğinin ne olması gerektiği konusunda 
tartışmalar bulunmaktadır. Bazıları için sosyo-ekonomik bir haktır ve konut hakkını, 
ulaşım hakkını içermektedir; bazıları içinse klasik özgürlük haklarıdır. (K.A.Attoh, 
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2011:659) J.Waldron birinci, ikinci ve üçüncü kuşak hakları analiz eder. Ona göre 
ikinci kuşak haklar sosyo-ekonomik haklardır. Konut hakkı ise bu kapsamda 
değerlendirilebilir. (K.A.Attoh, 2011:671) Don Mitchell ve Nik Heynen ise konut 
hakkının kentsel tasarıma katılma hakkı olduğunu vurgular. (K.A.Attoh, 2011:674) 
Bilim insanları evsizlerin göçmenlerin etnik grupların, sakatların, kadınların, seksüel 
grupların politik aktivistlerin vb. kent hakkı için sorumlulukları olduğunu 
belirtmektedir. (K.A.Attoh, 2011:676-678) Harvey(2012) ise kent hakkının kolektif 
bir hak olduğunu iddia etmektedir. Kentsel kaynakların demokratik düzenlenmesi 
kolektif bir hak haktır ve kentsel süreçlerin yeniden şekillenmesinde kolektif güç 
gereklidir. (K.A.Attoh, 2011:675) Katherine Beckett ve Steve Herbet, Harvey gibi 
kentsel kaynakların demokratik olarak düzenlenmesinin kent hakkı olduğunu 
belirtmektedir. Ayrıca bu düzenlemelere karşı çıkmanın da bir hak olduğunu 
vurgulamaktadırlar. (K.A.Attoh, 2011:677) Bu düşünceler Tarrow'un Politik 
Olanaklar Kuramının önemini vurgulamaktadır. Çünkü kent hakkının demokratik 
dağılımında politik süreç önemlidir. Politik iktidarın kentin yeniden yapılanmasına 
ilişkin yasaları da buna göre düzenlemesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

3. Mahalle ve Kent Ölçeğinde Kentsel Muhalefetin Nitelikleri 

3.1. 2000 Öncesi 

1950-1980 dönemine damgasını vuran kent hareketleri özellikle gecekonduların 
ortaya çıkışı ve gelişim süreci çerçevesinde şekillenmektedir. Gecekondu konusu 
geçirmiş olduğu dönüşümler bakımından hem ekonomik, politik hem de sosyo-
kültürel bir olgudur. (Erman, 1998:320-321) Gecekondu hareketleri ya mülkiyet 
hakkı elde etmek ya da temel altyapı sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Enformel ilişki ağının yaygınlaşması, sanayinin gelişimi, yer 
seçimi ve devletin de tüm bu sürecin bir parçası olmaya başlaması 
gecekondulaşmanın gelişimine katkı sağlamıştır (Aslan, 2008:69)Mahalle meclisi, 
semt komiteleri şeklinde de bir araya gelen insanlar legal ve illegal gruplar 
tarafından destek bulmuşlardır. Günümüze göre daha homojen bir yapıda olan 
gecekondu sakinleri kalabalık bir kitleyle mücadele içerisine girmişlerdir. 
Gecekondu muhalefetinde Tarrow'un önemle altını çizdiği politik sürecin katkıları 
da çok önemlidir. Siyasi partiler oy potansiyeli olan gecekonduluya destek 
vermişlerdir. Bu desteğin gecekondu alanlarının mülkiyet hakkına, idari bir 
yapılanmaya ve altyapıya kavuşturulmasında önemli etkileri olduğu 
düşünülmektedir. 

1980 sonrasında mekandaki farklılaşmış sorunlara bağlı olarak küçük gruplar 
halinde muhalefetler başlamıştır. Bu dönemde kenti desantralize edecek süreçler 
yaşanmıştır. Sanayisizleşmeye bağlı olarak ekonomik problemler artmış, emlak 
sektörüne yatırım yapılmak suretiyle ekonominin yeniden canlandırılmasına 
çalışılmıştır. Uygulanan liberal ekonomik politikalar ile başta gecekondu alanları 
olmak üzere pek çok kentsel alanda dönüşüm süreci başlamıştır. (Sönmez, 
2006:121) Bir yandan hizmet sektöründeki büyüme, diğer yandan büyük sermayenin 
kentsel yatırımlara yönelmesi İstanbul'da sosyo-mekansal değişimlere neden 
olmuştur. (Keyder, 2000:171-191) En önemli değişimlerden biri trafik yükü gerekçe 
gösterilerek yapılan 1.Köprü ve 2. Köprü'dür. Doğal alanların, kamusal alanların 
korunması için köprü yapımına karşı TMOBB'a bağlı meslek odaları, bilim insanları 
mücadele etmişlerdir. Yapılan kentsel muhalefete rağmen 1.ve 2.Boğaz Köprüsü 
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kullanıma açılmıştır. Bu çabalar yerini bulmasa da önemli bir adımdır çünkü 1998 
yılında 3.Boğaz Köprüsü'nün yapılması gündeme gelince meslek odaları ve bilim 
insanlarının çabasına ek olarak semt sakinlerinin örgütlü ve kolektif girişimi söz 
konusu olmuştur. 3. Boğaz köprüsünün Arnavutköy'den geçeceği açıklanınca 
Arnavutköy Semt Girişimi dernek çatısı altında kurularak semt sakinleri tepkilerini 
göstermişlerdir. Dernek tarafından bu konuyla ilgilenen akademisyenlerin ve ulaşım 
uzmanlarının halkı bilgilendirmesi için toplantılar organize edilmiştir.Vİ Yerel 
düzeyde mahallede yaşayan ve aynı ortak sorunu yaşayan insanlar tarafından oluşan 
Arnavutköy Semt Girişimi iletişim kanallarını kullanarak ve bilgi alışverişini 
sağlayarak mücadelesini sürdürmüştür. Mimarlar Odası bilgi alışverişinde ve ne 
yapılması gerektiği konusunda yönlendirici olmuştur. Bu yönlendirmede 1.ve 2. 
Boğaz Köprüsü deneyimlerinin de muhtemel etkileri bulunmaktadır. Bu örnek hem 
deneyimin, tecrübenin pekişmesini göstermesi açısından hem de semt sakinlerinin 
bilinçli olması durumunda örgütlenerek bilinçli bir şekilde mahallelerini korumaya 
çalıştıklarını da göstermesi açısından önemlidir. 1980-2000 arası dönemde dönüşüm 
projelerinin odağında, kentlerde boşaltılmış, atıl ve çöküntü haline gelmiş alanlarda, 
ekonomik canlanmayı sağlamak bulunmaktadır. (Akkar, 2006:29-38.) Bu alanların 
ortak özelliği yoksul insanların yaşam alanı olmasıdır. Kentsel muhalefet bu defa 
soylulaştırma sürecinde yerinden edilmeye, elde edilmiş mülkiyet haklarının 
korunmasına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu mücadelede meslek odalarının 
ve akademisyenlerin katılım ve desteği önemlidir. 1980'lerden sonraki dönemde 
Boğaziçi kıyı peyzajını göz ardı eden kazıklı yol uygulamaları, Taşkışla'nın otel, 
Maçka Kışlası'nın borsa merkezi yapılmak istenmesi önemli örneklerdir. Taşkışla 
otel, Maçka Kışlasının ise borsa merkezine dönüştürülmek istenmesine karşı hukuk 
mücadelesi verilmiştir. İTÜ'lü akademisyenlerin Mimarlar Odası ile açtıkları dava 
olumlu şekilde sonuçlanmıştır. (Ekinci, 2002:61) Kentsel muhalefet bir önceki 
dönemde olduğu gibi illegal değil legal katılımcılar ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
tüm kenti ilgilendiren ortak sorunların çözümü için bireysel olarak ve mahalle 
girişimleri olarak katılımcılar söz konusu olmuştur. Bu dönemde örgütlenme değişen 
koşullara göre kendini yenileyebilmiş ve kapsamını genişleterek mücadelede 
devamlılığı sağlamıştır.Eksik olansa tüm kenti ilgilendiren sorunlara karşı tüm 
kentin değil belli grupların mücadele içerisinde olmasıdır. 

3.2. 2000 Sonrası 

2000 sonrası kent hareketleri kentsel dönüşüm projelerinin semt sakinlerinin katılımı 
olmaksızın rant amaçlı gerçekleştirilmesine karşıdır. Barınma, yaşama ve kent 
hakkını savunur. Bu dönemin nitelikleri yapılan mücadeleler üzerinden 
değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan önemli bir yenilik ise alternatif proje üretimidir. 
Bunun en güzel örneğini Sulukule'de görmek mümkündür. Eylül 2002'de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Romanların yaşadığı bölgeleri 'Kentsel Tasarım Projeleri' 
kapsamında rehabilite etmek için 2002 ve 2003 yatırım programına dahil etmiştir. 
Proje kapsamında ilk olarak Sulukule, ardından da Romanların yoğun olarak 
yaşadığı diğer bölgelerin rehabilite edilmesi düşünülmüştür.Yn 2006 senesinde 
insanlar evlerine dağıtılan tebligatlar ile Yenileme Projesinden haberdar 
edilmişlerdir. Aynı yıl, Roman Kültürü Geliştirme ve Dayanışma Derneği ve 
ardından da Sulukule Platformu kurularak çok yönlü bir mücadele başlamıştır. 
Ayrıca birçok meslekten insanın ve farklı sivil toplum kuruluşlarının desteğini 
almıştır. Gerek ulusal basında gerek uluslar arası basında sesini duyurabilmiştir. 

203 



Yasemin Solmaz 

STK'lar gerek rapor hazırlayarak gerek eylemsel olarak mücadele etmişlerdir. 
Sulukuleliler Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, İstanbul Tabip Odası, 
Ulaşılabilir Yaşam Derneği, İnsan Yerleşimleri Derneği, Neslişah Mahallesi 
Derneği, Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği'nin 
destekleri ile çeşitli hizmetlerden faydalanmışlardır. Platform, çok geniş bir kesime 
sesini duyurabilmiş kentsel dönüşüm ve mağduriyetleri konusunda farkındalığın 
gelişmesine kaynaklık etmiştir. Uluslararası kuruluşlar gerek tavsiye mektuplarıyla 
gerek düzenledikleri raporlarla konut hakkına ilişkin açıklamalar yapmışlardır. En 
önemli nokta ise Sulukule'de yaşayanların projede söz sahibi olamayışıdır. Sürece 
dilekçe vermek suretiyle katılmışlardır. 'Alternatif Sulukule projesi' üretilerek o 
dönemde TOKİ'ye, Fatih Belediyesi'ne, koruma ve yenileme kurullarına 
sunulmuştur; ancak proje kâğıt üzerinde kalmıştır. Tüm bu süreç yaşanırken 
yıkımlar da gerçekleştirilmiştir. Sulukule Platformu farklı kurum, kuruluş, platform, 
meslek odası, akademisyen, uluslar arası kuruluşları bir araya getirmeyi başarmıştır. 
Ayrıca hukuki ve eylemsel düzeyde mücadele eden Sulukule Platformu ve platforma 
destek verenler kent hakkının korunmasında çok güçlü ve kolektif bir çaba 
sergilemişlerdir. Konserler, paneller, atölye çalışmaları, toplantılar düzenlenmiştir. 
Mücadele ortak bir paylaşım alanına dönüşerek katılımlarla büyümüştür. Özellikle 
2002 yılından sonra kentsel dönüşüm ya da yenileme alanı ilan edilen mahallelerde 
mücadele eden derneklere önemli deneyimler katmıştır. 

Bir başka dönüşümde Maltepe'de Gülsuyu-Gülensu ve Başıbüyük Mahallelerinde 
yaşanmıştır. Dönüşüm, 2004 yılında Maltepe E-5 Kuzeyi Nazım İmar Plan süreciyle 
başlamıştır. Bu plan sürecinde yer alan mahalleler Başıbüyük, Gülensu, Gülsuyu, 
Aydınevler, Girne, Fındıklı, Zümrütevler'dir. Mahalleli ve Gülensu, Gülsuyu 
Güzelleştirme Derneği, 6000 dilekçe ile İBB'ye başvurarak planı istemediklerini 
belirtmiştir. İBB'ye 32 plan iptal davası açmıştır. Masraflı davalar olduğu için de 
bir dava masrafını 15-20 aile birden karşılamıştır. 2005 yılında bu planlar iptal 
edilmiş ancak Büyükşehir Belediyesi Başıbüyük, Gülensu, Gülsuyu Mahallelerini 
Kentsel Yenileme Alanı ilan etmiştir. Gerek, Başıbüyük gerekse Gülsuyu-Gülensu 
Mahallelerinde muhtar, dernek ve sokak temsilcisinden oluşan mahalle meclisleri 
kurulmuştur. Mahalle derneği 2004 yılına kadar normal faaliyetlerini yürütürken 
2004 de ilk defa kentsel dönüşüm süreciyle karşılaşmıştır. 7-8 kişilik yönetim 
kuruluyla mahalle derneği içerisinde mücadele edilmek istenmiştir. Planlamayı 
savunan bu çabalar mahalleyi bölmek olarak adlandırılan tutumlarla karşılaşmıştır. 
Çünkü mahalle derneği her planlamanın yıkım getireceğine ve bu nedenle de 
eylemsel mücadelenin gerektiğine inanmaktadır. Bu gerilim devam ettiği için 
dönüşüm karşıtı mücadele eden grup, mahalle derneğinden ayrılarak Gülsuyu-
Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi kurmuştur.VI11 2007-2008'de kurulan 
Mahalle Dernekleri Platformu (İMDP) çalışmaları nedeniyle deneyim olmadığı için 
dernek çalışmaları zayıf kalmıştır. Kişilerin mücadeleye bağlılıkları güçlüdür. 
Ancak, bu bağlılık süreklilik halinde güçlü kalmış, dernek yöneticilerinin bir başka 
platform çalışması İMDP- ile ilgilenmesi sırasında ise zayıflamıştır. Çok güçlü 
gözüken bağlar çok çabuk zayıflayabiliyorsa bu deneyimin ve bağlılığın tüm semt 
sakinlerinde olmadığını düşündürmektedir. Bu durum, dernek yöneticinin 
mahalledeki muhalefette bir üs görevi gördüğünü, mücadelenin tam da merkezinde 
yer aldığını ispat etmektedir. Dernek gücünü yöneticilerinin bilinçlerinden, 
iradelerinden ve teşviklerinden almıştır. Dernek yöneticisi mahalleli için güvenilirdir 
bu da insanları bir araya getirebilmektedir. Ayrıca mahalleler içerisinde bulunan 
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diğer dernekler, farklı düşüncelerin oluşmasına kaynaklık etmektedir. Bu durum 
semt sakinlerinin düşüncelerini farklılaştıracak bir tutumdur ve güçlü bağlar 
kurmaya çalışan kentsel dönüşüm karşıtı mücadeleyi kendi yerelinde bu 
farklılaşmalarla da mücadele etmek durumunda bırakmaktadır. Bu farklı düşünceler 
ortak hareket etmeyi engelleyici niteliktedir. 

Başıbüyük mahallesindeki örgütlenme de çok güçlüdür, çok sayıda insanın bir araya 
gelmesi ve birlikte hareket etmesi sağlanmıştır. Ancak, mahalle sakinlerinin aynı 
tutumda olmayışları mücadeleyi zayıflatmıştır. Bunda dernek yöneticisi Adem 
Kaya'nın sol siyasetten gelmesinin, mahalle halkının çoğunun AKP ve radikal 
islamı desteklemesinin etkisi olduğu düşünülmektedir. Yerinden edilmeyle karşı 
karşıya kalan halkın bir araya gelmesi zaman almıştır. Önceleri örgütlenmeye karşı 
bir düşünce hakimken çevik kuvvetin müdahaleci tavrıyla karşılaşılması sonrasında 
dernek üye sayısında büyük artış olmuştur. Ancak, mahallenin içerisinde özellikle 
son dönemlerde tapulu mülk sahiplerinin tavırlarından dolayı bir bölünme 
yaşanmıştır. Tapu sahibi insanlardan bazıları yıkımları onaylayıcı davranışlar 
sergilemişlerdir.IX Belediyeler doğrudan tapu sahiplerinin kararları doğrultusunda 
dönüşümü gerçekleştirmektedirler. Bu durumda dönüşümün insanlar tarafından 
onaylandığı, uygun görüldüğü izlenimi de ortaya çıkmaktadır. Tüm mahallelinin 
kararlılığı mücadelede en önemli etkenlerden biridir. Kararlılıkta mahallelinin 
politik tercihi, dönüşümü bir kazanç olarak mı yoksa devletin karşısında bulunmak 
olarak mı algıladığı önemlidir. Benzer bir dönüşüm de Tarlabaşı'nda yaşanmıştır. 
Tarlabaşı tarihi, kültürel ve ticari merkezlerden biri olan Beyoğlu ilçesine bağlı bir 
semttir. Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 
ilan edilerek 2007 yılında ihale edilmiştir ve ihaleyi Çalık Holding'e bağlı GAP 
inşaat kazanmıştır. Yenileme Projesine karşı 2008 yılında Tarlabaşı Mülk Sahipleri 
ve Kiracıları Kalkındırma Sosyal Dayanışma Derneği kurulmuştur. Beyoğlu 
Belediyesi mahallelileri çağırarak Dünya Bankası kredisi ile restorasyona 
başlanacağını, maddi durumu iyi olanların kendilerinin, iyi olmayanların ise 
belediyenin desteği ile gerçekleştireceğini belirtmiştir. Mahalleliler, bu açıklamalara 
olumlu bakmışlardır. Ancak, daha sonra tebligatlar ile Çalık Holding'ten haberdar 
olmuşlardır. Dernekte bu aşamadan sonra kurulmuştur.X Dernek çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının ve meslek odalarının desteğiyle hukuki mücadelesine başlamıştır. Bu 
arada GAP inşaat ile semt sakinleri arasında iletişimi sağlayan uzlaştırma yöneticisi 
sürekli insanlara gelip projeyi anlatmış ancak bu çok kısa bir süre devam etmiş, 
mülk sahiplerinin çoğu söylenenler karşısında ikna olmamıştır. Sonuçta ise dernek 
çalışmalarını sürdürmesine karşın üye sayısında düşüş yaşanmıştır ve dağılma 
noktasına gelmiştir. Çünkü tahliyeler başlamıştır. X Ancak yine de dernek 
mücadelesi yenileme projesinin yavaşlamasına neden olmuştur. Derneğin bugün 
dağılma noktasına gelmesi derneğin başarısızlığından kaynaklanmamaktadır. Sadece 
düşünme ve davranma biçiminde karşı politikaların sürekli geliştirilmiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Buda mücadelede hızlı ve etkin çözümlerin sürekliliğinin 
sağlanması gerektiğini göstermektedir. 

Semt sakinlerinin katılımının çok güçlü olduğu kent hakkı mücadelesinden bir diğeri 
de Derbent Mahallesi'nde yaşanmaktadır. Derbent, dönüşüm alanı ilan edilmeden 
bir dönüşüm yaşamaktadır. Mahkeme kararı ile hisseli tapuları Atatürk Oto 
Sanatkarları Yapı Kooperatifinin satın almasından sonra lüks MESA konutları 
yapılmıştır. Yıkımlar esnasında ve sonrasında da mahalle içerisinde güçlü birliktelik 
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sağlanmıştır.^ Mahalledeki ilk izlenim 3000-5000 kişilik gruplar halinde mücadele 
eden insanların yatayda kendi örgütlülüklerini kendiliğinden sağladıklarıdır. Ancak, 
bu örgütlülük kendiliğinden değildir, mücadeleyi yönlendiren ve insanlara bilinçlilik 
katan dernek yöneticisinin güvenilirliğinden kaynaklanmaktadır. Aynı durum, 
Başıbüyük, Gülsuyu, Gülensu Mahallelerinde de gözlemlenmiştir. Mahallelerdeki 
kent hakkı mücadelesindeki tecrübeler Fener-Balat-Ayvansaray'daki tarihi dokuda 
yapılmak istenen dönüşüme karşı mücadele eden FEBAYDER'in ve Tozkoparan 
Mahallesi'ndeki dönüşüme karşı ise TOZDER'in hareket kabiliyetini arttırmıştır. 
2006 yılında Yenileme Alanı ilan edilen Fener-Balat'ta dernek mücadelesi 2009'da 
başlamıştır. FEBAYDER plan iptal davası açmış ancak bilirkişi ücretleri arttırıldığı 
için meslek odaları müdahil olmakta zorlanmışlardır. FEBAYDER diğer dernek 
mücadelelerinden edindiği tecrübeyle hızlı hareket ederek akademisyenlerin de 
desteğiyle, gönüllü bilirkişilik oluşturmuştur.™ Tozkoparan ise 2008 yılında Kentsel 
Dönüşüm Alanı ilan edilmiştir. TOZDER semt sakinlerinin katılımı ve desteği ile 
kurulmuştur. Her iki dernek gerek yazılı gerek sözlü iletişim kanallarıyla ve diğer 
dernekler ile bilgi ve katılım sürekliliği ile mücadele etmektedirler.™ Dernekler 
arası iletişimin güçlü olması, tecrübenin pekişmesine kaynaklık etmektedir. Ayrıca 
dernekler, meslek odaları, çeşitli STK'lar, platformlar ,sendikalar ve uluslararası 
kuruluşlardan destek almaktadır. 

Mahalle ölçeğindeki mücadelelerin yanı sıra kent ölçeğinde ve mahalle ölçeğindeki 
mücadeleleri destekleyen gruplar da bulunmaktadır. Örneğin Kent Hareketleri 
İnsiyatifi, ortak bir kent hareketi oluşturmaya çalışan bir gruptur. Mahalle 
dernekleri, kentsel dönüşüme karşı mücadele eden, barınma ve kent hakkı 
mücadelesi veren platformlar, akademisyenler, sanatçılar, göçmen dayanışma 
grupları, Sulukule Platformu, Konut Hakkı Koordinasyonu, İMECE-Toplumun 
Şehircilik Hareketi, Dayanışmacı Atölye, Sosyal Haklar Derneği, Mimarlar Odası, 
Belgeselciler, Af örgütü, Diren İstanbul, Birleşmiş Milletler Barınma Hakkı, Emek 
Platformu ve Okuluma Dokunma İnsiyatifi'nden oluşmaktadır. Belgeseller 
hazırlayarak makaleler yazarak bilinç oluşturmaya çalışmaktadır. XIV Kent 
Hareketleri'nin çağrısıyla SOS Girişimi oluşmuştur. İstanbul S.O.S, UNESCO'nun 
İstanbul'un tarihi alanlarını Dünya Miras Listesi'nden çıkaracak olma kararına karşı 
kurulmuştur. Amaçları yaşam alanlarına müdahale eden, kültürel değerleri ve doğal 
alanları tahrip eden uygulamalara karşı olmak, yanlış yapılmış projelere karşı strateji 
geliştirmek ve toplumda bilinç oluşturmaktır. Eylemlerine siren sesiyle başlayan 
S.O.S Girişiminin sloganı ise "İstanbul Alarm Veriyor!". Yaptıkları eylemler ise 
bugüne kadar yapılandan farklıdır. Örneğin, UNESCO'nun ruhuna el-fatiha 
denilerek helva eylemi yapılmıştır. Tekerlek üzerine S.O.S yazarak ve Tarlabaşı'nda 
bina büyüklüğünde pankart açarak, dönüşüm alanlarını tanıtmak amacıyla sadakat 
gezileri düzenleyerek eylemlerine devam etmektedir. UNESCO ile yazışma halinde 
olan girişim doğru bilgilendirmede önemli bir işleve de sahiptir. XV Kent hakkı 
mücadelesi veren gruplardan bir diğeri de kentin belleğini oluşturan Beyoğlu'ndaki 
tarihi Emek Sineması'nın yıkımına karşı kurulan İstanbul Kültür Sanat Varyetesi'dir. 
2010 yılında Mimarlar Odası'nın çağrısıyla kurulmuştur. Ortak e-mail grubu, 
twitter, facebook ve düzenlenen toplantılar ile iletişim kuran varyete simgesel 
anlamı olan Emek Sineması için poster dağıtarak ve film gösterileri yaparak 
insanların dikkatini ve duyarlılığını çekmeye çalışmıştır. Ayrıca farklı zamanlarda 
Emek'in yıkımına karşı 2000-5000 kişilik gruplar halinde yürüyüş yapılmıştır.XVİ 

Gerek S.O.S Girişimi gerek İKS Varyetesi insanların dikkatlerini çekme konusunda 
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farklı eylemler gerçekleştirmektedir. Bu da gösterilerin ses getirmesine neden 
olmaktadır. Protestoyu farklı aksiyonlarla birleştirmek mücadelenin etkili 
yöntemlerinden biridir. 

Mahallelere teknik destek vermek, örgütlenmelerine yardımcı olmak mahalleler ve 
kentler arası bilgi alışverişini sağlamak için 2006'da İMECE-Toplumun Şehircilik 
Hareketi kurulmuştur. Bir mahalleye sandalye taşınmasından basın açıklamasına 
kadar desteklerde bulunan İMECE, duruma göre şekillenmektedir. İMECE, kent 
ölçeğindeki sorunlara yönelik olarak raporlar hazırlamaktadır. Hukuki mücadele 
içerisinde bulunmayan İMECE, hukuki mücadelede teknik olarak bilgi verilmesi 
aşamasında avukatlara ulaşılmasında dava süreçlerini insanlara anlatmada aracılık 
etmektedir.Xvn İMECE, sorunla çözüm arasında bir ağ görevi görmektedir. İMECE, 
varlığıyla mücadele eden derneklerin hareket kabiliyetini arttırmaktadır. 

Kent hakkı mücadelesi doğal alanlara olan etkisi açısından 3. Köprü projesini ve 3. 
Köprü projesinin de bir parçasını oluşturduğu kentsel dönüşüm programını 
engellemeyi amaçlayan bir toplumsal muhalefet zemini oluşturmak amacıyla 2007de 
kurulan 3. Köprü Yerine Platformu ile devam etmektedir. TMMOB'ye bağlı meslek 
odaları platformun önemli bileşenlerinden olmakla birlikte, İstanbul Tabip Odası, 
İstanbul Barosu gibi çok sayıda meslek örgütü, KESK İstanbul şubeler platformu, 
Halkevleri, mahalle dernekleri, çevre örgütleri platformun üyesi durumundadır. 
Platforma katılım kurumsal düzeyde yeterlidir ancak her kurumun mücadelenin 
önemini tam anlamıyla kavrayamaması, kendi yürütme organları kanalıyla üyelerine 
yeterince iletememesi ve personel vs. gibi maddi kısıtlar nedeniyle platform 
çalışmalarının etkinliği kısıtlanmaktadır. Basın açıklaması, protesto yürüyüşü, 
miting gerçekleştiren platform gerek itiraz dilekçeleri ve gerekse yürütmeyi 
durdurma davaları ile hukuki düzeyde de mücadele etmektedir.Xvm Meslek 
odalarının mücadelede üs görevi görmesi dikkat çekicidir. S.O.S Girişimi, İKS 
Varyetesinde olduğu gibi kentin önemli kamusal alanlarından biri olan Haydarpaşa 
Dayanışması da Mimarlar Odası'nın çağrısıyla 2005'de kurulmuştur. 
Haydarpaşa'nın tarihi, kültürel, coğrafi ve stratejik önemiyle kentsel belleğe katkısı 
ön plana çıkartılması gerekirken ticarete açılması bu mücadelenin başlamasına 
neden olmuştur. Haydarpaşa Dünya Mimarlık Örgütü UIA ve UNESCO/İCOMOS 
tarafından da koruma ve izleme altına alınmıştır.XİX 

4.Sonuç 

1950-80 döneminde sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak gecekondu hareketleri; 
1980-2000 de ise özellikle soylulaştırıcı projelere karşı mücadeleler söz konusu 
olmuştur. Gecekondu hareketlerinde mücadele eden aynı sorunları paylaşan semt 
sakinleri homojen özellikler sergilemektedir ve mülkiyet hakkı elde etmek temel 
amaçtır. Ayrıca dönemin politik koşullarına bağlı olarak illegal ve legal gruplardan 
destek de almışlardır. Gecekondu alanları büyük oranda mülkiyet hakkı elde 
etmiştir. Bu başarının en önemli etkisi ise bu alanların oy potansiyeli taşımasından 
kaynaklanmaktadır. 1980-2000 dönemindeki mücadeleler ise özellikle tüm kenti 
ilgilendiren kamusal alanların, tarihi yapıların, doğal alanların korunmasına karşıdır. 
Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası başta olmak üzere akademisyenlerin ve 
semt sakinlerinin katılımı ile gerek hukuki gerek eylemsel düzeyde kenti korumak 
adına gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde iletişim olanakları daha hızlı 
kullanılabilmekte ve bilgi alışverişi sağlanabilmektedir. En önemli özelliklerden biri 
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Meslek Odalarının birer üs görevi görmesidir. Kentin korunmasına yönelik çabalar 
özellikle meslek insanlarının ve sorunu yaşayan sakinler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu dönem bir sonraki dönemin kent hareketleri için önemli 
örnekler taşımaktadır. 2000 sonrasındaki kent hakkı mücadelesi sadece mülkiyet 
hakkını koruma mücadelesi değildir aynı zamanda tüm kentin sahiplenilmesidir. 
Kent hakkı mücadelesi mülk sahipliği ile sınırlı kalmamakta ve barınma hakkı 
üzerinden biçimlenerek kiracıları da kapsamaktadır. Ayrıca insanların yaşam hakkı 
ve mahremiyet hakkını koruma mücadeledir. 2000 sonrasındaki kent hareketlerinde 
ise bir önceki döneme göre niceliksel olarak bir artış görülmektedir. Gruplar kenti 
ilgilendiren farklı sorunlar üzerinden mücadelesine devam etmektedir. Bu çaba 
olumlu olmasına karşın kent mücadelesinin daha da parçalanmasına neden 
olmaktadır. Kent hareketlerindeki parçalanma çözülme tehlikesi de 
yaratabileceğinden önemli bir sorun olarak belirmektedir. Ancak, onları destekleyen 
ve katılımda bulunanların da artması gerekmektedir. Gecekondu hareketlerinde 
gözlemlenen başarı gücü, kişilerin mücadelesine bağlanışlarından ve birlikte hareket 
etmelerinden kaynaklanmaktadır. Oysa 2000 sonrasında bu bağlanış olmasına karşın 
bir parçalanmışlık da söz konusudur. Parçalı muhalefet hareketi içinde ortak bir 
dönüşüm hakkı aramak zor görünmektedir. Olumlu olansa mahalle ölçeğinde dernek 
oluşturmak suretiyle mücadelenin artmış olmasıdır. En azından, artık dönüşümü 
yaşayan mahalleler dernekleşerek ve diğer derneklerle bir araya gelerek kolektif bir 
mücadele çabası içerisine girebilmektedirler. Mülkiyet hakkının korunması için de 
hukuki mücadeleler de gerçekleşebilmektedir. Mahallelerde yapılan görüşmeler 
göstermiştir ki dernek yöneticileri başarılı birer rehber ve yardım kaynağıdır. Ayrıca 
olayları sürekli takip eden ve bilgileri aktarma kabiliyetine sahip olan bir kişidir. Bu 
noktada mücadeleye yön verecek ve başarısını güçlü kılacak rehberliğin önemi de 
ortaya çıkmaktadır. Bu hem bilgiyi bulmada hem bulunan bilginin 
paylaştırılmasında önemlidir. Aynı rehberliği kent ölçeğinde meslek odaları 
gerçekleştirmektedir. 2000 sonrası Kent hakkı mücadelesinde bu özellikler bir 
önceki döneme göre yenidir ancak eskinin öğrettiklerinin sonucudur. Eskinin izlerini 
sokak temsilcisi, mahalle meclisi kavramlarında da görmek mümkündür. 1980 
öncesindeki gecekondu hareketleri sırasında da sokak temsilcisi ve mahalle meclisi 
bulunmaktadır. Mahallelerdeki örgütlenme, 1980 öncesi gecekondu hareketlerini 
örnek almıştır. Yeni olansa itiraz dilekçelerinin verilmesi, plan iptal davalarının 
açılması, diğer mahalle dernekleriyle sürekli iletişim sağlanması (ortak e-mail, 
facebook, twitter), bilgi alışverişinin kesintisiz devam etmesi ve ulus ötesi alanda 
sorunlarını paylaşabilmeleri ve destek almalarıdır. 

Kent hakkı mücadelesi veren grupların en önemli sorunlarından biri maddi kaynak 
olarak ortaya çıkmaktadır. Gönüllük esasına göre bir araya gelen grupların maddi 
sorunlarını çözmesi halinde ulaşabilecekleri insan sayısının da fazlalaşacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca kent ölçeğinde yapılan mücadelelerde meslek odaları, 
hareketin örgütlenmesinde ve giderek büyümesinde önemli bir üs görevi 
görmektedir.Derneklerin ve diğer platformların başarısını en etkileyecek husus 
insanların konuya bakış açılarıdır. Bu durumda Robert Benford ve David Snow'un 
kültür konusunda ileri sürdüklerini hatırlamak yerinde olacaktır. Mücadelenin 
başarısında politik süreç gibi dışsal etkiler önemli olduğu gibi insanların duygu ve 
düşünceleri, ahlaki-etik değerleri, inançları, algılayışları da önemli olmaktadır. 
Böyle bir homojen yapıyı da metropol içerisinde bir araya getirmenin zorlukları 
bulunmaktadır. Bu durumda mücadele eden grupların istikrarı ve sürekliliği bu 
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zorluğun yenilmesine yardımcı olabilecektir. Mahalle derneklerinde yapılan 
görüşmelere göre mahalleliler, istikrar ve sürekliliği güven ile birleştirerek dernek 
yöneticisiyle aynı düşüncede olmasalar bile süreç içerisinde katılımcı olmuşlardır. 
Dışsal etkilerden politik süreç ve insanların ekonomik konumu da önemli 
noktalardır. Keck ve Sikkink'in Boomerang Etkisi ile bahsettiği teknoloji ve 
haberleşme olanakları sayesinde dernekler ulus ötesi alanda sorunlarını paylaşmakta 
ve onlardan destek almaktadır. Sonuç olarak, kent hareketlerindeki başarının 
dönemin politik koşullarına, siyasi aktörlerin konuya bakış açısına ve insanların 
sosyo-kültürel yapısına bağlı olarak şekillendiğini söylemek mümkündür. Kentlerin 
değişimi ise kaçınılmazdır. Bu noktada daha fazla söz hakkı elde etmek ve bütün 
aktörleri bir araya getirebilmek için Harvey'in belirttiği gibi yaratılan artı-değerin 
demokratik dağılımı için mücadele edilmesi ve bu mücadelenin sürekliliği 
gerekmektedir. Kent hakkının bu katılımla birlikte sağlanması ve kente dair tüm 
değerlerin korunması bu yolla mümkün olabilecektir. 

Notlar: 
I Bu bildirinin temel aldığı çalışma; Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim 
Dalı'nda Yasemin Solmaz tarafından Doç.Dr.Asuman Türkün'ün danışmanlığında çalışmaları 
devam eden "Sosyo-Mekansal Değişim ve Kentsel Hareketler:Istanbul'da Kentsel Dönüşüm 
Uygulamalarına Karşı Gelişen Kent Hareketlerinin Kent Hakkı Zemininde Değerlendirilmesi" 
başlıklı doktora tezidir. 
II Y. Şehir Plancısı, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama ABD Doktora Öğrencisi, 
solmazyasemin@ gmail.com 
mYalçıntan, M.C., (2009), 3.Köprüyü Yeniden Kuracağımız Agoralarda Tartışmalıyız, 
http://www.birgun.net/city index.php?news code=1251418265&year=2009&month=08&day=28, 
alınış tarihi: 07.05.2012 
IVÖzkan, D. (2010),Kimin Şehri? Mekanın Suistimal Değeri ve Şehir Hakkı 
VHarvey, David, Kent Hakkı, www.sendika.org, 09.03.2009, alınış tarihi, 18.03.2011 
VI www.arkitera.com, "Amavutköy Semt Girişimi", alınış tarihi, 09.08.2011 
711 Hacer Foggo ile 19.09.2011 tarihinde yapılan görüşmeden (Sulukule Platformu adına) 
V"' Gülsuyu-Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nden Erdoğan Yıldız ile 09.07.2011 
tarihindeki görüşmeden edinilen bilgi. 

IX Adem Kaya ile 27.07.2011 tarihinde yapılan görülmeden edinilen bilgi. 
X Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkındırma Sosyal Dayanışma Derneği kurucularından 
Mustafa Akyüz ile yapılan 09.07.2011 tarihinde yapılan görüşmeden edinilen bilgi. 
XI Derbent Yard. Dernek çalışmaları için Köksal Doğan ile yapılan 23.01.2011 tarihinde yapılan 
görüşmenin sonucudur. 
XIİ FEBAYDER çalışmaları için Çiğdem Şahin ile yapılan 05.07.2011 tarihinde yapılan 
görüşmeden edinilen bilgi. 
XIIİ TOZDER çalışmaları için Ömer Kiriş ile yapılan 08.01.2011 tarihinde yapılan görüşmenin 
sonucudur. 
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XİV Çiğdem Şahin ile 05.07.2011 tarihinde yapılan görüşmeden edinilen bilgi. (Kent Hareketleri 
Birleşimi adına) 
XV Çiğdem Şahin ile 05.07.2011 tarihinde yapılan görüşmeden edinilen bilgi. (S.O.S Girişimi 

adına) 
XVİ Begüm Özden Fırat ile 01.08.2011 tarihinde yapılan görüşmeden edinilen bilgi. 
XVn İMECE yetkilileriyle 27.07.2011 tarihinde yapılan görüşmeden edinilen bilgi. 
XVİİİ3.Köprü Yerine Yaşam Platformu yetkililerinden Kader Cihan ile 23.02.2011 tarihinde yapılan 
görüşmeden edinilen bilgi 
XİXMimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ile 
15.02.2011 tarihinde yapılan görüşmeden edinilen bilgi. 

Referanslar: 

Akkar, Z.M., 2006. Kentsel Dönüsüm Üzerine, Batıdaki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye, 
Planlama Dergisi, 2006/2, 29-38. 

Arrighi G, Hopkins K.T., Wallerstein, 1989, Sistem Karşıtı Hareketler, Metis Yayınları, İstanbul, 
ss:34-56 

Aslan, Şükrü, 1 Mayıs Mahallesi, 1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler Ve Kent, İletişim Yay. 
2.Baskı,2008,İstanbul, ss: 68-71 

Attoh, K.A. (2011), What Kind of Right is the Right to the City?, Progress in Human Geography, 
http://www.sagepublications.com, 

Baysal,C,U,(2012),http://biIgi.academia.edu/CihanUzuncarsiliBaysal/Books/1070140/ 
KENT_HAKKI_ERISIM_HAKKINDAN_DEGISTIRME_HAKKINA,ErişimHakkından 
Değiştirme Hakkına 

Çetinkaya, Y,D., Toplumsal Hareketler, Tarih, Teori ve Deneyim, İletişim Yayınları, İstanbul, 
ss:18-21 

Ekinci Oktay, 2002, "istanbul'da Sivil Duyarlılık ve Toplumsal Duyarsızlık", İstanbul 
Dergisi,Temmuz 2002, ss:61 

Erman,Tahire, (1998), Kentteki Kırsal Kökenli Göçmenlerin Yaşamında Gecekondu ve Apartman, 
75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık Bilanço 98 Yayın Dizisi, İstanbul, ss:317-324 

Harvey, David, (2012) Kent Hakkı, http://www.timeturk.com/tr/2012/06/10/kent-hakki.html, alınış 
tarihi: 10.06.2012 

Keyder Çağlar, 2000b. Enformel Konut Piyasasından Küresel Konut Piyasasına. İstanbul Küresel 
ile Yerel Arasında. haz. Çağlar Keyder. İstanbul: Metis Yayınları: 171-191 

Lelandais, G,E, "Sosyal Hareketler Teorileri ve Küreselleşme", Yeni Toplumsal Hareketler, 
Küreselleşme Çağında Toplumsal Muhalefet, Kalkedon Yayınları, 2009, İstanbul, ss:64-85 

M.Mayer, 2011, "Kentsel Toplumsal Hareketlerde Kent Hakkı", Eğitim, çeviren: 
Demirci,A.,Düzelti:Çavuşoğlu, E., Toplum Bilim Dergisi 

Nihan Özdemir Sönmez, (2006) "Düzensiz Konut Alanlarında Kentsel Dönüşüm Modelleri 
Üzerine Bir Değerlendirme", Planlama Dergisi, 2006/2, ss:121 

Tilly, C, (2008), Toplumsal Hareketler, Babil Yayınları, İstanbul 

Yırtıcı, Hakkı, (2005), "Mekansal Değerler Üzerine Bir Tartışma", Çağdaş Kapitalizmin 
Mekansal Örgütlenmesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 

210 

http://www.sagepublications.com
http://biIgi.academia.edu/CihanUzuncarsiliBaysal/Books/1070140/
http://www.timeturk.com/tr/2012/06/10/kent-hakki.html


Kentsel Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları ve Alanda 
Yaşayan İnsanlara Etkisi: Ankara Hamamönü Örneği 
Ceyda Kurtar1, Mehmet Somuncu2 

Öz: Bu çaışma, Ankara kentinin kültürel miras alanı olan Hamamönü'nde meydana gelen 
kültürel mirası koruma çalışmalarının alanda yaşayan ve alanda çalışan insanlara olan 
etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç için alan araştırmasına dayalı iki yıl süren 
çalışmada elde edilen bulgulara göre Hamamönü'nde yapılan koruma çalışmalarından 
alanda yaşayan halkın ve işyerlerinin olumlu ve olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür. 
Koruma çalışmalarının yaşayan halk üzerindeki olumlu etkisi alanın fiziksel olarak 
iyileştirilmesi, olumsuz etkisi ise sosyal yaşamda meydana gelen değişimdir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel kültürel miras, kültürel mirası koruma çalışmaları, 
Hamamönü. 

Abstract: This study aims to investigate the effects of cultural heritage conservation works that 
occur in the Hamamönü, where is the cultural heritage area of Ankara, on the people who live 
and work in the area. By this aim, the study which is based on a two-year field work shows that 
Hamamönü conservation works has positive and negative effects on working places and the 
people living in the area. It is revealed that the works' positive effect is the physically 
improvement of the area and its negative effect is the change of social life. 

Keywords:Urban cultural heritage, consevation of cultural heritage, hamamönü. 
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1. Giriş 

Türkiye'de kültürel mirası koruma düşüncesi Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi olarak 
ikiye ayrılır. Osmanlı Dönemi'nde daha çok taşınır kültürel mirasın korunması 
amaçlanmıştır. Cumhuriyet Dönemi'nde hem taşınır hem de taşınmaz kültür 
varlıklarının korunması gündeme gelmiş, ilerleyen zamanla birlikte fiziki koruma 
yanında sosyo-kültürel yapının da korunduğu bütünleşik koruma anlayışına geçiş 
olmuştur (Çelik ve Yazgan, 2007:5). Bu geçişte dünyada meydana gelen gelişmeler de 
önemli olmuştur. 1965 yılında kabul edilen Venedik Tüzüğü, UNESCO (Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) nun Dünya Doğal ve Kültürel Mirası'nın 
Korunmasına Dair Sözleşme (1972), ICOMOS (Dünya Anıtlar ve Sitler Konseyi) ve 
ICOM (Uluslar arası Müzeler Konseyi) gibi kurumların oluşturulmasıyla Türkiye'de 
bu sürece dahil olmuştur (Özdemir, 2005:22). Kültürel mirasın korunmasına yönelik 
Türkiye'de en önemli yasa 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Yarlıklarını Koruma 
Kanunu'dur. Bu yasa ile taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını tanımlamak ve 
etkinlikleri düzenlemek bunlara ilişkin ilke ve uygulama kararlarını almak ve teşkilat 
kurmak ve görevlerini tespit etmek amacındadır. 

Bu süreçlere bağlı olarak Türkiye'de Safranbolu, Beypazarı gibi kasaba veya kentlerde 
koruma çalışmaları yapılmış ve giderek yaygın bir hale gelmiştir. Bu koruma 
çalışmalarından son yıllarda yapılanlardan biri ise Ankara kentinde bulunan 
Hamamönü semtidir. Burada 2006 yılında başlayan ve 2008 yılında devam eden iki 
sağlıklaştırma çalışması yapılarak koruma çalışmaları başlamıştır. Alanda yapılan 
restorasyon çalışmaları, sokak düzenlemeleri vb. çalışmalarla alan yeni bir görünüm 
kazanmıştır. Bu fiziksel değişikliğin yanı sıra bu yenilenmenin alanda yaşayan, işyeri 
olan insanlara da etkisi olmuştur. Bu etkilerin olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri de 
bulunmaktadır. Buna bağlı olarak bu çalışmanın amacı kent içinde yer alan kültürel 
mirası koruma çalışmalarının alanda yaşayan insanlara olan etkilerini incelemektedir. 

2.Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın amacı ve kapsamı çerçevesinde Ankara Hamamönü semtinde 
yürütülen konuya ilişkin temel veriler araştırmanın materyalini oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda; Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan Ankara Eski Kent Dokusu'nun 
Planlanması, Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesine ait haritalar, Altındağ 
Belediyesi'nden 1990 yılına ait hâlihazır harita, Altındağ Kadastro Müdürlüğü'nden 
tüm parsellere ilişkin mülkiyet durumları, Hacettepe mahallesi muhtarından alınan 
sağlıklaştırma öncesi ve sonrası işyeri-konut sayıları ve yerli ve yabancı literatürden 
yararlanılmıştır. Hamamönü'ndeki konut ve işyerlerinde alanda yaşayanlar ile 
görüşülerek 49 anket uygulanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Altındağ 
Belediyesi yetkilileri ve Hamamönü'nde yaşayanlar ile toplam 12 derinlemesine 
görüşme (yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile) gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
ile ilgili analizlerin yapılması ve haritaların hazırlanmasında Arc GIS 9.3 YE SPSS 
18 programından yararlanılmıştır. 

3. Hamamönü 

Kent, tarihin farklı dönemlerine ait fiziksel, sosyal, kültürel katmanların tarihsel 
süreklilik içinde üst üste yığılması sonucunda oluşan fiziksel, sosyal ve kültürel bir 
mekândır. Buna bağlı olarak Ankara kenti uzun bir geçmişin birikimini yansıtan 
mekânlardan biridir. Çünkü dünya üzerinde birçoğu aynı ya da farklı şekillerde 
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organize olmuş kentler bulmak mümkündür. Bu kadar çoğunluğun içerisinde bu 
mekânları birbirinden ayıran özellik ise sahip oldukları kimlik'tir. Kimlik kavramı, 
"bir kişinin ya da nesnenin ayrımsanabilir karakteri ya da özelliği" olarak tanımlanır. 
"Yer kimliği ise, bir yerin diğer yerlerden ayrılarak okunabilmesini ya da insanlar 
için anlamlı hale gelmesini sağlayan nitelikler bütünüdür" (Bayraktar, 2011:16). Bu 
kimlik geçmiş kuşakların bıraktığı miras ile oluşmaktadır. Bu miras kentin eski 
sahiplerinin yaşadıkları, bugün eski kent olarak adlandırılan mekanlarda 
bulunmaktadır. Ankara Kenti de yer kimliğine burada kavuşmaktadır. Eski kent 
olarak adlandırılan kale ve çevresi birçok uygarlığın (Hitit, Roma, Frig vb.) izlerini 
taşımakla beraber, Osmanlı döneminin ağırlığını da yansıtmaktadır. Kale ve çevresi, 
Cumhuriyet'in ilan edildiği Birinci Meclis, ikinci Meclis, Roma hamamı, Ankara 
Garı, eski Ankara evleri, cami, medrese, çarşı, han gibi tarihsel yapıları içinde 
barındıran ve eski kent olarak adlandırılan kısım Ankara'nın Altındağ ilçesinde 
bulunmaktadır. Çalışma alanı olan Hamamönü semti de bu ilçe sınırları 
içerisindedir. 

Hamamönü semti Ankara'nın Altındağ ilçesinde Hacettepe mahallesinde yer 
almaktadır. Burası Kale'nin güneyinde kalan Talatpaşa Bulvarı, Hacettepe Hastane 
Kampüsü, Cebeci semti ile çevrilidir (Harita 1). Hamamönü adını alandaki eski 
eserlerden olan 1440 yılında II. Murat'ın kadı askeri olan Celalettin Karacabey Ibn-i 
Abdullah Bey tarafından yaptırılan Karacabey Hamamı'ndan almıştır. Hamamönü 
Osmanlı şehir yapısını karakterize eden ve içerisinde cami, hamam, kervansaray, 
aşevleri bulunduran geçmişte Karacabey Imareti olarak adlandırılan alanın bir 
kısmını oluşturmaktadır (Ergenç, 1995:50). Alanda XV. ve XVIII. yy. dönemine ait 
önemli yapılar ile Cumhuriyet Dönemi'ne tanıklık etmiş yapılar iç içe geçmiştir. 
Aynı zamanda birçok yazar ve şairin burada ikamet etmesi, Mehmet Akif Ersoy'un 
evinin bu alanda olması önemli özelliklerden bir diğeridir. Hamamönü bu tarihsel 
değerini çok uzun süre koruyamamıştır. "Hamamönü 1950'li yıllara kadar mahalle 
kimliğini korumasına rağmen 1960'lı yıllardan sonra Ankara'ya başlayan göçün 
olumsuz etkisiyle birlikte şehir planları yetersiz kalmış ve düzensiz bir kentleşme 
yaşanmıştır. Bu durum en çok kent merkezini etkilemiştir. O dönemde şehrin 
merkezi Altındağ olduğu için göç bu alana doğru olmuş ve buradan tüm Ankara'ya 
yayılmıştır" (Tiryaki, 2011). Bu durumdan Hamamönü'de etkilenmiştir. Kentin 
başka bir yöne doğru gelişmesiyle birlikte tarihi yapıların asıl kullanıcısı burayı terk 
edip Yenişehir'e yerleşmeye başlamıştır. Uzun yıllar bu alanların plansız kalması, 
yapılan kent planlarının olumsuz etkisi, eski sakinlerini ve anlamını kaybetmesiyle 
değerinden uzaklaşmıştır. Tarihi Ankara evleri tahrip edilmiş, güvenli olmayan 
çeşitli suç durumlarının yaşandığı kent içinde korkulan, girilemeyen bir mekân 
haline gelmiştir. 

Hamamönü'nde birçok sivil mimarlık örneklerinin ve anıtsal yapının yer alması kent 
kimliği açısından önemlidir. Hamamönü'nün sahip olduğu değerlerin ortaya çıkması 
kent kimliğinin özgün yapısını oluşturmasının yanı sıra insanların refahına da 
katkıda bulunur. Kentsel alanda tarihi alanların bulunması orada yaşayan insanlara 
bir aidiyetlik duygusu kazanmalarına ve kendilerini güvende hissetmelerine 
yardımcı olur (The Social Report,2010). Hamamönü bu nedenle özellikle yeni neslin 
geçmişi tanımasına, anlamını keşfetmesine yardımcı olacak alanlardan birisidir. 
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Fotol: 1920'li Yıllarda Hamamönü (Kaynak:înankara, 2011 ve Turkey, 2011) 

Hamamönü tescilli ve tescilsiz birçok taşınmaz kültür varlığına sahiptir. Bu alandaki 
tescilli taşınmaz kültür varlıkları anıtsal ve sivil mimarlık örnekleri olarak ikiye 
ayrılabilir. Hamamönü'nde bulunan tescilli anıtsal yapılar 8, tescilli sivil mimarlık 
örnekleri ise 22 tanedir. Bu anıtsal ve sivil mimarlık örneklerinden bazılarını 
sıralayacak olursak, Karacabey Hamamı, Karacabey Cami, Hacı Musa Cami, 
Sarıkadı Cami, Taceddin Cami, Mehmet Akif Ersoy Evi, Beynamlızade konağı, 
Kamil Paşa Konağı, Tarihi Kabakçı Konağı'dır. 

Foto 2: Karacabey Cami ve Mehmet Akif Ersoy Evi (Kaynak: Orjinal) 

Hamamönü bu değerlerle birlikte kentin kimliğini yansıtan bir alan olmasına rağmen 
son zamanlara kadar kentten ayrı, sadece orada yaşayan insanların kullandığı bir 
alandı. Hamamönü Ankara'da önemli olmasının en önemli nedeni kentin kimliği 
olması ve insanların bu kimliği hatırlamasını sağlamasıdır. Ancak, "Ankara 
Cumhuriyet Dönemi'nden beri sürekli bir öncekini unutarak, içi boşaltılarak inşa 
edilen ve bu nedenle bir türlü doldurulamayan boş bir kenttir. Ankara, üzerine her 
gelenin kendi istediğini yapma hakkını gördüğü boş bir sayfa olarak ele 
alınmaktadır"(Gür, 2011:9). Bu nedenle unutma eylemi yıllarca sürmüş kentin asıl 
varlığını oluşturan değerlerin üstü kapatılmıştır. Kentin merkezinde olan Hamamönü 
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toplumun refahı için gereken değerleri içinde barındırmasına rağmen kimse 
tarafından görülmeyen bir alana dönüşmüştür. 

Eski kent dokusunu yaşatılması için bazı planlama çalışmaları yapılmıştır. Bunlar 
Ankara Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı, Ulus Tarihi Kent Merkezini İyileştirme, 
Sağlıklaştırma, Koruma ve Yenileme Projesi vb'dir (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
tarihsiz). Bu çalışmalardan bir diğeri ise Hamamönü'nüde kapsayan Ankara Eski 
Kent Dokusu'nun Planlanması, Sağlıklaştırılması ve Korunması Projesi'nin 
uygulamaya konulmasıyla birlikte eski kent dokusunda çalışmalar başlamıştır (Önen 
Mimarlık, 2000). Kültür ve Turizm Bakanlığının onayladığı bu plan ile 2000 yılında 
Önen Mimarlığa bir rapor hazırlatılarak çalışmalara başlanılmıştır. Hamamönü 
semtinin bağlı olduğu Altındağ Belediyesi tarafından belirlenen şartlara göre 
yapılacak çalışmalar ve yöntemleri belirlenerek ilk olarak 2007 yılında Dutlu ve İnci 
Sokaklar Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları ile başlamıştır. 

4.Hamamönü'nde Kentsel Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları 

Hamamönü'ndeki miras değerlerini korumak için birtakım çalışmalar yapılmıştır. 
Bu çalışmalar sokak sağlıklaştırma çalışmaları, restorasyon çalışmaları ve 
rekonstrüksiyondur. Bu çalışmalardan ilki olan sağlıklaştırma çalışmaları 2006 
yılında İnci ve Dutlu Sokaklar ile başlamış ve ikinci olarak 2008 yılında Sarıkadı 
Sokak ile devam etmiştir. Alanda yapılan Sokak sağlıklaştırma çalışmalarında, 
tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarını sokağa bakı veren cepheleri ile 
birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme vb. mimari elemanların özgün sokak 
dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve 
çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasının yanı sıra sokak dokusunu tanımlayan 
tüm öğelerin korunması ve belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon, 
kentsel tasarım projeleri ile birlikte hazırlanıp uygulamaları yapılmaktadır (Altındağ 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2010). Bu çalışmalar sonucunda Pirinç ve 
Karakaş Sokaklarda 21 adet, Sarıca Sokakta 18 adet, Gebze Sokakta 32 adet, Filiz 
ve Kurnaz Sokaklarda 20 adet, Sarıkadın Sokakta 32 adet, Can ve At Pazarı Sokakta 
62 adet, İnci ve Dutlu Sokaklarda 36 adet toplamda 259 adet yapının 
sağlıklaştırılması gerçekleşmiştir (Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü, 2010). Altındağ Belediyesi Kentsel Sit Alanı Hamamönü Bölgesinde 
Yapılan Restorasyon Çalışmaları Teknik Raporu (2010)'unda bu alanda yaptığı 
çalışma yöntemini sokak sağlıklaştırma projeleri, tescilli ve tescilsiz yapılar 
ölçeğinde restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları, kamulaştırma çalışmaları, 
doku analizleri şeklinde sıralanmıştır. Aynı zamanda bu çalışmaları tamamlayıcı 
kültür merkezleri, el sanat atölyeleri, kongre, toplantı ve çeşitli kültürel faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği Sanat Sokağı gibi alanlar yaratılmıştır. 

4.1 İnci ve Dutlu Sokak Sağlıklaştırma Projesi 

Proje alanı olarak belirlenen bu sokaklar, ikinci derece kentsel sit alanı ile Ankara 
Eski Kent Dokusu Koruma Planı 1 numaralı Canlandırma Bölgesi içinde kalan; 
Karacabey Hamamı ile birçok tescilli sivil mimarlık örneklerinin bulunduğu proje 
İnci ve Dutlu sokaklarını ve meydanlarının altyapı, zemin düzenlenmesinin yanı sıra 
alan kapsamındaki 36 adet yapının cephe sağlıklaştırılmasını kapsamaktadır. 
Projenin uzun vadeli amacı, tarihi doku parçalarının korunması ve yaşatılarak 
kullanılmasına hız vermek, diğer bölgeleri de etkileyip harekete geçirerek tüm sit 
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alanlarına yayılmasını, koruma ve kullanma bilincinin kazandırılmasını sağlamaktır. 
Kısa vadeli amacı ise; bu tarihi dokunun sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin 
tanıtımını, yaşatılmasını, geliştirilmesini sağlayarak bu alanda yaşayan kesimin 
karşılayamadığı cephe yenilemelerinin yapılarak, yapıları ve sokakları kente 
kazandırmaktır. Bölgenin turistik ve ticari çekiciliğini arttırmaktır (Altındağ 
Belediyesi, 2006). 

Foto3:Dutlu Sokak Eski ve Yeni Durumu (Kaynak: Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü, 2011). 

4.2 Sarıkadı Sokak Sağlıklaştırma Projesi 

Bu sokak o bölgede bulunan iki yerleşim alanına giden en kestirme sokak 
olmasından dolayı da insan ve araç trafiğinin yoğun olmasına neden olmuştur. 
Hacettepe Üniversitesi hastane yapıları ve merkez kampüs alanları oluşturulmadan 
önce sadece konut birimleri ve az sayıda küçük ticarethaneden oluşan bir sokak, 
hastane birimlerinin oluşmasından sonra, günümüzde daha çok gıda ve restoran 
işletmeciliği yapan küçük esnafın yoğunlaştığı bir bölge olmuştur. 

Foto4: Sarıkadı Sokak Eski ve Yeni Durumu (Kaynak: Altındağ Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü, 2011). 
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2008 yılında başlanan sokak sağlıklaştırma proje uygulaması, sokak konumu ve 
işlevi dikkate alınarak yapılmıştır. Sokağın yoğunluğu dikkate alınarak hazırlanan 
projede dokunun korunmasına özen gösterilmiş ve özgünlüğünü koruyan yapıların 
ön plana çıkarılması sağlanmıştır. Sarıkadı sokak araç trafiğine kapatılarak 
yayalaştırılmıştır (Altındağ Belediyesi, 2008). 

4.3 Sanat Sokağı Projesi 

Sokak sağlıklaştırma çalışmalarını tamamlayıcı bir proje olan Sanat Sokağı, 2009 
yılında Altındağ Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi'nin arasında imzalanan 
protokol uyarınca Hamamönü'nde inşa edilmiştir. Mülkiyeti üniversiteye ait bir arsa 
üzerinde "sanat merkezi olarak kullanılmak üzere geleneksel Ankara evlerinden 
oluşan projeyi tamamlanmıştır. Bölgede bulunan ve mülkiyeti Hacettepe 
Üniversi tesine ait olan bazı tescilli Ankara Evleri sanat evi, atölye ve sergi salonu 
olarak kullanılmak üzere restore edilmiştir (Altındağ Gazetesi, Kasım 2009). 

5. Hamamönünde Yapılan Koruma Çalışmalarının Yaşayanlara Etkisi 

Tarihi alanların korunmasında önem teşkil eden öğe tarihi çevrede yaşayan 
insanlardır. Bu alanların korunması, yenilenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 
bu alanda yaşayanlara bağlıdır. Bununla birlikte Hamamönü önemli bir dönüşüm 
yaşadığından dolayı, yapılan çalışmaların buradaki insanlar üzerindeki etkisinin ne 
yönde olduğunu sorgulamak koruma çalışmalarının etkisini görebilmek için 
önemlidir. 

5.1 Koruma Çalışmalarının İkamet Edenlere Etkisi 

Hamamönü'nde yapılan çalışmaların ikamet edenlere bir dönüşüm sağlamasına 
rağmen yenileme çalışmalarından önce de insanların burada oturmaktan memnun 
olduklarını ifade etmişlerdir. Bunun en öne çıkan nedenleri ise Hamamönü'nün 
kentte merkezi bir konumda olması ve kira fiyatlarının uygun olması gelmektedir 
(Şekill). Diğer önemli neden ise komşuluk ilişkilerinin olmasıdır. Hamamönü'ndeki 
geleneksel yapının korunması geleneksel ilişkilerinde korunması sağlanmıştır. 
Yenileme çalışmaları olmadan önce bu alanda oturmaktan memnun olmayanların 
nedenlerinin başında, oturulan evin ve çevrenin kötü durumda olması ve altyapının 
ve güvenliğin olmaması gelmektedir (Şekil 2). 

Şekil 1: Hamamönü Sakinlerinin Burada Oturmaktan Memnun 

Olma Nedenleri 
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Hamamönü'ndeki koruma çalışmalarının etkilerine baktığımızda %60 oranında 
olumlu %40 oranında olumsuz etkide bulunduğu cevabı alınmıştır (Şekil 3). 

Şekil 2: Hamamönü Sakinlerinin Burada Oturmaktan Memnun 

Olmama Nedenleri 

Şekil 3: Yenileme Çalışmalarının İkamet Edenlere Etkisi 

Yenileme çalışmalarında öne çıkan olumlu etki daha temiz ve düzenli bir çevrede 
yaşama (%91,7) olmuştur. Eskiden yıkık dökük sokakları düzensizken şimdi temiz 
ve düzenli bir çevrede yaşama sahip olduklarını belirtmişlerdir. İkinci önemli etki 
ise, kadınlara iş imkânı yaratmış olmasıdır. Hamamönü'nde yaşayan kadınlar 
yenileme çalışmalarından sonra kendi yapmış oldukları ürünleri kapı önlerinde 
satmaya başlamışlardır. Bununla beraber birçok işyerinin açılmasıyla burada 
yaşayan kadınlara iş imkânı yarattığını ifade etmişlerdir (Şekil4). 

Hamamönü'nde yaşayan insanları olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında 
işyerlerinin çoğalması ve komşularının taşınmasından duyulan rahatsızlık ve yabancı 
insan sayısının artması gelmektedir (Şekil 5). Bu durumu fırın sokağı sakini, "Fırın 
sokak çok güzeldi eskiden. Sokaklarda sadece kendi komşularımız vardı, ama şimdi 
kimse kalmadı herkes taşındı. Çocukların oynamasına işyerleri izin vermiyor. 
Eskiden kapımızı hiç kapatmazken artık kapılarımız sürekli kapalı çünkü yabancı 
insanlar var." olarak ifade etmiştir. Bu alanda işyeri sayısının artma nedenini ise 
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Mehmet Akif Ersoy Sokak sakini ile yapılan görüşmede, "Eskiden her yer konuttu. 
Ancak evler işyerine kaydı. Veysel Tiryaki buraları yapmadan önce geldiğinde bu 
evlerin hepsi işyeri olacak dedi. Evlerin işyerine dönüşmesi artık engellenemez. 
Benim evimde işyeri olacak. Önceden bu durum beni rahatsız etti. Çünkü 
komşularımdan uzak kalacağım. Burada olan komşuluk ilişkilerini binalarda 
bulmak zor. Ama beni komşularımla aynı yere yerleştirirlerse hiç sorun değil. 
Buradan çıkarsak hep birlikte Hamamarkasına gitme sözünü aldım. Evim işyeri 
olduğunda 8-10 kişinin karnı doyacağı için içim rahat"olarak ifade etmiştir. 

Şekil 4: Yenileme Çalışmalarının İkamet Edenlere Olumlu Etkisi 

Şekil 5: Yenileme Çalışmalarının Olumsuz Etkisi 

Hamamönü sakinleri güvenlik konusunda da kendilerini rahatsız hissetmektedir. 
Eskiden de bu tür sorunlar bulunmaktadır. Ancak bu sorun bugün biraz şekil 
değiştirmiştir. Yenileme çalışmaları olmadan önceden bu alan sarhoşların, marjinal 
grupların yeri olarak adlandırılırdı. Ancak bugün bu sorun çözülmüştür ve 
güvenliğin eskiye göre arttırıldığını düşünmelerinin yanında hırsızlığın olduğunu ve 
otopark değnekçilerinin bulunmasından rahatsızlık duyduklarını açıklamaktadırlar. 
O nedenle birçok insan bu alandan gitmek istemektedir. Son zamanlarda hırsızlığın 
arttığını (özellikle Hamamarkasında), burada da birkaç eve girdiklerini ve bunun 
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nedeni de evlerin yenilenmesi olduğunu düşünmekte ve "Güvenlik eskiye göre var 
ama sanki değişen bir şey de yok gibi. Eskiden içkiciler vardı şimdi de hırsızlık 
başladı. 1980 yılında biz buraya geldiğimizde mahallenin bir bekçisi vardı ve o bize 
güven verirdi. Şimdi de bekçi var ama biri Mehmet Akif Ersoy Parkı'nı, biri de 
öğrenci yurdunu koruyor. Biz bir durum olduğunda söylüyoruz ama onu 
ilgilendirmediğini söylüyor. "şeklinde ifade etmektedirler. 

Diğer önemli bir sorun koruma çalışmaları kapsamında yapılan kamulaştırma 
çalışmalarıdır. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığından bir yetkili, "birimimize 
en fazla gelen şikâyet konusu Altındağ Belediyesi tarafından yürütülen 
kamulaştırma ve el koymalar olduğunu"söylemektedir. Bu nedenle bazı ev sahipleri 
Altındağ Belediyesi ile mahkeme sürecindedir. 

Son zamanlarda önemli bir sorun da otoparkta "değnekçi" sorununun ortaya 
çıkmasıdır. Burada bulunan birçok işyeri ve ikamet edenler bu sorundan rahatsızlık 
duymaktadırlar. Buraya gelen ziyaretçilerden otopark parası istediklerini ve eğer 
vermezlerse de arabalara zarar verdiklerini söylemektedirler. Hamamönü sakinleri 
bu konuda "Belediye'den yardım istedik, ancak buna engel olamayacaklarını 
söylediler. Para isteyenler normal insanlarda değiller. Bu sorunu çözmezse buraya 
yaptığı bu kadar emek de boşa gidecek. Çünkü esnafın da sırf bu yüzden gelen 
müşterisi azalıyor" şeklinde düşüncelerini ifade etmişlerdir. 

Sonuç olarak Hamamönü'nde yaşayan insanlar bu yenilenmeden genelde memnun 
olmakla birlikte etkisi çoğunlukla olumsuz yönde gerçekleşmiştir. Tarihi alanların 
korunması bütünlüklü bir yapıya sahip olmasına rağmen bu yönü zayıf kalmıştır. 

5.2 Koruma Çalışmalarının İşyerlerine Olan Etkisi 

Yenileme çalışmalarından önce sadece alanda yaşayan halk ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılamak için işyerleri bulunmaktaydı. Bugün ise daha geniş bir 
ziyaretçi kitlesinin ihtiyaçlarını karşılayacak işyerleri mevcuttur. Hacettepe 
Mahallesi muhtarı Fethi Adalı"nın verdiği iş yeri sayılara bakılacak olursa (Tablo 1) 
eskiden 38 işyeri bulunurken şu anda 70 işyeri bulunmaktadır ve bu sayı giderek 
artmaktadır. 

İş yerlerinin kurulma tarihlerine baktığımızda yenileme çalışmalarıyla birlikte 
arttığını görmekteyiz. 2000 yılından önce bulunan işyerleri %27.6, 2000-2005 ve 
2006-2011 yılları arasında kurulan işyerleri sırasıyla % 17.2 ve %55.2 oranlara 
sahiptir. Restorasyon dönemi 2004 yılında başlamasına rağmen daha fazla 2006-
2011 yılında açıldığı görülmektedir. (Şekil 6) Bunun nedeni evlerin ve çevre 
düzenlenmesiyle birlikte yaratılan cazibedir. 

Koruma çalışmalarından önce alanda bulunan işyerlerinin bu çalışmalardan 
etkilenme durumu olumlu ve olumsuz olarak iki yönde olmuştur (Şekil7). Olumlu 
etkisi işyeri gelirinin artması olarak ortaya çıkmaktadır (%55,2). Restorasyon 
çalışmalarının işyerleri için olumlu olduğunu düşünen işletme sahipleri bu durumu 
alana daha fazla ziyaretçi gelmesine ve geniş bir kitleye hizmet vermelerine 
dayandırarak şöyle ifade etmektedirler; "[....] Restorasyon çalışmalarıyla buralar 
güzelleşince öğrenciler burada daha fazla vakit geçirmeye başladılar. Önceden 
onlar tatile gidince burası terk edilmiş kasaba gibi olurdu. Çünkü geride sadece 
uzmanlar, doktorlar kalırdı ve onlarda burada vakit geçirmeyi tercih etmezdi. Şimdi 
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insanlar yemek yemek ve vakit geçirmek için burayı tercih ediyorlar" (Altındağ 
Gazetesi, Ekim 2009). Olumsuz etkisi ise, bazı işyerlerine koruma çalışmaları 
herhangi bir etki de bulunmamıştır (13,8). Bunun nedeni, sadece öğrenci ve hastane 
çalışanına hizmet vermesinden dolayıdır. Bununla birlikte kendi müşterileri 
olduğunu ve yenilemeden sonra da bir fiyat değişikliğine gitmediklerini bu durumu 
da " [ ] İşyerimin gelirinde bir değişiklik olmadı. Zaten bize Hacettepe yurdunda 
kalan öğrenciler geliyordu, yine onlar geliyor. Ziyaretçiler daha çok Mehmet Akif 
Ersoy Sokak'ta yeni açılan kafelere gidiyor" şeklinde ifade etmişlerdir Bunun 
yanında birçok işyerinin açılması sonucunda ziyaretçilerin yeni açılan, daha 
gösterişli, marka olan işyerlerini tercih ettiklerinden dolayı gelirinde azalma 
meydana gelen işyerleri de bulunmaktadır (10,3). 

Tablo1:Hamamönün'de Konut ve İşyeri Sayıları 
Sokak Adı Restorasyondan Once 

( İşyeri Sayısı) 
Restorasyondan Sonra 

(İşyeri Sayısı) 
Mehmet Akif Ersoy 3 11 
Sokak 
Hamamönü Sokak 8 17 
Sarıkadı Sokak 22 26 
İnanlı Sokak 0 6 
Fırın Sokak 0 2 
Dutlu Sokak 5 8 
Toplam 38 70 

Sarıkadı Sokakta bulunan bir işyeri sahibi "yenileme çalışmalarının çoğunlukla kafe 
ve restoranlara olumlu etkide bulunduğunu, ancak küçük işletmelere bir etkisinin 
bulunmadığını" ifade etmiştir. 

Şekil 6:Hamamönü'ndeki İşyeri Açılma Tarihleri 
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Yenileme çalışmalarının ekonomik etkisinin yanında sosyal etkisi de bulunmaktadır. 
Eskiden Hamamönü"nde işyeri olan kişilerin yenilemeyle birlikte işyerlerini 
kaybetmeleri buradaki diğer işyerlerini huzursuz etmiştir. Eski esnafın işyerlerini 
kaybetmelerini de şöyle ifade etmişlerdir; "Eski esnaflardan bazıları yenilemeden 
önce çıkarıldılar. Bu alan yenilendikten sonra tekrar burada çalışacakları söylendi, 
fakat restore edildikten sonra kira fiyatları eskiye göre arttığı için ödeyemediler ve 
buradan taşınmak zorunda kaldılar." 

Şekil 7: Yenileme Çalışmalarının İşyerlerine Etkisi 

Koruma çalışmaları Hamamönü'nün eski yapısını dönüşüme uğratmasının yanında 
içinde yaşayanları da etkilemiştir. Yukarı da da tartışıldığı gibi bu etkilerin hem 
olumlu hem de olumsuz etkileri olmuştur. Bu etkilerin bir kısmı her ne kadar olumlu 
olsa da tarihi alanların yeniden ortaya çıkarılmasında bu alanların kullanılması 
içinde yaşayanlar ile birlikte olmalıdır. 

6.Sonuç 

Tarihi alanların korunması ve bu alanların yaşanılır kılınması oldukça önemlidir. 
Çünkü bu alanlar kentin ve insanların kimliğinin bir parçasıdır. Ancak bu alanların 
korunmasında dikkat edilecek en önemli öğe içinde yaşayan bu alanın tarihselliği ile 
birlikte yaşayan insanlardır. Yapılan çalışmaların uzun bir süre devam etmesinde bu 
öğe göz ardı edilmemelidir. Yaşayarak ve yaşatılarak korunma tarihi alanların 
işlevselliğini ve değerini kaybetmeden koruma sağlayacaktır. 

Hamamönü Ankara kentinin önemli bir parçasıdır. Bu yüzden içindeki tüm öğelerle 
birlikte korunması ve yaşatılması gerekmektedir. Burada yapılan koruma 
çalışmalarının Hamamönü'nde yaşayan insanlara ve işyerleri bu çalışmaların bir 
parçası olamadığı görülmektedir. Bu durumda tarihi alanların korunmasında önemli 
olan yaşatılarak koruma boyutunun ikincil plana düşürüldüğü sonucu ortaya 
çıkmaktadır. 
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Türkiye'de Konut Politikalarının Gelişim Süreci ve Ankara 
Metropol Kentinde Mevcut Kiralık Konut Piyasasına İlişkin 
bir Değerlendirme 
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Öz: Konut piyasasının arz ve talebi belirleyen faktörlerin karşılıklı ilişkisi, her ülkede konut 
piyasasına müdahale biçimleri olarak geliştirilen konut politikası araçlarının bu ilişkiyi 
şekillendirmesiyle işlemektedir. Mülk ve kiralık konut sunum biçimlerinin çeşitliliği etkin bir 
konut piyasası işleyişini sağlamaktadır. Ankara tarihsel süreç içerisinde konut politikalarının 
uygulamalarına bağlı olarak tüm konut sunum biçimlerine sahne olmuştur. Konut politikaları, 
planlama, mevzuat, merkezi, yerel yönetim ve özel sektör konut piyasasını belirleyen temel 
unsurladır. Her gelir grubuna yönelik esnek mülk konut ya da kiralık konut sunum seçeneklerinin 
oluşumunda konut politikaları ve stratejiler çok önemlidir. Çünkü konut piyasasını belirleyen bu 
unsurlar konut kullanım biçimine (mülk konut, kiralık konut) yönelik seçimleri de etkilemektedir. 
Etkin kiralık konut politikalarının olmadığı Ankara metropol kentinde konut sektörü piyasa 
koşullarına bırakılmıştır. Bu durumdan en çok etkilenen grup ise dar gelirli kiracılardır. 

Anahtar Kelimeler: konut politikaları, kiralık konut politikaları, kiralık konut, dar 
gelirli kiracılar 

Abstract: The mutual relationship of factors determining the supply and demand of housing market 
is operating through the intervening housing policy instruments developed in each country. The 
diversity of owner and rental housing supply provide the effective operation of housing market. The 
development process of Ankara has witnessed the diversity of housing supply due to the housing 
policy implementations. Policies, planning, legislation, central and local government and the 
private sector are the main components determining the housing market. As the factors determing 
the housing market also affect the factors related to the housing tenure choice (as owner or rental), 
housing policies and strategies are crucial for providing flexible supply alternatives of owner and 
rental housing for different income groups. In Ankara, the housing sector is left to the market 
conditions in the absence of effective rental housing policies. The most negatively affected group 
from this situation is the low income tenants. 

Keywords: housing policies, rental housing policies, rental housing, low income tenants 
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Giriş 

Konutun başka bir nesneyle ikame edilememesi, konut piyasasına diğer piyasalardan 
farklı bir nitelik kazandırmakta ve devletin bu piyasaya müdahale etmesini gerekli 
kılmaktadır. Konut yalnızca bir barınak değil, aynı zamanda, dayanıklı bir tüketim 
malı, aile ve kişiler için bir güvence kaynağı, bir yatırım aracı, emeğin yeniden 
üretildiği yer ve yaşam çevresinin oluşumunda yapı taşıdır. Bu işlevlerinden dolayı 
konut, sosyo-ekonomik bir nitelik arz etmektedir. Konut piyasasında konut talebi, 
yaş, cinsiyet, gelir gibi değişkenlere bağlı olarak oluşan bireyin yaşam kalitesine ve 
kentin ekonomik, sosyal yapısı, tarihi gibi değişkenlere bağlı olan kentin yaşam 
kalitesine göre oluşmaktadır. Ancak bu talebi, yasalar/yönetmelikler, belediyeler, 
plancılar, sivil toplum örgütleri gibi etmenler yönlendirmektedir. Bu bağlamda 
özellikle dar gelirli toplum kesiminin konut gereksiniminin karşılanması, içerdiği 
çok çeşitli planlama ve uygulama sorunları ile her ülkede politikacıların, ilgili kamu 
kuruluşlarının, kent plancılarının, konut üreten birliklerin ilgilenmesi gereken 
önemli bir konu olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de 
dar gelir grubunun konut gereksiniminin karşılanması, bu grubun ekonomik güçleri 
ile çözülemediği göz önüne alındığında, kamu kurum ve kuruluşlarının bu sorunun 
giderilmesindeki politika ve uygulamalarının önemi artmaktadır. 

Bütünleşik bir konut piyasasının girdiler, üretim ve talep olmak üzere basitçe üç 
bileşene dayanarak çalıştığı görülmektedir (Şekil 1.). Herkese yeterli ve uygun 
fiyatlı konut erişimini sağlayan bir konut piyasası iyi yapılanmış ve iyi işlevsel bir 
yapıya sahip sistemdir. Böyle bir sistemde hem ev sahipliği için hem de kiralık 
konut için erişimin sağlanması önemlidir. Şekil 1' de konutun her aşamada bir değer 
oluşturduğu görülmektedir "konutun" ekonomik niteliğinin yanısıra en temel niteliği 
olan sosyal niteliği olan barınma ihtiyacı kesinlikle gözardı edilemez. Habitat 1996' 
da barınmanın, sadece insanların başının üstünde bir çatı olması anlamına gelmediği 
aynı zamanda, yeterli gizlilik, yeterli alan, fiziksel ulaşabilirlik, yeterli güvenlik, 
kullanım güvenliği, yapısal sağlamlık, yeterli aydınlatma, ısıtma ve havalandırma, 
su temini gibi yeterli temel alt yapı, uygun çevre kalitesi ve sağlıkla ilişkili faktörler, 
işe ve temel gereksinimlere kolay ulaşılabilecek yerleşim anlamına geldiği ifade 
edilmektedir. Dolayısı ile bunların hepsinin toplumun karşılayabileceği maliyetle 
sağlanabilir olması önemlidir. Ancak yeterliliğin anlamı, sosyal, kültürel, çevresel 
ve ekonomik faktörlerle ilişkili olduğu için, toplumdan topluma değişebilmektedir. 
Ekonomik nitelikleri nedeniyle kullanım, değişim ve prestij gibi değerlere sahip olan 
konutun kullanım değerini oluşturan en önemli etken "sosyal nitelikleridir". 

Şekil 3. Konut Piyasası İşleyişi Kaynak: UNHCS, 2003 
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Geçmişten günümüze Türkiye'de konut politikaları mülk konutu desteklemiş ve 
kiralık konut sunumuna yönelik etkin bir politika geliştirilememiştir. Kiracılık 
Türkiye'de genel olarak serbest piyasa ekonomisinin bir sonucu olarak gelişmiştir. 
Bununla birlikte mülk konutun edinilmesi yönündeki politikalar da özellikle dar 
gelir grubu hanehalklarının konut ihtiyacını karşılamakta etkin olamamaktadır. 

Ancak günümüzde demografik, ekonomik, politik, teknolojik vb. değişim ve 
gelişmeler, toplumsal ve sosyal yapıyı, yasayış biçimlerini, hanehalkı yapısını, 
dolayısıyla hane halklarının gerek mülk gerek kiralık konut talebini etkilemektedir. 
Buna bağlı olarak her gelir grubunun mülk ya da kiralık konut talebi olduğu 
söylenebilir. Ancak bu talep hanehalklarının demografik, ekonomik, sosyal yapısı ile 
şekillenen tüketici tercihlerine göre şekillenmektedir. Ayrıca giderek değişen yaşam 
koşulları dar gelirli gruplar ile orta gelirli gruplar arasındaki yaşam düzeyi ve 
tüketim tercihleri arasındaki farkları azaltmaktadır. Bu bağlamda her gelir grubunu 
kapsayacak biçimde mülk ve kiralık konut talebine karşılık esnek sunum seçenekleri 
iyi bir konut sektörünün gerekliliğidir. Her gelir grubunun ve özellikle dar gelir 
grubu hanehalklarının taleplerine yanıt verebilecek konut arzının geliştirilmesi ise 
konut politikalarının düzenleyici etkinliğine bağlıdır. 

Kiracılık tüm bireylerin ya da hanehalklarının yaşamlarının farklı evrelerinde gelire 
bağlı ya da bağlı olmaksızın tercih ettikleri kentin bütününe yayılan oldukça önemli 
kentsel nitelikli bir kullanım biçimidir. Bu sebeple kiralık konutu, her gelir 
grubundaki birey ya da hanehalkları farklı nedenlere bağlı olarak tercih 
edebilmektedir. Bu noktada her gelir grubunu kapsayacak biçimde mülk ve kiralık 
konut talebine karşılık esnek sunum seçenekleri iyi bir konut sektörünün 
gerekliliğidir. Her gelir grubunun ve özellikle dar gelir grubu hanehalklarının 
taleplerine yanıt verebilecek konut arzının geliştirilmesi ise konut politikalarının 
düzenleyici etkinliğine bağlıdır. 

Kentsel gelişim açısından Ankara'nın Cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri vardır. 
Başkent oluşundan itibaren gelişen ve bugün bir metropol haline gelen Ankara tarihi 
boyunca konut politikalarının uygulamalarına bağlı olarak tüm konut sunum 
biçimlerine ve konut kullanım biçimlerine sahne olmuştur. Gerek Türkiye'de gerek 
Ankara'da devlet tarafından düzenlenen ve uygulanan konut politikaları ve 
stratejileri konut talebi, konut arzı ve sonuçları üzerinde doğrudan etkilidir. Konut 
talebi de kentleşme oranı, yeni hanehalkı oluşumu ve hanehalkı gelirlerine göre 
belirlenirken, konut arzı arazi, altyapı, işgücü, inşaat malzemeleri gibi girdiler ve 
kaynakların uygunluğundan etkilenmektedir. Konut piyasasının arz ve talebi 
belirleyen faktörlerin karşılıklı ilişkisi, her ülkede konut piyasasına müdahale 
biçimleri olarak geliştirilen konut politikası araçlarının bu ilişkiyi şekillendirmesiyle 
işlemektedir. Fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için sağlıklı konut(yeterli fiziksel ve 
sosyal ve psikolojik koşullara uygun vb.) ve yaşam çevrelerinin oluşumunda ve her 
gelir grubu için mülk konut ya da kiralık konut olsun esnek sunum seçeneklerinin 
oluşumunda konut politikaları ve stratejilerinin önemi büyüktür. 

Etkin kiralık konut politikalarının olmadığı Ankara metropol kentinde konut sektörü 
piyasa koşullarına bırakılmıştır. Bu durumdan en çok etkilenen grup ise dar gelirli 
kiracılardır. Ankara kenti ve ilçelerine ilişkin kiracı oranlarına en son 2000 TÜİK 
verileri ile ulaşılabilmektedir. Bu tarihten sonra veri elde edilememektedir. Ayrıca 
kiralık konut sayısı ve niteliğine ilişkin, kiracıların kiralık konutlara ilişkin erişimi ve 
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buna dayalı sosyo-mekansal bir veriye ulaşmakta mümkün değildir. Bu bağlamda bu 
bildiri kapsamında Ankara merkez ilçeleri ele alınarak, belirli arama motorlarından 
yararlanarak mahallelere göre ortalama 4 kişilik bir hanehalkının yaşayabileceği, 
3+1 yaklaşık 100-120 m2 büyüklüğünde bir konutun ortalama kiralık ve satılık konut 
değerleri incelenmiştir. Böylece mahallelerdeki kiralık ve satılık konut değerlerinin 
hangi aralıkta yığıldığı kentin hangi bölgelerinin prestij bölgeler olduğu 
saptanabilirken, dönüşüm projelerinin söz konusu olduğu mahallelerde kiralık ve 
satılık konut değerlerinin değişimi ile Ankara konut piyasasının kiralık ve satılık 
konut erişimi ile ilgili genel bir bilgi vermesi amaçlanmaktadır. Bu verilerin tek 
başına yeterli olmadığı bilinmekle birlikte bu çalışma özellikle piyasa koşullarına 
bırakılmış kiracı dar gelir grubunun, Ankara kiralık konut piyasası içinde ekonomik 
ve mekansal olarak seçim olanaklarını kısmen ortaya koymaktadır. 

l.Türkiye ve Ankara'da Konut/Kiralık Konut Politikaları 

Gelişmekte olan ülkelerde mülk konut sahibi olma isteği, daha belirgin olarak 
görünmektedir. Bu durum büyük ölçüde devlet politikalarının etkisidir. Çünkü 
gelişmekte olan ülkelerin çoğu mülk konut sahipliğine yönlendiren batı 
modellerinden (ABD, Avustralya vb.) etkilenmiştir. Gelir vergi indirimleri ve 
sübvansiyonlar gibi teşvikler hanehalklarının mülk konut sahibi olmasını 
sağlamıştır. Kiralık sosyal konut inşası da sınırlı kalmıştır ve 1970'lerden sonra 
gelişmekte olan ülkelerin birkaçında kira için inşa edilen konutlar hızla satılmıştır 
(UNCHS, 2003). Günümüzde bu ülkeler sadece mülk konuta dayalı bir konut 
politikasının tek başına zayıf kaldığının farkına varmış olsalar da gelişmekte olan 
ülkelerin çoğunda birçok hükümet politikaları hala kiralık konutu hane halklarının 
ilk evreleri ile ilgili olarak görmektedir. Oysa Dünya Bankası'nın (1993) da belirttiği 
gibi; başarılı bir konut sektörünün kilidi arzın çeşitliliği ile ilgilidir. Bir başka ifade 
ile konut politikaları hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde tüm gelir 
gruplarına yönelik ve her aileye uygun geniş çeşitlilikte esnek sunum seçeneklerini 
sunmalıdır (Hansen et al. , 1988; Gilbert ve Gugler, 1989; Rakodi, 1992). 

Türkiye'de mülk konut edinme süreçleri ve maliyetleri oldukça büyük farklılıklar 
göstermektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren mülk konutun desteklenmesi 
politikası benimsenmiş, ancak mülk konut politikasının en önemli parçası olan konut 
satın alacaklara yeterli kredi desteği sağlanması mümkün olamamıştır (Türel, 1996). 

Tarihsel süreç içerisinde Türkiye'de konut ve kiralık konut politikaları yaklaşımı ve 
Ankara'da yansımaları aşağıda kısaca özetlenmektedir. 

Türkiye'de 1923-1962 planlı dönem öncesinde, Ankara'nın başkent olması üzerine 
devlet memurlarının konut sorununa çözüm olarak 1925 tarihli 586 sayılı yasa 
çerçevesinde konut kooperatifleri kurmak üzere tüm memurlara aylıklarının yarısı 
kadar avans verilmiştir. 1928 yılında memur konutlarının yapımını amaçlayan 1352 
sayılı yasanın ardından 1929 yılında 1452 sayılı yasa ile memurlara konut tazminatı 
ödenmeye başlamıştır (Keleş, 2006). 1944 yılında da 4626 sayılı "memur meskenleri 
inşası hakkında kanun" adlı yasa çıkarılmıştır (Tekeli,1996). Bu yasa ile memur 
konutlarının yapılması, inşası biten konutların işletilmesi, kiralarının toplanması ve 
tamir işleri devletin görevleri arasına alınmıştır. Geray (2000), Ankara'da konut 
sorununa çözüm arayışlarında memurlara kira ödencesi verilmesi, Saraçoğlu 
Mahallesi adıyla kamu konutlarının yapılması ve Cumhuriyetin ilk kooperatif 

228 



KBAM 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu 

denemesi olan Bahçelievler Yapı Kooperatifi'nin (1934) kurduğu mahalle toplumsal 
nitelikli önemli girişimler olduğunu ifade etmektedir. 

İlk kez 1930 yılında 1580 sayılı Belediyeler Yasası ile konut yapımı kamu işlevleri 
arasında sayılmıştır ve belediyelere imar planı yaptırma zorunluluğu gelmiştir. 
Konut sorunun çözümüne yardımcı olmak amacıyla Belediyelerin görevleri 
arasında, ucuz belediye konutları yapmak ve belediyeler adına inşaat yaparak kiraya 
vermek, belediyelerin gelişmeye uygun yerlerinde arsa alarak yeni plana göre 
düzenlemek ve inşaat yapmak isteyenlere satmak, ucuz konut yapımına girişmek ve 
kiralık konut üretmek gibi görevler belirtilmiştir. Ancak bu görevin zorunlu 
olmaması nedeniyle belediyelerin konut üretimine önemli bir katkı sağlamamıştır. 
Aynı yıl çıkarılan (1930) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile konutların sağlık 
koşullarına uygun olarak yapılması için konutlarda bulunması gereken en az 
nitelikler belirlenmiş fakat uygulamaya geçirilememiştir (Tekeli, 1996). 

1950'li yıllarda kentleşmenin hız kazanması ve gecekonduların çoğalması bu 
dönemin konut politikasının önceliğini gecekondulaşmanın önlenmesine 
yöneltmiştir. Bu tarihte Ankara nüfusunun % 34'ünün 100 bini aşkın gecekonduda 
yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu nedenle ilk önlem Ankara'da düşünülmüş ve yeni 
gecekondu yapımını engellemek ve yapılanları yıkmak amacıyla 1948 yılında 5218 
sayılı yasa çıkmıştır. Bu yasa Ankara'da kendisinden önce yapılmış gecekonduları 
yasallaşmıştır. 1949 yılında çıkarılan 5431 sayılı ile diğer kentlerdeki 
gecekonduların da bağışlanmasını yaygınlaştırmıştır 5218 sayılı yasa ile sağlanan 
elverişli kredi koşullarına dayanarak Ankara'da Yenimahalle'nin gerçekleşmesinde 
önemli rol oynamıştır. 105 hektarlık alanı kapsayan Yenimahalle projesinin % 55'i 
satın alma % 45'i hazineden sağlanarak yapı zorunluluğu, ucuz arsa ve kredi 
nedeniyle dört yıl içinde yapılar bitirilmiş, mahalle yerleşime açılmıştır (Geray, 
2000). 

1953 yılında ise 6188 Sayılı Bina Yapımını Teşvik Yasası ile boş arsaların 
belediyelere devri ve belediyelerce konut sahibi olmayanlara verilmesi 
öngörülmüştür. Bu yasanın olanaklarından Yenimahalle'nin yapımında da 
yararlanılmıştır (Geray, 2000). Bu yasa kaçak yapılar korunarak bina yapımı için 
teşvikler getirilerek çözümlenmeye çalışılmış, ancak başarılı olunamamıştır. 1958 
yılında İmar ve İskan Bakanlığı kurulmuştur. Böylece yerel yönetimlerin 
sorumluluğunda imar ve konut sorununun çözümü, Bakanlığın kurulması ile 
merkezi idarenin sorumluluğuna geçmiştir. 1961 Anayasasıyla birlikte dar gelirli ve 
yoksul ailelerin sağlık koşullarına uygun barınma gereksinmelerini karşılamak ödevi 
devlete verilmiştir (Eronat,1977). 

Bu dönemde, kooperatifçilik spekülatif olarak hızla artan arsa değerlerinden 
kaçınma yolu olarak gelişmiş ve Türkiye'de Emlak Kredi Bankası konut 
kooperatiflerine destek sağlamıştır. Bu dönemde konut üretimi büyük ölçüde özel 
teşebbüse bırakılmıştır (Üçer, 2007). 

20 yıl yürürlükte kalan 1961 Anayasası ile Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
yapılan beş yıllık kalkınma planları yapılmaya başlanmıştır. Genel olarak, sekiz 
kalkınma planda, eldeki kıt kaynaklarla daha çok konut yapmak, lüks konut 
yapımını sınırlamak, konut üretimini öncelikle alt gelirlilerin konut ihtiyacını 
karşılamaya yönelik olarak gerçekleştirmek, düşük kiralı konutlar yaparak, alt 
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gelirlilerin kira ödemede karşılaştıkları olumsuzlukları gidermek, ucuz arsa 
sağlamak, arsa spekülasyonunu önlemek, halk konutları yapımını teşvik etmek, 
gecekondu sorununu çözmek ve bu hedefler için gerekli teşkilatlanmayı yapmak, 
olarak belirlenmiştir. Son Dokuzuncu Kalkınma Planında ise konut ayrı bir başlık 
altında değil genel olarak ele alınmış, ucuz ve uzun dönemli krediler ile 
desteklenmesi ve kente göçenlerin sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilememesi 
sonucu, konut alımındaki getirilen kolaylıklardan bu kesimin yararlanamaması (ucuz 
faizli kredi ve mortgage vb.) sonucu, toplu konut idaresi ve belediyeler ucuz konut 
üretimine devam ettirilmeli ve teşvik edilmesi söz konusu raporun uygulama 
stratejileri içinde yer almaktadır (DPT,2006). 

1980 yılına kadar kamunun konut üretimi, İmar ve İskân Bakanlığı, bu Bakanlığa 
bağlı Emlak ve Kredi Bankası, SSK, Bağ-Kur, Oyak ve benzeri kamu kuruluşlarınca 
gerçekleştirilmiş ve desteklenmiştir. İnşaat sektörünü canlandırabilmek, giderek 
artan konut sorununa geniş çaplı üretimi özendirerek çözüm bulmak ve özellikle dar 
ve orta gelir grubundaki vatandaşların barınma ihtiyacına çözüm getirebilmek için 
1981 yılında 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu çıkarılmıştır. 1984 yılında 2487 sayılı 
kanun yürürlükten kaldırılmış ve yerine 2985 sayılı Yeni Toplu Konut Kanunu 
yürürlüğe girmiştir. Bu dönemde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nce; Ankara Susuz-
Eryaman, İzmir-Gaziemir ve İstanbul-Halkalı'da toplu konut alanlarının 
kamulaştırılmaları yapılmış ve alt yapı çalışmalarına başlanmıştır. 1990 yılında 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki 
ayrı idare olarak örgütlenmiştir. 1993 yılından itibaren de Toplu Konut Fonu'nun 
Genel Bütçe kapsamına alınmasıyla İdare kaynaklarının azalması, İdare'yi konut 
üretiminden uzaklaştırmıştır. İdare gittikçe azalan sayılarda konutun üretimine 
destek verebilmiştir. Dolayısıyla, dar ve orta gelirlilerin nitelikli konut ihtiyacı da 
tam olarak karşılanamamıştır (TOKİ, 2005). Toplu Konut Fonu, 2001'de tamamen 
yürürlükten kaldırılmıştır. Fonun kaldırılması Toplu Konut İdaresi(TOKİ) 
kaynaklarını büyük ölçüde azaltmış ve bütçeden aktarılan ödeneklere bağımlı hale 
getirmiştir. Kuruluşundan itibaren, Toplu Konut Fonu'nun da sağladığı imkânlarla, 
Türkiye'de yerleşim ve konut politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında en 
önemli kurum olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2002 yılına kadar yaklaşık 950 
bin konuta kredi yoluyla finansman desteği sağlamış, aynı zamanda kendi arsaları 
üzerinde 43.145 konutun inşaatını da tamamlamıştır (TOKİ, 2005). 

2001 yılında arsa ve konut üretimi politikalarının yürütülmesine dönük Konut 
Müsteşarlığı kurulmasını öngören 4698 sayılı yasa, yürürlüğe girmiştir. Yasaya 
göre, Konut Müsteşarlığı, kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde 
sağlıklı ve düzenli yapılaşmayı ve her çeşit konut için gereksinim duyulan arsa 
üretimini gerçekleştirecektir. Ayrıca TOKİ'nin denetlenmesi de bu müsteşarlık 
tarafından yapılacaktır. Ancak 2003 yılında Müsteşarlık kaldırılmıştır. TOKİ, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlanmıştır. 2001 yılında Emlak Bankası tasfiye 
edilmiştir. Banka'nın malvarlığı TOKİ'ye devredilmiştir. 2003 yılında uygulama 
yapılacak yerlerde gerektiğinde TOKİ yerel teşkilat birimi kurabilecek bir yetkiye 
sahip olmuştur. 2004 yılında TOKİ, Başbakanlığa bağlanmıştır. 5104 sayılı Kanun 
ile TOKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentsel alanların dönüşümünü sağlamak 
için toplu konut, altyapı ve sosyal donatılarını planlamak, geliştirmek ve 
gerçekleştirmek üzere yetkilendirildi. Bu projeye müşavirlik etmek üzere, şirket 
hisselerinin %49,9'u TOKİ'ye ait olan Toplu Konut -Büyükşehir Belediyesi İnşaat, 
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Emlak ve Proje A.Ş. (TOBAŞ) kuruldu. 5162 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu 
Konut Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, TOKİ'ye düşük standarttaki konutları 
tasfiye etmeye yönelik projeleri planlama ve uygulama yetkileri verildi. Bu 
değişikliklerle, TOKİ'ye gerektiğinde imar planları hazırlama ve gerekli 
düzenlemeleri yapma yetkisi tanınmıştır. Ayrıca, kamu yararı gerektirdiğinde boş 
arsa veya binaları istimlak etme ve gecekondu dönüşüm projeleri için finansal 
düzenlemeleri planlama ve uygulama yetkisi de tanımıştır. Aynı yıl Arsa Ofisi'nin 
tüm yetki ve görevleri TOKİ'ye devredilmiştir. Böylece Arsa Ofisi'nin görevlerini 
üstlenen TOKİ, konut arsası stoku oluşturmakla görevli kurum olup bu amaçla 
hazine/kamu mülkiyetindeki alanları kullanma ve planlama yetkisine de sahiptir. 
Ancak, TOKİ planladığı kamu arazilerinde kendisi, özel sektör eliyle toplu konut 
üretimine girişmektedir. 2005 yılında ise TOKİ, Merkezi Yönetim Bütçesinden 
çıkmıştır. 2006 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılmış ve Göçmen 
Konutları işleri TOKİ'ye aktarılmıştır. Son olarak 2007 yılında Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nın Gecekondu Kanunundaki görevleri TOKİ'ye aktarılmıştır ve 4986 
Sayılı Yasa'da yapılan değişikliklerle TOKİ'nin yetkileri artırılmıştır. Artan 
yetkileri ile TOKİ bugün Ankara dahil olmak üzere pek çok kentte konut piyasası 
içinde en baskın aktör olarak kaşımıza çıkmaktadır. 

Özetle son yıllarda Türkiye'de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) devlet eliyle konut 
üretimi, uygulamaları konut sektörünü belirler hale gelmiştir (Kentleşme 
Şurası,2009). TOKİ yıllık gereksinimin yüzde 10'u kadar konut üretirken konut 
edinmek için desteğe ihtiyacı olan dar gelirli hanehalklarının oranı en az yüzde 40 
düzeyindedir. Bazı kentlerde bu oran yüzde 50'nin çok üzerindedir (Türel ve Koç, 
2007). Nüfusun ancak yüzde 10'u için uygun ödeme koşullarında konut üretilirken 
devletin desteğine gereksinim duyan kesimlerin mülk veya kiralık konut edinmeleri 
için sağlanan herhangi bir katkıdan söz etmek olanaklı değildir demektirler 
(Kentleşme Şurası, 2009). Talep ile ruhsatlı konut arzı arasında yerleşmelere göre 
önemli farklılıklar bulunmaktadır. Piyasa koşullarında üretilen konut fiyatları ise 
mevcut gelir dağılımı ve ihtiyaç sahipleri açısından yüksektir. Bu yapıda dar 
gelirlilerin konut gereksinmesi sorunu devam etmektedir. 

Ankara'da 1992 ile başlayan ve günümüzde hızlanan dönüşüm projelerinde (31 
adet) örgütlenme kamu-özel sektör ortaklı ya da TOKİ elinde şekillenmektedir. 2000 
ile hızlandığı görülmektedir. Süreç Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 
Dikmen Portakal Çiçeği Vadisi Kentsel Dönüşüm Projeleri ile başlamıştır. Burada 
uygulanan modelde prestijli bir alanda rant paylaşımı esasıyla girişimcilerin 
yapabilir kılınması, kamu özel sektör ortaklığına dayanmaktadır. Özel sektörün 
girmediği alanlarda ise TOKİ birincil aktördür (Güzey, 2009). Mamak, Altındağ, 
Sincan gibi ilçelerde TOKİ temel aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Smith'e (2009) göre Türkiye'de mülk konut sahipliğine büyük önem verilmekte ve 
bunun için sağlıklı bir sistemin kurulması çabaları sürdürülmektedir. Bununla 
birlikte Türkiye, benzer ülkelerde olduğu gibi işgücünün hareket yeteneğini arttıran, 
yeni hane halklarının kurulmasını hızlandıran ve daha verimli bir tüketim alışkanlığı 
yaratan kaliteli ve çok miktarda fiyat erişilebilir kiralık konut arzına ihtiyaç 
duymaktadır. 

Kiralık konut en az mülk konut kadar konut piyasasının parçasıdır. Bir konut 
piyasasında hem kiralık konut sektörünün başarısı aynı zamanda mülk konut 
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sektörünün de başarısına bağlıdır. Örneğin TÜİK 2010 verilerine göre hanehalkının 
temel gelir kaynağına göre tüketim harcamalarının dağılımı incelendiğinde; temel 
gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları % 27,9 ile en yüksek 
payı konut harcamalarına (konut ve kira) ayırdıkları görülmektedir. Kira 
giderlerinin maaş ve ücret toplam gelirlerine oranı neredeyse dar gelir grupları için 
%50'lere kadar yükselmektedir. Kentsel kiralık konut kullanıcılarının büyük bir 
kısmını dar gelirli grubun oluşturduğu göz önüne alınırsa bu durum kiralık konut 
sektörü ile ilgili önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Böyle bir durumda 
konuta belli bir kaynak aktarımı ile politikaların geliştirilmesi kamunun bu anlamda 
etkisi önemlidir. 

Türkiye'de tarihsel süreç içerisinde etkin kiralık konut politika ve uygulamaları 
olmasa da zaman zaman kiralık konut sektörünü etkileyecek düzenlemeler olmuştur. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda kiraların özellikle dar gelirli ailelerin 
olanaklarını zorlayıcı etkisini azaltmak ve düşük gelir gruplarının ucuz kiralık konut 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamuca kiralık halk konutları üretilmesi yönünde 
öneriler yer almaktadır. İmar ve İskan Bakanlığı 7116 sayılı yasaya uygun olarak 
dar gelirli hanehalkları için kiralık konut üretimine geçmişse de esas uygulama 775 
sayılı Gecekondu Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle belediyelere, gecekonduların 
önlenmesi amacıyla "halk konutları" yapmalarına yetki vermiş ve bu konutların 
kiralık konut veya mülk konut olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını öngörmüştür 

1966 tarihli Gecekondu Yasası Uygulama Yönetmeliği'nde belediyelerin kiralık 
konut uygulamasına ait esaslar saptanmıştır. Yönetmeliğe göre kiralık konutların 
yönetim ve bakımı konutu kiraya veren kuruluş tarafından yürütülecektir. Bu 
nedenlere bağlı olarak bu dönemde 775 Sayılı Gecekondu Yasası uyarınca kamuca 
üretilen kiralık konutların sayısı 747 birim olarak kalmıştır (İmar ve İskan Bakanlığı, 
1973 alıntılayan Eronat 1977). Nitekim söz konusu dönemde Ankara'da plansız 
gelişmeyi önleyebilmek için, daha örgütlü kamu sermayesi ve bankalar yoluyla, 
kredi mekanizmasıyla, ya da "Halk Konutları" olarak ortaya çıkan Gülveren, 
Gülseren, Gayret Mahallesi, Telsizler Blokları da "gecekondu"nun çoğalmasını 
önleyememiştir (Cengizkan, 2003). Geçmişten günümüze kiralık konut üretimine 
ilişkin etkin uygulamaların olduğu söylenemez. TOKİ'nin geçmişten günümüze 
üretmiş olduğu sosyal konutlar da sosyal kiralık konut niteliğinde değildir. 
Dolayısıyla Türkiye'de, devletin kiralık konut üretimini sağlayıcı tedbirlere 
başvurduğu görülmemiştir. 

Türkiye'de daha çok, kiracı kesimi koruyucu tedbirler alarak kiralara sınırlama 
getirmek veya kiraları belli bir dönemin kira bedelleri oranında dondurmakla 
yetinilmiştir. Türkiye'de kiralık konut ilişkisi Cumhuriyet Tarihi boyunca farklı bir 
seyir göstermiştir. 1923-1940 tarihine kadar kiralık konut ilişkisi serbest piyasa 
ilişkisi içerisinde şekillenmiştir. Bu dönemde devlet için öncelik memurların ve 
özellikle Ankara'daki memurların konut ihtiyacını karşılamaya yönelik olmuştur. Bu 
amaçla memurlara konut tazminatını ödenmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kiralık konut fiyatlarının artması üzerine 1927 yılında 
memurlara pahalılık zammı adı altında kira yardımı yapılmıştır. 1929'da çıkarılan 
1452 sayılı kanunla , 'muvakkat tazminat' adını alan bir ödeme uygun görülmüştür. 
Buna göre, memurlara derecelerine göre değişen tutarlarda ödemeler yapılmıştır. 
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Ancak bu yardımlar sadece Ankara'da oturan memurlara verildiği için 1951yılında 
5715 ve 5716 sayılı yasalarla Ankara'da ödenen tazminatlar ve ek ödentiler 
kaldırılmıştır. Çünkü II. Dünya Savaşı sonrası kentleşme tüm ülkeye yayılınca 
yüksek konut kiraları sadece Ankara'ya özgü bir gerçek olmaktan çıkmıştır. (İller ve 
Belediyeler Dergisi 1951; alıntılayan Tekeli, 1996). 

1940 tarihli 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu, konut piyasasına devletin ilk 
kapsamlı müdahalesidir. Kanun uygulama süresi içinde hükümete konut piyasasına 
müdahale hakkı vermiş ve kiraları 1939 yılındaki tutarlarda dondurmuştur. 1947'de 
5020 sayılı Milli Korunma Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki Yasa ile altı yıl baskı altında tutulan kiralar kısmen serbestleşir. Böylece 
kiralar belli oranlarda artırılabilecektir. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
kiraya verilecek yeni yapılar kapsam dışında kalmıştır (Tekeli, 1996). 

1955'te 6570 sayılı Gayri Menkul Kiraları Hakkındaki Kanun kabul edilir. Yeni yasa 
kiraları serbestleştirmeyi amaçlayan 6084 ve 6444 sayılı yasalara yürürlülük fırsatı 
vermeden kiraları belli ölçütler içinde tutmuştur. 1963 yılında 6570 sayılı yasanın 
kiraları sınırlayan maddesi kaldırıldıktan sonra kiraları düzenleyen yeni bir yasa 
çıkarılmamıştır. Yargıtay almış olduğu kararlarla piyasaya yön vermeye 
çalışmaktadır. 

1965-1980 arasında kira bedelleri tamamen piyasa şartları içerisinde ortaya çıkar. 
Yasal, yönetsel ve yargısal bir sınırlama getirilmemiştir. 1998 tarihli 4531 sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Yasa ile kira bedellerine belli bir sınırlama getirme amaçlanmıştır. Ancak yasa, 
yüksek kira artış bedelleri karışışında kiracı hane halklarını kısa vadede koruyacak 
bir düzenlemedir. 

1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Yeni Borçlar Kanunu ile yapılan düzenlemeye 
göre; konut kira artışları, son bir yıllık süre içinde TÜİK tarafından açıklanan, 
üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artış oranını aşmayacaktır. Bu kural bir yıldan daha 
uzun süreli kira sözleşmelerinde uygulanacaktır (Borçlar Kanunu, Md. 344). 

2. Ankara Kenti Makroformu ve Konut Alanları Gelişim Süreçleri 

Ankara kentinde kentsel makro formun gelişim süreci, kentin özellikle Cumhuriyet 
dönemi yaşadığı hızlı kentleşme sürecinin etkisiyle şekillenmiştir. Kentin bugünkü 
makro formunun oluşmasında; 1924 tarihli Lörcher Planı, 1932 tarihli Jansen Planı, 
1957 tarihli Yücel Uybadin "Ankara Şehri İmar Planı", 1982 tarihli "Ankara 1990 
Metropoliten Alan Nazım Planı" etkili olmuştur. Onaylanmamış olmakla birlikte 
"Ankara 2015 Yapısal Planı", "Ankara 2015 Ulaşım Ana Planı" ve "Ankara 2025 
Metropoliten Alt Bölge Nazım Planı", kentin planlama sürecinin önemli parçalarını 
oluşturmuştur. 1990'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar süren uzun dönemde üst 
ölçekli planın olmaması sorunuyla gelişen kentin, 5216 Sayılı Yasanın Geçici 1 inci 
maddesi gereğince 1/25 000 üst ölçek planı yapılmış, "2023 Başkent Ankara Nazım 
İmar Planı" olarak 16.02.2007 tarih ve 525 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Üst ölçek planların makroform 
sınırları şekil 1'de gösterilmektedir (Yenigül, 2009). 
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Şekil 1 .Üst ölçek planların makroform sınırları [Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2007] 

Kentsel gelişim açısından Ankara'nın Cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri vardır. 
Başkent oluşundan itibaren gelişen ve bugün bir metropol haline gelen Ankara tarihi 
boyunca konut politikalarının uygulamalarına bağlı olarak tüm konut sunum 
biçimlerine ve konut kullanım biçimlerine sahne olmuştur. Cumhuriyet öncesi küçük 
bir yerleşim olan Ankara başkent olmasıyla, Anadolu'da kentsel gelişime öncülük 
edecek, yaşam kalitesi yüksek, modern bir kentin kurgulanmasına başlanmıştır 

Ankara'nın tarihsel gelişimi sürecinde gerçekleşen planlar ve buna bağlı olarak 
konut alanları gelişimini incelendiğinde, kentin çekirdek oluşumu Lörcher Planı, 
Jansen Planı ve Yücel Uybadin Planları ile gerçekleşmiştir. 

Lörcher Planı bir sonraki 1929 Jansen Planı'nın temelini oluşturmaktadır. Jansen 
Planı ile kenti doğu-batı doğrultusunda kesen demiryolu doğrultusunda bir gelişme 
önerilmiştir (Uzun, 2005). Plan, geleneksel dokunun kendi haline bırakılması planın 
çekirdeğinin Kale'den Çankaya'ya yönlenmesi, Kızılay meydanının düzenlenmesi 
gibi kararları beraberinde getirmiştir. Bu dönemde eski kentte geleneksel doku 
varlığını sürdürürken, bir taraftan Yenişehir'de özellikle Kavaklıdere-Çankaya 
yönünde villalar yapılmıştır. Devlet tarafından kentin doğusunda yaptırılan memur 
konutları ile Bahçelievler, Güvenevler ve Kavaklıdere semtlerinde yapılan 
kooperatif konutları orta sınıfın yerleştiği alanlardır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası ise kırdan kente göçün hızlanması ile Ankara'da da konut 
sıkıntısı yaşanmış ve böylece ilk gecekondu mahalleleri ortaya çıkmıştır. 1957 yılında 
yapılan ikinci plan Yücel Uybadin Planı ile gelişim kuzey-güney ekseninde 
görülmüştür. Kentin doğu-batı ekseninde de gelişme başlamıştır. Bu dönemde Kat 
mülkiyeti ile çok katlı konutların yapımına geçilmiş ve böylece yap-sat konut üretim 
biçimi kendini göstermiştir (Uzun, 2005). 1960'lı yılların sonunda Ankara belirgin 
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olarak Yücel Uybadin planına dayalı olarak gelişen orta ve üst gelir grubu mahalleleri 
ile orta-alt ve alt gelir gruplarının oluşturduğu gecekondu alanlarından oluşmaktadır 
(Günay, 2005). 1966 yılında 775 sayılı yasa ile gecekondu yapımını planlı sürece 
dönüştürmek üzere gecekondular yasallaştırılmış, tasfiye, yenileme ve yeniden 
geliştirme süreçleri gündeme gelmiştir. Gecekondu önleme bölgesi uygulamaları 
kentin gelişim süreci içinde yerini almıştır (Türel, 1987 alıntılayan Uzun, 2005). 

1970'e kadar bu eğilim ve sorunlarla biçimlenen kent ve konut dokusu, kentin ilk 
sıçrama noktası olan Yenişehir çevresinden başlayan kendi içinde yoğunlaşma 
süreci yaşanmasını sağlarken, diğer yandan, kent çeperindeki tescil harici ve hazine 
arazilerinden başlayan hızlı bir gecekondulaşma süreci, ikili bir konut dokusu 
oluşumunu keskinleştirmekteydi. Bu dönem "modern" olarak çok katlı 
apartmanların görülmeye başlandığı ve barınma amaçlı gecekonduların 
(gecekonduların kiralanmaya başladığı dönem) rant amaçlı niteliklerinin de ilk kez 
tanındığı bir dönem olarak yorumlanabilir (Ankara Büyükşehir Belediyesi,2007). 

Bütün bu olumsuz gelişmeler sonucu, kentin sağlıklı gelişmesi bu planla da 
denetlenememiş, Ankara için yeni bir plan hazırlanmasını zorunlu kılmış ve 1969 
Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu'nun (AMANPB), Nazım Plan seması 
1982 yılında "Ankara 1990 Nazım Planı" onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Nazım 
Planın temel politikası, döneme değin kuzey-güney doğrultusunda devam eden 
gelişmenin, bir ana koridora bağlı olarak (batı koridoru) topografik çanak dışına 
çıkmasını sağlamak ve böylece hava kirliliğinin daha az olacağı alanları yerleşime 
açmak olmuştur. Bu bağlamda, özellikle Batıkent, Eryaman, Sincan Gecekondu 
Önleme Bölgeleri gibi Toplu Konut Alanları ile Sincan Organize Sanayi Bölgesi gibi 
önemli odaklar planlanarak gelişmeye açılmış ve kent ağırlıklı olarak İstanbul Yoluna 
yönelmiştir (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2007). Gelişmenin güneybatı koridoruna 
yönlendirilmesi ve orta ve üst gelir grubu kooperatiftleri için ucuz arsa sağlamak 
amacıyla 1990 Ankara Nazım Planı sınırları içerisinde yaklaşık 1400 ha'lık alan 210 
000 kişi nüfus önerisi ile Eskişehir yolu-Çayyolu Toplu Konut Alanı olarak tahsis 
edilmiştir. 1990 Metropolitan Nazım İmar Planı tarafından önerilen konut ve çalışma 
alanlarının % 80'inin gerçekleşmesi günümüz Ankara makroformunun 
şekillenmesinde çok önemli bir rol oynadığını göstermektedir (Kamacı, 2009). 

1986'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde 
oluşturulan bir araştırma grubuna, 2015 yılı hedef alınarak Ankara kent makroformu 
değişim süreçlerine ilişkin 1/100.000 ölçekte bir "Yapısal Plan" hazırlattırılmıştır. 
Bu şemada "1990 Ankara Nazım Planı" kararları temel ilke olarak korunmuş, ancak 
batı koridoru gelişme stratejisine karsın, kuzey, kuzey-doğu ve güneyde de 
Ankara'nın mevcut gelişme eğilimine bakılarak, desantralize bir yapılaşma 
öngörülmüştür. Bu politikada, konut, işyeri, kurumsal alanlar bu akslara 
dağıtılmıştır. Bunlara ilaveten, 2015 Planlama çalışmasının öngördüğü 
desantralizasyonu gerçekleştirecek bir kararlılık ve yönetsel bütünlük sağlanamamış, 
bu planda tanımlanan odak ve aksların olduğu bölgelerde, planın ilkeleri gereği 
olmayan spekülatif arsa-arazi hareketlenmeleri meydana gelmiştir. Bu sürecin kentin 
bir saçaklanma, yayılma eğilimine girdiği yönündeki değerlendirmeleri de 
hazırladığı söylenmektedir. 1993 yılında onaylanan Ankara Ulasım Ana Planı'nın 
dayanağını oluşturan bu plan, onaylanamasa da, planlama literatürü için de büyük 
önem taşımaktadır (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2007). 
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1990'lı yıllara gelindiğinde, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2025 yılını 
hedefleyen yeni çalışmalar yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu çerçevede, kentsel 
gelişimi kontrol edebilme amacıyla, anakentin etki alanını genişleten yeni bir yetki 
alanı tanımlanma çabasıyla, 2025 yılı erimli planlama çalışmaları da Büyükşehir 
Belediyesi'nce başlatılmışsa da bu aşamada, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile 
Büyükşehir Belediyesi arasında gerek mücavir alan ve gerekse parçacı çevre düzeni 
planları üzerinden davaların yaşandığı ve metropoliten kentin kontrol edilebileceği 
bir çerçevenin oluşturulamadığı görülmektedir (Yenigül, 2009). 

Son olarak 5216 Sayılı Yasa gereğince yapılan 2023 Başkent Ankara Nazım İmar 
Planı'nda ise Ankara Kentinin makroform gelişimi bağlamında, kentin 855.000 
hektara ulaşan sınırları içindeki genel gelişim ve süreç dışında, bu sınır içindeki 
yerleşimlere ve onların kendi içinde ve Büyükşehir bütünü bağlamında gelişimlerini 
de irdelemek gerekmiştir. Bu anlamda, planlama çalışmaları bağlamında, Merkez, 
Batı, Güney, Güneybatı, Doğu ve Kuzey olmak üzere toplam altı planlama bölgesi 
oluşturularak müdahale biçimleri geliştirilmeye çalışılmıştır. 

3. Ankara'da Konut ve Kiralık Konut Piyasasına Genel Bir Bakış 

Türkiye'nin genel konut politikalarının etkilenmenin yanı sıra tarihsel süreç 
içerisinde uygulanan planlar bağlamında gelişen konut alanları, Ankara'nın konut ve 
kiralık konut piyasasını belirlemektedir. 2000 yılı TÜİK verilerine göre, Ankara'da 
toplam hanehalkı sayısı 1018371 olup, bunun % 58,65'i ev sahibi, % 31,33'ü kiracı, 
% 3,70'i lojmanda oturmakta ve %5,48'i ev sahibi olmamakla birlikte kira da 
ödememektedir. Ankara metropolitan alanı merkez ilçeleri arasında en yüksek 
kiracılık oranına sahip olan ilçeler Altındağ (%40), Etimesgut (%37) ve Sincan 
(%37)'dır (Tablo 1). Şekil 2. 'de Ankara Metropolitan Kent Bütünü içinde yer alan 
konut alanlarının dağılımı görülmektedir. 

Tablo 1. Ankara Metropolitan Alan Merkez İlçeleri Konut Kullanım Biçimi (2000) 
Hanehalklarının Konut Kullanım Biçimi % ilçeler 

Ev Sahibi Kiracı Lojman Kira ödemeyen Diğer Toplam 
Altındağ 51,8 39,6 1,4 6,7 0,5 100 
Çankaya 54,8 30,6 6,8 6,3 1,5 100 
Etimesgut 49,2 37,3 9,4 3,4 0,8 100 
Gölbaşı 57,5 23,9 12,5 0,1 0,0 100 
Keçiören 60,6 31,5 1,3 5,8 0,7 100 
Mamak 58,7 32,6 1,8 6,4 0,4 100 
Sincan 57,8 37,3 0,7 3,7 0,6 100 
Yenimahalle 58,2 32,5 3,7 5,0 0,5 100 
Toplam 56,7 33,3 3,6 5,7 0,8 100 

Tablo 1. incelendiğinde tüm konut kullanım biçimlerinin her ilçede yer almakla 
birlikte ev sahipliği ve kiracılık konut kullanım biçimi oranlarının ilçelere göre 
farklılaştığı görülmektedir. Bu durum gerek ev sahipliği gerekse kiracılık konut 
kullanım biçimlerinin konut piyasasının vazgeçilmez unsurları olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
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Şekil 2. Ankara Metropolitan Kent Bütününde Konut Alanlarının Dağılımı (Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, 2007). 

Ankara'da mevcut yapı stoku içinde boş konut ya da kiralık konut sayısına ilişkin 
niceliksel bir veri bulunmamaktadır. Türkiye'de kiralık konuta ilişkin tüm stok 
(kamu lojmanları hariç) özel sektöre aittir. Bu bildiride Ankara'nın konut piyasasına 
ilişkin genel bir bakış kazanabilmek için belirli arama motorlarından yararlanılarak 
güncel konut piyasasına yönelik bir araştırma yapılmıştır '. Bu bağlamda, Ekim 2012 
tarihli aramalara dayalı olarak Ankara'da toplam 237103 adet satılık konut, 14225 
adet kiralık konut ve 1063 adet günlük kiralık konuta erişilmiştir. Tablo 2. 'de 
erişilebilen tüm konutlar içinde (252391) erişilebilen satılık konut oranı % 93, 
kiralık konut oranı %6, günlük kiralık konut oranı ise %1 olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu durum kiralık konut seçeneğinden başka seçeneği olmayan özellikle 
dar gelir grubu kiralık konut kullanıcıları açısından kiralık konut bulmada sıkıntı 
yaşanabileceğinin de bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Ankara konut piyasası için genel bir yargıya varabilmek ve karşılaştırma yapabilmek 
için yukarıdaki arama motorlarından yararlanılarak 3+1 ve ortalama 100-120 m2 bir 
apartman dairesinin sekiz merkez ilçedeki dağılımı mahallelere göre incelenmiş ve 
satılık ve kiralık konutların ortalama en alt ve en üst değerleri saptanmıştır. Bu 
saptamaya göre toplam sekiz ilçede 264 mahallenin verisi elde edilebilmiştir (Ek 1). 
Bu çalışmaya dayalı olarak ilçeler incelendiğinde Tablo 2deki sonuçlar elde 
edilmektedir. 

Altındağ ilçesi Ankara'nın ilk yerleşim yeri olduğu için tarihi kent merkezini de 
içine alan bir ilçedir. Geçmişten günümüze özellikle gecekondu alanlarının 
yoğunluk kazandığı Altındağ İlçesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2005 yılı 
arazi kullanım çalışmasına göre mevcut konut stoğunun % 87'si gecekondudur. 
Buna bağlı olarak daha çok alt gelir grubunun yaşadığı bir ilçedir. Topografik 
nedenlerden ve kentin göreli olarak prestij bölgelerinin bulunmaması nedeniyle özel 
girişimcilerin çok tercih etmediği bir ilçedir. Ancak son yıllarda bölgeye dönüşüm 
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projeleri ile TOKİ yatırım yapmaktadır. İlçede kiralık ve satılık konutların değerleri 
özellikle tarihi kent merkezine yakın alanlarda daha düşüktür. İlçede kiralar 
ortalama 300 TL ve altından başlayıp 601-700 TL' ye kadar yükselebilmektedir. 
Buna bağlı olarak satılık konutlarda ortalama 51-100 bin TL arasından başlayarak 
151-200 bin TL'ye kadar yükselebilmektedir. Bu durum Aktaş, Gökçenefe, Gültepe, 
Doğantepe, Güneşevler gibi dönüşümün yaşandığı ve TOKİ'nin konut ürettiği 
mahallelerde de kiralık ve satılık konut ortalama TL değerlerinin dolayısıyla 
beklentilerin de yükseldiği gözlenmektedir (Ek 1 Tablo 1). 

Tablo 2. Satılık Konut, Kiralık Konut ve Günlük Kiralık Konut Sayısı 

Satılık-Kiralık ve Günlük Kiralık 

Emlak Arama Motorları Konut Sayısı Emlak Arama Motorları Satılık Kiralık Günlük Kiralık 
Konut Konut Konut 

Hürriyet Emlak 93151 7930 265 
Sahibinden.com 81714 3525 645 
Milliyet Emlak 45538 1651 
Emlak jet 11698 592 
Emlak net 2500 257 
Emlak sergisi 2094 240 
Remak 408 30 
Hemenkiralık.com 127 
ankaragunubirlikkiralıkevler 15 
gunubirlikev.com 11 
bestrentalhouse.com Sayı Belirtilmemiş 
ankaragunlukkiralıkev.net Sayı Belirtilmemiş 
vipranthouse.com Sayı Belirtilmemiş 
Toplam 237103 14225 1063 

Çankaya İlçesi önemli kamusal karar organları, üniversiteler, büyükelçilikler, iş 
alanlarını, ticaret merkezleri, büyük otelleri, kültür ve sanat kuruluşları vb. 
kullanımlarla konut ve ticari olarak en çok tercih edilen ilçedir. Bu kullanımlara 
bağlı olarak kentin göreli olarak prestij sayılan semtlerini de içinde 
barındırmaktadır. Bu nedenle ilçede genel olarak orta ve üst gelir grubu hanehalkları 
yer almaktadır. Ancak Çankaya ilçesinde de Naci Çakır, Mimar Sinan, Erzurum, 
Ertugrul Gazi gibi bazı mahallelerde en alt düzeyde kiralar ortalama 301-400 TL, 
satılık konut ortalaması en düşük 51-100 bin TL arasında olup bu mahallerde de 
kiralar 601-700'e kadar çıkabilirken, konutlarda en yüksek 151-200 TL arasında 
satılmaktadır. Ancak ilçede genel olarak kiralık ve satılık konutların en alt ve en üst 
değerleri diğer ilçelere göre daha yüksek olup, Gaziosmanpaşa, Çayyolu, Çankaya, 
Çukurambar, Oran, Çiğdem, Yıldız ve Balgat, YüzüncüYıl, Mustafa Kemal, 
Bahçelievler ve bu mahallerle yakın mahalleler bölgenin en çok tercih edilen 
mahallelerindendir. Özellikle Çayyolu, Çukurambar, Kazımözalp, Emek, 
Mebusevleri 'nde kiralık konutlar 7001-800 TL den başlayarak 1500 ve üstüne 
ulaşabilmekte, söz konusu mahallelerde satılık konutların 401-450 bin TL'ye kadar 
yükseldiği gözlenmektedir (Ek 1 Tablo 2). 
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Etimesgut İlçesi'nde genel olarak alt ve orta gelir grubu hanehalkları yer almaktadır. 
İlçede kiralar 300 ve altı değerlerinde başlayıp 601-700 TL'ye kadar yükselmekte 
iken satılık konutlar, 50 bin altı TL ile başlayıp 201-250 bin TL'ye kadar 
yükselebilmektedir. Genellikle kiraların ve satış değerlerinin yükseldiği mahalleler 
ilçenin Eryaman semtinde yer alan mahallelerdir. İlçede yer alan Erler Mahallesi ise 
bir istisna olarak kiralar 401-500 TL'den 1101-1200 TL'ye kadar, satılık konutlar 
101-150 TL'den 251-300 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Bunun nedeni bu 
mahallenin Çayyolu Gordion AVM'nin karşısında yer alan TOKİ prestij 
konutlarının bulunmasıdır (Ek 1 Tablo 3). Benzer biçimde ilçede yer alan Bağlıca 
Yapracık, Mahalleleri de Çayyolu'na yakın bir konumda olması nedeniyle giderek 
değer kazanmaktadır. Ancak bu çalışmada yapılan araştırmanın 3+1 ve 100 -120 m2 

ile sınırlı tutulması nedeniyle Yapracık'da kiralık konut ve satılık konut değerleri 
düşük çıkmıştır 

Gölbaşı İlçesi'nde kiralar 301-400 TL'den 501-600 TL'ye kadar yükselirken, satılık 
konutlar 51-100 bin TL'den 151-200 bin TL'ye kadar yükselmektedir. Örencik 
Mahallesi'nde yer alan TOKİ konutları da mahallenin kiralık ve satılık konut 
değerlerini yükseltmektedir. Ancak son zamanlarda prestij bölgesi olmaya başlayan 
İncek Mahallesi'nde diğer mahallelerden farklı olarak kiralar 801-900 TL'den 
başlayarak 901-1000 TL'ye kadar yükselmekte iken, satılık konutlar 201-250' bin 
TL' den başlayarak 301-350 bin TL'ye kadar yükselmektedir (Ek 1, Tablo 4). 
(İncek daha çok villa tipi konutlar içermektedir. Bu tip konutların değeri çok daha 
yüksektir). İlçede genel olarak alt ve orta gelir grubu hanehalkları yer almaktadır. 

Keçiören İlçesi'nde üniversitelerin bazı bölümlerinin bulunması Atatürk 
Sanatoryumu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi gibi kullanımların yer aldığı 
mahalleler diğer mahallelere göre daha önem kazanmakta ve buna bağlı olarak 
değerleri yükselmektedir. Gecekondu alanlarının da giderek yenilenmesi ile pek çok 
mahallede kiralık ve satılık konut değerleri yükselmiştir. İlçede kiralık konutlar 301-
400 TL'den başlayarak 601-700 TL'ye kadar yükselirken, satılık konutlar 51-100 
bin TL arası başlayarak 251-300 bin TL'ye kadar yükselmektedir. Bağlum, Ovacık 
mahalleri ilçenin kiralık ve satılık konut değerlerinde en düşük mahalleleridir. 
Basınevleri, Aşağı Eğlence, Subay Evleri, Etlik yukarıdaki kullanımların çevresinde 
olup ilçenin yüksek değerlere sahip mahalleleridir (Ek 1 Tablo 5). 

Mamak İlçesi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2005 arazi kullanım sonuçlarına 
göre mevcut stoğun %96 sı gecekondudur. Bu nedenle ilçe günümüzde TOKİ'nin 
yaptığı kentsel yenileme projelerine konu olmaktadır. İlçe genel olarak alt ve orta 
gelir grubu hanehalklarının tercih ettiği bir ilçedir. İlçede kiralar en alt 301-400 
TL'den başlayarak, 701-800 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Satılık konutlar ise 51-
100 bin TL'den başlayarak, 201-250 bin TL'ye kadar yükselmektedir. İlçede kiralık 
ve satılık konut değerlerinde en göze çarpan mahalle Abidinpaşa olup bu mahalle 
hastanelere yakın olması nedeniyle ilçe içinde önem kazanmaktadır. Ayrıca 
Duraliağaç gibi kentsel yenileme olan mahallelerde kiralık ve satılık konut 
değerlerinin ve dolayısı ile beklentilerin yükseldiği görülmektedir (Ek 1, Tablo 6) 

Sincan ilçesi genel olarak alt gelir grubu hanehalklarına hitap etmektedir. İlçede 
kiralar en düşük 300 ve altı iken en yüksek 500 TL'ye kadar yükselmektedir. Satılık 
konutlarda da en düşük 50 bin TL altı iken en yüksek değerler 100 TL'ye kadar 
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yükselmektedir. Yapılan araştırma kapsamında kiralık ve satılık konut değerlerinin 
en düşük olduğu ilçe Sincan çıkmaktadır (Ek 1, Tablo 7). 

Yenimahalle ilçesi genel olarak Ümitköy-Çayyolu bölgesinde üst gelir grubu, 
Yenimahalle merkez ve Batıkent bölgesinde orta gelir grubu ve Şentepe(Burç), 
Karşıyaka, Demetevler bölgesinde de alt ve orta gelir grubu hanehalklarınca tercih 
edilmektedir. Üst gelir grubunun tercih etiği mahalleler Koru, Ümit, Bukentkent, 
Konutkent gibi mahallelerde kiralar 701-800 TL'den başlayarak 1300 TL'ye kadar 
yükselmektedir. Satılık konutlar ise ortalama 201-250 bin TL'den başlayarak 351-
400 bin TL'ye kadar yükselebilmektedir. Orta gelir grubunun tercih ettiği Batı 
Sitesi, Kentkop vb. mahallelerde kiralar 301-400 TL'den başlayarak 801-900 TL'ye 
kadar yükselmektedir. Satılık konutlar ise 51-100 bin TL'den başlayarak 151-200 
TL'ye kadar yükselebilmektedir. Alt gelir grubunun tercih etiği mahallelerde ise 
301-400 TL'den başlayarak 501-600 TL'ye kadar yükselebilmekte, satılık konutlar 
ise 51-100 bin TL'den başlayarak 151-200 bin TL'ye kadar yükselebilmektedir (Ek 
1, Tablo 8). 

Bildiri kapsamında ortalama 4 kişilik bir hanehalkının yaşayabileceği, 3+1 yaklaşık 
100-120 m2 büyüklüğünde bir konutun ortalama kiralık ve satılık konut değerleri 
incelendiğinde kentin prestijli bölgelerini içeren Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde 
en yüksek buna karşın Mamak ve Etimesgut ilçesinden sonra Sincan İlçesi'nde en 
düşük değerlere sahip olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak Çankaya ve 
Yenimahalle ilçelerinde daha çok konutun prestij değerinin öne çıktığı Mamak, 
Etimesgut, Sincan ilçelerinde ise daha çok konutun kullanım değerinin öne çıktığı 
söylenebilir. 

Bütün bunların dışında yurt dışında yaygın olan ancak Türkiye'de son birkaç yıldır 
yaygınlık kazanan ev kiralama servisleri de özel sektörün kiralık konut arzı içinde 
yer almaktadır. Komple bina ya da birkaç dairenin satın alınması ya da kiralanması 
ile hizmet veren firmalar konutları günlük, haftalık kiralayabilmektedir. Bu tip bir 
kiralama sistemine ilişkin ise farklı bir yasal düzenleme yoktur. Ankara'da günlük 
kiralık konutlar sekiz merkez ilçede de yer almakta ve bulunduğu semte bağlı olarak 
fiyatları yükselmekte ve ortalama kira değerleri 80-160 TL/gün arasında 
değişmektedir. Özellikle Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde üst gelir grubunu 
hedefleyen rezidansların istenilen hedefe ulaşamadığı için daha çok günlük kiralık 
konut kulanım biçimine dönüştüğü görülmektedir. 

4.Sonuç ve Değerlendirme 

Tarihsel süreç içerisinde Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da konut politikaları ile 
uygulama ve araçları mülk konut üretimini özendirmektedir. Ancak mülk konut 
üretimine yönelik politikalar Türkiye ve Ankara nüfusunun büyük bir kısmını 
oluşturan alt ve orta gelir grubunun konut sorununu çözmekte bir başka ifade ile 
konut sahibi yapmakta etkin olamamıştır. Bu duruma alternatif bir çözüm olabilecek 
kiralık konut ve uygulamalarına yönelik etkin kiralık konut politikaları ise salt 
kiraları denetleyen bir sisteme dönüşmüştür. Farklı gelir grupları içerisinde yer 
alabilen kiracıların beklentilerine yönelik bir kiralık konut arzı söz konusu değildir 
ya da orta ve üst gelir grubuna yönelik kiralık konut arzı da kendiliğinden gelişen bir 
arz olarak mevcut konut piyasası içinde kendini göstermektedir. Bu durumda zor 
durumda kalan kesim ise mülk konut olanaklarından yararlanamayan ve kiracılık 
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neredeyse tek seçimi olan dar gelirli kiracı hanehalkları gözardı edilmektedir. Ayrıca 
son dönemde uygulanan kentsel yenileme vb. uygulamalarla yükselen kiralık konut 
ve satılık konut bedelleri karşısında doğrudan dışlanma süreci içinde olmaktadır. 

Yukarıdaki çalışma genel olarak değerlendirildiğinde Ankara'da kiralık konut 
fiyatlarının ortalama 301-400 TL'den başlayıp 1500 TL'ye kadar yükseldiği 
görülmektedir. Ancak ağırlıklı olarak kiraların 400-600 TL civarında yığıldığı 
söylenebilir. Kentin göreli prestjili mahalleleri yada bölgeleri ve bu bölgelere yakın 
mahalleler ve önemli hastane, üniversite vb. kullanımlara yakın mahalleler ya da 
bölgelerin yanı sıra kiraların özellikle TOKİ'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin ya da 
ilçe belediyelerinin kentsel yenileme/dönüşüm gerçekleştirdiği bölgelerde de 
yükseldiği görülmektedir. Çünkü bu alanlarda dönüşüm ile gecekondu alanları arazi 
piyasasına yeniden kazandırılarak konut piyasasının canlandırılması için bir araç 
olmaktadır. Bu alanlardaki mevcut nüfusun dışlanması sürecinde kiracı kullanıcılar 
bütünüyle göz ardı edilmektedir. Bu durumda söz konusu dönüşüm alanları dışında 
da (özellikle prestij bölgeleri) konut seçim olanakları sınırlı olan ya da neredeyse hiç 
olmayan dar gelirli grup, kiralık konut ve satılık konut bedelleri yükselmiş aynı 
alanlara itilmekte ve söz konusu bedelleri ödemekte daha fazla güçlük çekeceği için 
seçenekleri de daha fazla kısıtlanmaktadır. Kiracılıktan başka seçeneği olmayan ve 
asgari ücretle çalışan dar gelir grupları göz önüne alındığında neredeyse gelirlerinin 
yarısının kiraya aktarıldığı ve bu gruba yönelik kiralık konut ve mülk konut 
seçeneklerinin giderek azaldığı görülmektedir. 2000 yılı TÜİK verilerine göre 
kiracılığın yüksek olduğu Altındağ, Etimesgut, Sincan ilçeleri, yukarıdaki çalışma 
kapsamında kiralık ve satılık konut değerlerinin de düşük olduğu ilçelerdir. Bu 
bağlamda bu ilçelerde kiracı hanehalklarının oranlarının yüksek olması bu grubun 
mülk konut edinme gücünün de sınırlı olduğunu göstermektedir. 

TOKİ yeni yasalarla yetkileri artırılmış ve yetki merkezileşmiştir. İdare, dar ve orta 
gelir grubuna yönelik(195000 konut), kentsel dönüşüm projeleri kapsamında (60000 
konut) ve alt gelir ve yoksul grubuna yönelik (139000) toplam konut üretiminin % 
83'ü olarak sosyal kiralık konut üretmiştir. Ancak bu sosyal konutların yaklaşık % 
10'u Ankara'da yer almakta ve hedef kitle göz önüne alındığında niceliksel olarak 
yetersiz kalmaktadır. Ayrıca bu konutların hiçbiri sosyal kiralık konut değildir. Bu 
noktada TOKİ'nin konut üretiminden çok düzenleyici bir rol oynaması ve sosyal 
kiralık konut seçeneklerini yaratması ve kamunun kira yardımları ile 
desteklemesinin önemli olduğu görülmektedir. Buna karşın, yukarıda da 
bahsedildiği gibi kentsel dönüşüm alanlarında kiralık ve satılık konut bedellerinin 
yükselmesi TOKİ'nin piyasayı bozucu bir etki yarattığını göstermektedir. 

Konut piyasası koşullarına bırakılmış metropolitan Ankara'da hanehalklarının ya da 
bireylerin konut kullanım biçimine ilişkin çeşitliliğinin sorgulanması ve bu 
çeşitliliğin oluşumundaki faktörlerin belirlenmesi, farklı sosyo-ekonomik yapıda bir 
başka ifade ile farklı alt piyasalardaki konut kullanım biçimi çeşitliliğinin-seçiminin 
ve faktörlerinin ortaya konulması, alt piyasalar arasındaki farklılıklar ya da 
benzerliklerin ortaya konulmasındaki niceliksel veriler kadar önemlidir. Böylece 
konut ihtiyacı ve talebini karşılamayı hedefleyen politikaların oluşturulması daha 
sağlıklı olacaktır. 

Özetle salt niceliksel verilere dayanan konut kullanım biçimi oranlarından öte üst, 
orta ve dar olmak üzere tüm farklı sosyo- ekonomik yapıdaki hanehalkları ya da 
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bireyler için kabul edilebilir olan konut kullanım biçimlerine (ev sahibi, kiracı) 
neden olan seçim faktörlerinin belirlenmesi ile bu çeşitliliğin niteliklerinin ortaya 
konulması Ankara metropolitan konut piyasasının dinamikleri açısından önem 
arzetmektedir. Fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için her gelir grubu için mülk konut 
ya da kiralık konut seçeneklerinin çokluğu önemlidir. Çünkü etkin bir konut 
piyasasının başarısı hem kiralık konut hem mülk konut sektörünün başarısına 
bağlıdır. 

Notlar: 
1 Alican Uludağ'ın 11 Ağustos 2012 tarihli, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Eki'nde "Başkentte 
Kiralık Konut Sıkıntısı" ağustos ayında başlıklı makalede sahibinden.com'da 2788 kiralık, 
77884 satılık konut, emlak.net'te 162 kiralık konut, milliyetemlak sitesinde 740 kiralık, 
47332 satılık konut ve hurriyetemlak sitesinde ise 8150 kiralık ve 99676 satılık konut 
bulunduğunu kiralık ev ilanlarında düşüş olduğunu ifade etmektedir. 
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EK 1. 
Tablo 1. Altındağ İlçesi Kiralık ve Satılık Konut (3+1, 100-120 m2 apartman 

dairesi için) 

Kira Değer Satılık Değer Aralıkları 
Mahalleler Aralıkları(TL) (BİN TL) 

Alt Üst Alt Üst 
Hacılar 0-300 301-400 51-100 51-100 
Feridun Çelik, Ulubey 301-400 301-400 51-100 51-100 
Başbıpınar, Çalışkanlar, Doğantepe, Yıldıztepe 301-400 301-400 51-100 101-150 
Atilla, Battalgazi Beşikkaya, Gülpınar Fazilet, 
Karapürçek, Kılıçarslan, Önder, Örnek, Siteler, 301-400 401-500 51-100 101-150 
Ali Ersoy, Güneşevler 301-400 501-600 51-100 101-150 
Yıldırım Beyazıt, Ziraat 301-400 501-600 101-150 101-150 
Altınpark, Gültepe, Seyfi Demirsoy, Zübeyde 
Hanım Sakarya, Şükriye , Aktaş, Ahiler, Doğu 401-500 601-700 51-100 101-150 
Aydınlıkevler, Atıfbey, Gökçenefe 401-500 601-700 101-150 151-200 
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Tablo 2. Çankaya İlçesi Kiralık ve Satılık Konut (3+1, 100-120 m2 arası konut 
için) 

Kira Değer Satılık Değer 
Mahalleler Aralıkları(TL) Aralıkları( BİN TL 

Alt Üst Alt Üst 
Naci Çakır 301-400 601-700 51-100 151-200 
Erzurum, Ertuğrul Gazi, Mimar Sinan , Mürsel 
Uluç, Keklikpınarı, İlkadım,İncesu, Tınaztepe, 
Öveçler 401-500 801-900 51-100 201-250 
Malazgirt, Cebeci, Fakülteler 401-500 901-1000 101-150 251-300 
Şehit Cevdet Özdemir, Umut , Aşağı Dikmen, 
Arka Topraklık, Metin Akkuş,Metin Oktay, İleri 5 0 1 - 6 0 0 601-700 51-100 151-200 
Aydınlar, Bayraktar, Topraklık, 
Karapınar,Os.Temiz Seyran, Y.Dikmen 5 0 1 - 6 0 0 701-801 51-100 201-250 
Göktürk, Zafertepe, Cevizlidere, Harbiye, 
Kırkonaklar 5 0 1 - 6 0 0 801-900 101-150 251-300 
İlker, Sancak , Sokullu, Aşıkpaşa, Ata, Oğuzlar, 
Muh. Ertuğrul,Murat, Bağcılar 5 0 1 - 6 0 0 901-1000 51-100 251-300 
Aziziye, Doğuş , Kocatepe,Şehit Cengiz 601-700 901-1000 101-150 251-300 
Akpınar, A.Öveçler, Ayrancı, B.Esat, , Ö.cebeci, 
Çamlıtepe, Esatoğlu, Huzur, Gökkuşağı Nasuh 
Akar, Y.Öveçler 6 0 1 - 7 0 0 901-1000 51-100 251-300 
Balgat, K.Esat, Y.yıl, İşçi Bl., Maltepe, 151-200 
Karakusunlar 7 0 1 - 8 0 0 901-1000 301-350 
R.Oğuz Arık, Barbaros, Yıldızevler, K.dere 7 0 1 - 8 0 0 1101-1200 101-150 351-350 
Emek, Bahçelievler , Y.Bahçeliev, Mebusevleri, 
Anıttepe, Birlik, Oran, Çankaya Söğütözü, 
Ehlibeyt, Çiğdem,Yücetepe 701-800 1401-1500 101-150 401-450 
Meşrutiyet, Kızılay,Sağlık,Fidanlık,Kültür, 
Korkutreis, Kazım Özalp, Eti, G.osmanpaşa 
Çayyolu 901-1000 1401-1500 151-200 251-300 
Mustafa Kemal, Çukurambar 1 1 0 1 - 1 2 0 0 1500 üstü 251-300 401-450 

Tablo 3. Etimesgut İlçesi Kiralık ve Satılık Konut (3+1, 100-120 m2 apartman 
dairesi için) 

Kira Değer Satılık Değer 
Mahalleler Aralıkları(TL) Aralıkları( BİN TL) 

Alt Üst Alt Üst 
Yapracık 300 ve altı 301-400 101-150 101-150 
Kazım Karabekir 301-400 301-400 50 ve altı 51-100 
Alsancak,Elvan,Güzelkent, Etiler, 
Otuzoğustos, Süvarı 301-400 401-500 51-100 101-150 
İstasyon, Piyade 301-400 501-600 51-100 101-150 
Altay, Şehyşamil, Topçu , Şeker 301-400 601-700 51-100 151-200 
Göksu, Şehit Osman Avcı ,Tunahan 401-500 401-500 51-100 251-300 
Erler 401-500 1101-1200 101-150 251-300 
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Tablo 4. Gölbaşı ilçesi Kiralık ve Satılık Konut (3+1, 100-120 m2 apartman 
dairesi için) 

Kira Değer Satılık Değer 
Mahalleler Aralıkları(TL) Aralıkları( BİN TL) 

Alt Üst Alt Üst 
Karşıyaka, Bahçelievler,Gaziosmanpaşa 301-400 401-500 51-100 151-200 
Seğmenler,Şafak 401-500 501-600 51-100 101-150 
Örencik 401-500 501-600 101-150 151-200 
İncek 801-900 901-1000 201-250 301-350 

Tablo 5. Keçiören ilçesi Kiralık ve Satılık Konut (3+1, 100-120 m2 apartman 
dairesi için) 

Kira Değer Satılık Değer 
Mahalleler Aralıkları(TL) Aralıkları( BİN TL) 

Alt Üst Alt Üst 
Bağlum,Ovacı 301-400 301-400 51-100 101-150 
Aktepe,Bademlik,Çiçekli,Güzelyurt,Hasköy 
İncirli,Kamil Ocak, Kanuni, Kuşcağız, 
Osmangazi, Uyanış, Yakacık, 23 Nisan, 
Yükseltepe 301-400 401-500 51-100 151-200 
Adnan Menderes, Çaldıran, Esertepe, 
Ondokuz Mayıs, Yayla, Tepebaşı 301-400 701-801 51-100 151-200 
Aşağı Eğlence 301-400 801-901 51-100 251-300 
Ayvalı, Kalaba, PınarBaşı, Sancaktepe, 
Şehit Kubilay, Şevkat, Köşk 4 0 1 - 5 0 0 501-600 51-100 151-200 
Atapark Bağlarbaşı,Basınevleri ,Güçlükaya, 
K. Subay Evleri, Emrah, Etlik,Şenlik 4 0 1 - 5 0 0 701-801 51-100 151-200 

Tablo 6. Mamak ilçesi Kiralık ve Satılık Konut (3+1, 100-120 m2 apartman 
dairesi için) 

Kira Değer Satılık Değer 
Mahalleler Aralıkları(TL) Aralıkları( BİN TL) 

Alt Üst Altı Üst 
Şahap Gürler, Altıağaç,Bahçelerüstü, 
Boğaziçi, Bostancık, Gülveren, Karaağaç, 
Kayaş, Mutlu,Şirintepe, Yeşilbayır 301-400 401-500 51-100 101-150 
Akdere, Akşemsettin, Çağlayan, Peyami 
Safa, SaimeKadın, Şahintepe, Tuzluçayır, 
Balkiraz, General Zeki Doğan, Misket, 
Cengizhan, Fahri Korutürk 301-400 501-600 51-100 151-200 
Abidinpaşa, Durali Alıç 301-400 701-800 51-100 201-250 
Ege Mahallesi 4 0 1 - 5 0 0 601-700 51-100 201-250 
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Ayşe Uğurlar, Tanyel Özelçi Eceral 

Tablo 7. Sincan İlçesi Kiralık ve Satılık Konut (3+1, 100-120 m2 apartman 
dairesi için) 

Kira Değer Satılık Değer 
Mahalleler Aralıkları(TL) Aralıkları( BİN TL) 

Alt Üst Altı Üst 
Gaziosmanaşa, Plevne , İstasyon 300 ve altı 301-400 51-100 51-100 
Pınarbaşı, Tandoğan 300 ve altı 401-500 50 ve altı 101-150 
Atatürk,Fatih, 301-400 301-401 50 ve altı 101-150 

Tablo 8. Yenimahalle İlçesi Kiralık ve Satılık Konut (3+1, 100-120 m2 
apartman dairesi için) 

Kira Değer Satılık Değer 
Mahalleler Aralıkları(TL) Aralıkları( BİN TL) 

Altı Üst Altı Üst 
Yaşamkent 300 ve altı 401-500 51-100 101-150 
Karşıyaka 301-400 301-400 51-100 151-200 
Demet, Ergenekon, Pamuklar, Batı sitesi 301-400 601-700 51-100 151-200 
Anadolu, Demetlale , Özevler, İnönü, 
Demetgül, Kayalar, Ostim 401-500 501-600 51-100 151-200 
Ergazi, Esentepe, Kardelen,Yunus Emre, 
Barış, Burç, Çarşı, Çamlıca, İlkyerleşim 401-500 601-700 51-100 201-250 
Uğur Mumcu, Yeni Batı, Kentkoop 401-500 801-900 51-100 151-200 
Yirmibeşmart, Işınlar,Ragıp Tüzün Yeniçağ 501-600 601-701 101-150 201-250 
Emniyet 501-600 901-1000 151-200 201-250 
Gazi, Macunköy, Y.Yahyalar 601-700 701-800 101-150 151-200 
Varlık 701-800 801-900 101-150 201-250 
Beştepeler, Bukentkent,, Ümit, Komutkent, 
Koru 801-900 1201-1300 101-150 351-400 
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1910-1922 Yılları Arasında İstanbul'da Yer Alan 
İşyerlerinin Mekânsal Dağılım Kalıbında Farklılaşma: 
Sayısal ve Niteliksel Değerlendirmeler 
Gülin Tunca Girişken1 

Öz: 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı imparatorluğu dağılırken; başkent istanbul, 
Avrupa'nın en önemli kentlerinden biriydi. Bu durumunu iktisadi zorluklara rağmen I. Dünya 
Savaşı sırasında da sürdüren kent Büyük Buhran sonrası nüfusunun büyük çoğunluğunu 
kaybetti. Türk kentinin önemli bir değişim yaşadığı 1910 - 1922 yılları ve bu değişimin 
teknolojik gelişmelerle birlikte en iyi gözlemlenebileceği istanbul çalışmanın kapsamını 
oluşturmaktadır. Çalışma, 1910-1922 yılları arasında istanbul'da iktisadi faaliyet kollarının 
mekânsal dağılım kalıbındaki farklılaşmayı araştırarak, iktisadi ve mekânsal dönüşüm 
süreçlerini ve bu süreçleri oluşturan politika ve eylemleri tanımlamayı amaçlar. 1910 ve 1922 
Doğu Yıllıkları kayıtları incelenerek ve analiz edilerek, istanbul ekonomik coğrafyasının 
temel farklılaşma eksenlerini ortaya çıkarmak ve bu farklılaşmayı gösteren anlamlı haritalar 
üretmek, bu çalışmanın amaçlarından bir diğeridir. 

Anahtar Kelimeler: istanbul ticaret coğrafyası, kentsel değişim ve dönüşüm 

Abstract: While in the first quarter of the 20 century Ottoman Empire was collapsing, the capital 
of the Empire, İstanbul was one of the most important cities in Europe. Although İstanbul 
maintained its important role despite all economic difficulties in this era, after the Great 
Depression there was a sharp decrease of population in the city. İstanbul- the scope of this 
research- is the most relevant sample in order to to study the economic changes in Turkish 
cities and technological development between 1910 and 1922 . This research aims to reveal the 
patterns of spatial distrubiton according to economic sectors, to define economic and spatial 
transformation processes and to define policies related to these processes. Moreover, it is aimed 
to reveal main differentiation axes of economic geography of İstanbul and to produce 
meaningful and relevant maps that show this differentiation. 

Keywords:. İstanbul economic geography, urban change and transformation 

1 istanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi, istanbul: glntunca@gmail.com 
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Gülin Tunca Girişken 

1910 - 1922 İstanbul Merkezi İş Alanı: İstanbul'u Etkileyen Dış Dinamikler ile 
Sosyo - Ekonomik Etkileri ve Sektörel/Mekansal Değerlendirmeler 

20. yüzyıl başı Osmanlı Devleti için bir dönüm noktası olma özelliğini taşımaktadır. 
Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti'nin çözülmeye başlaması, milli 
iktisat politikasının yarattığı ekonomik değişim ve yeni teknolojilerin getirdiği 
değişiklerle yaşam ritmi de değişmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin başkenti 
olan İstanbul ise bu dönüşümden oldukça etkilenmiştir. 20. yüzyıl'ın başında 
İstanbul iktisadi hayatına yön veren başlıca üç etmen bulunmaktadır. Bunlar 
ekonomik dinamikler, dış siyaset dinamikleri ve teknolojik gelişme dinamikleri 
olarak sıralanabilir. Bu dinamikler 1910 - 1922 yıllarında İstanbul ticaret 
coğrafyasını etkileyen ana faktörler olarak göze çarpmaktadır. 

Bu çalışma da 1910 - 1922 yılları İstanbul'u iki farklı eksen üzerinden 
incelenecektir. İlk olarak iktisadi, siyasi ve gündelik hayatı değiştiren dış siyaset, 
ekonomik ve teknolojik gelişme dinamikleri öncelikle ele alınarak o zamanki durum 
ortaya konmaya çalışılacaktır. İkinci olarak sektörel/mekânsal değerlendirmeler 
yapılarak ilk faktörlerin mekan üzerindeki etkileri resmedilmeye çalışılacaktır. 

1. 1910 - 1922 İstanbul Merkezi İş Alanı: İstanbul'u Etkileyen Dış Dinamikler 
ile Sosyo - Ekonomik Etkileri 

1908 - 1922 dönemi esas olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir dizi savaş, ihtilal, 
darbe ve ayaklanma sonunda tarihe karıştığı yıllar olarak bütünlük taşır (Boratav, 
1988). Bu dönemin iktidar yapısına bakılacak olursa 1908 - 1913 yıllarında siyasi 
iktidara tam olarak egemen olamayan İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1914 - 1922 
yıllarında ise İstanbul'da Osmanlı yönetimini ele geçirmeyi başaran emperyalizmle 
uzlaşmayı savunan İttihatçiler ve Anadolu'da bulunan Kemalistlerdi. Bu dönemin 
ana özelliği; ulusal nitelikteki kapitalizme yöneliş olmakla birlikte bu hareketin 
karşısına çıkan yarı-sömürge statüsünün yarattığı derin bağımlılık ilişkileridir 
(Boratav, 1988). 

İkinci Meşrutiyetin ilanından, İmparatorluğun yıkıldığı 1923'e uzanan 15 yıl 
İstanbul için her bakımdan çalkantılı bir dönemdi. Bu dönemde İstanbul'un gerek 
kent formunda gerekse gündelik yaşam temposunda önemli dönüşümler yaşanmıştır. 

Diğer taraftan İttihat ve Terakki (Partisinin) Milli İktisat politikasının harbin 
getirdiği sıkıntılarla birleşerek İstanbul'un toplumsal topografyası üzerinde önemli 
etkileri olduğu açıktır. 

1939'da Tanzimat, daha sonra Islahat fermanlarının devamı olarak Fransız 
Devrimi'nin sloganlarına sahip çıkan II. Meşrutiyetçiler, Anayasa'nın ilanıyla, 
bağımsızlık ve ayrılma eğilimi içindeki halkların, Osmanlı paydasında kardeşçe 
birleşeceklerini; yabancı devletlerin siyasal ve ekonomik müdahalelerinin son 
bulacağını; kardeşlik özgürlük ve eşitlik ortamında, İmparatorluğa bağlı Osmanlı 
tebaasının sanayiye ve ticarete atılmalarını teşvik yoluyla devletin kurtulacağını 
hayal ediyorlardı. 

Hürriyetin ilanı ile gelen siyasal ve ekonomik değişimin ana sahnesi yine 
İstanbul'du; ancak, İstanbul, hareketin kaynaklandığı Selanik'ten farklı bir 
yapıdaydı. Burada yabancı tüccar ve sermaye, Saray'a yakın yüksek bürokratlarla 
ortaklaşa, iş ve ticaret hayatı hâkimdi. 1908 hareketi ekonomik ve ticari yapıyı 
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değiştirebilmek için önce liberalizme sarıldı. 'Teşebbüs-i şahsi', yani kişisel girişim 
fikri etrafında, 1912'ye kadar liberal bir ticaret politikası izlenmeye çalışıldı. Ancak 
ekonominin liberalleşmesi, beklenenin tam aksine, özellikle İstanbul'da Osmanlı 
ticaretine hükmeden yabancıların ve gayrimüslimlerin durumunu daha da 
güçlendirdi. Bu durum Müslüman tüccarın memnuniyetsizliği ile sonuçlandı ve II. 
Meşrutiyet'i ilan ettiren İttihat ve Terakki Partisi'nin 'milli iktisat' politikası 
uygulanmaya konuldu. 

Osmanlı dış ticareti 1908 - 1913 arasında, İstanbul'dan yapılan ticaret başta olmak 
üzere, büyüme gösterdi. Bunun nedeni, bir yandan Batı Avrupa'nın yeni bir gelişme 
dönemine girmiş olması ve Osmanlı hammaddelerine olan talebin artması, öte 
yandan demiryollarının gelişmesiydi. Birinci Dünya Savaşı, Batı'dan İstanbul'a 
ulaşan ticaret yollarını büyük ölçüde tıkadı. Bu İstanbul nüfusunu çok ağır bir 
beslenme sıkıntısı içine soktu. Ancak, bu sıkıntı ve tıkanmalar, Osmanlı 
ekonomisinin modern anlamda bir ulusal ekonomi haline dönüşmesi doğrultusunda 
da önemli etkiler icra etti. Mevcut ulaşım şebekesinin imkanları sonuna kadar 
kullanılarak Anadolu çiftçisi, metropol tüketicileri için (büyük boyutlu piyasa için) 
üretmeye başladı. Sonraki yılların kapitalizm doğrultusundaki toplumsal ve 
ekonomik dönüşümlerinin ilk filizlenmeleri bu olayın çevresinde oluştu (Boratav, 
1988). Bu dönemde ülke ihracatının en önemli bölümü %90'lık bir oranla gıda 
maddeleri ve hammaddelerdi. İşlenmiş deri, yünlü kumaş, ve halı gibi mamul ve 
yarı mamul maddeler toplam ihracatın %10'unu kapsıyordu. Un, pirinç, şeker, 
kahve, çay gibi gıda maddeleri tüm ithalatın %38'ini oluştururken, pamuklu, yünlü, 
ipekli, keten dokuma mamullerinin ithalattaki payı %24 civarındaydı. İthalat ve 
ihracatın önemli bölümü İstanbul Limanı'ndan yapılıyordu. 

Çeşitli olumsuzluklara, iflas halindeki ekonomiye, savaşlara rağmen, İstanbul ağırlıklı 
dış ticarette gözlenen büyüme, yine eskiden olduğu gibi yabancıların ve yerli 
ortaklarının lehineydi. Bu çerçevede İstanbul iktisadi faaliyet yaşamı bu dönemde en 
önemli ve en hızlı değişim geçirmiş ve gündelik hayatın temposunda da önemli 
dönüşümler yaşamıştır. Bu bağlamda 1910'dan sonra sağlanan elektrik , telefon ve 
elektrikli tramway, kent içi etkileşim ritmini hızlandırmış, modern metropolün 
toplumsal yaşamına yepyeni boyutlar katmış olmaktadır (Güvenç, M., 2004). 

Bu dönemde İstanbul, telefon, elektrik ve elektrikli tramvaydan yoksun bir kentten, 
sayılanların hepsine sahip bir kente dönüşmüş, gerek kent formunda gerekse 
gündelik yaşamın temposunda önemli dönüşümler yaşanmıştır. Modernite ve üç 
atlısı Elektrik, telefon ve elektrikli tramway, kent içi etkileşim ritmini hızlandırmış, 
modern metropolün toplumsal yaşamına yepyeni boyutlar katmış olmalıdır (Güvenç, 
2004). Elektrikle aydınlatma gün ışığının üretim ve yeniden üretim üzerindeki 
belirleyiciliğinin azaltırken, telefonun yaygınlaşmasının merkezi yerlere (ve 
simsarlara) bağımlılığı azalttığı söylenebilir. Elektrikli tramway'ın en azından 
işlediği güzergah boyunca mesafenin caydırıcı etkisini düşürmesi ve banliyöleşme 
sürecini başlattığı bilinmektedir. İstanbul 'da da Şişli- Harbiye kesiminin gelişimi 
tramwayla birlikte hızlanmıştır.1910 yılında kentte 350 civarında olan apartmanlı ev 
sayısı 1922 'de iki kattan fazla artarak 1000'i aşmış durumdadır. 

1912 Ekim'indeki Balkan Savaşı, kenti tam bir cephe gerisi haline getirdi. 
İstanbul'un idaresi zor sağlanır hale gelmişti. Balkan Savaşı yenilgisi liberal iktisat 
modeline son verecek 'milli iktisat' politikasına geçilecekti. 
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Ekonomide yabancı denetiminin artması, üretim ve ticaretten gelen kazancın büyük 
bölümünün yabancı ve gayrimüslim kesimin eline geçmesi ve bunların sonucunda 
ülkenin bir açık pazar haline gelmesi ülkede bazı aydınların alternatif bir yol 
aramalarına neden olmuştur. II. Meşrutiyetin ilanından sonra Müslüman Türk küçük 
tüccarların koruma kalkanı olan lonca vb örgütler kaldırılınca Müslüman tüccarlar 
büyük darbe aldı. Serbest ticaret ve girişim ortamı hızla boy gösterdi. Buna karşılık 
yabancılar ve yabancı şirket ve sermaye ile ortak çalışan ya da kendileri büyük 
sermaye sahibi olan gayrimüslim tüccarlar daha da güç kazandı. 

Balkan Savaşı ile birlikte, Osmanlı ülkesindeki Müslüm - Gayrimüslim tüm 
ulusların birliği ülküsü boşa çıkınca, Türk unsurunu ön plana çıkaran , 'Müslüman'ı 
kayıracak, Türk'e ayrıcalık tanıyacak' bir ekonomi politikası benimsendi ve Milli 
İktisat Politikası devreye girdi. Milli İktisat Politikası'nın amacı ayrıcalıklarla ve 
korumacılıkla, bir milli Türk burjuvazisi yaratmaktı, koruyucu bir dış ticaret bunun 
ayrılmaz bir parçasıydı. 1913 - 1914 Müslüman boykotajı, bu politikaya Müslüman 
Türk esnafın verdiği desteğin ürünüydü. İstanbul'da halk, gayrimüslim tüccardan, 
bakkaldan alışveriş etmemeye çağrılıyor, alışveriş edilecek Müslüman esnafın 
listeleri hazırlanıyordu. 

İstanbul'da bulunan İttihat ve Terakki'nin denetim ve güdümündeki esnaf örgütleri 
bu süreçte öne çıktı. Hamal esnafı gibi 50 kadar esnaf grubu, daha 1910'da itibaren 
esnaf cemiyetlerinde örgütlenmişlerdi. Çoğunluğu yabancı ve gayrimüslim büyük 
tüccarın meydana getirdiği Dersaadet Ticaret Odası ile esnaf cemiyetleri arasında 
belirgin bir çelişki gözleniyordu. Milli İktisat I. Dünya Savaşı koşullarında gelişti. 
1914'te kapitülasyonlar tek taraflı kaldırıldı. Gümrük vergisi önce %15'e sonra 
%30'a yükseltildi. Yabancıların ayrıcalıklarına son verildi. Yerli bankalar, 
kooperatifler kurulmaya çalışıldı. 1926'da İhracat Heyeti kuruldu. 

1.Dünya Savaşı (1914-1918) Osmanlılar tarafından kaybedilince, Savaş'tan Osmanlı 
devleti teslim olmuş, İtilaf Devletleri tarafından paylaşılmış olarak çıktı. Mondros 
Müterakesi (30 Ekim 1918), Osmanlı devletinin ağır teslimiyet koşullarını kabul 
ettiği anlaşma olarak tarihe geçti. Sevr Anlaşması (10 Ağustos 1921) ile Osmanlı 
toprakları paylaşılacaktı ancak anlaşma hukuken ve fiilen uygulanamadı. 

Mütareke yıllarında İstanbul'un yaşamında ve toplumsal yapısında en göze çarpan 
değişiklik nüfusun hareketliliğiydi. Kent nüfusu, Bolşevik devriminden ve iç savaştan 
kaçan, 'Beyaz Ruslar' denen Rus göçmenleri ve işgal kuvvetleriyle, farklı bir görünüm 
sergilemeye başlamıştı. Çoğunluğu devrimden kaçan Rus aristokrasisinden ve 
zenginlerinde oluşan ve toplam sayıları 200 bini bulan Beyaz Ruslar, İstanbul'a bir 
yandan yeni modalar, yeni alışkanlıklar, bir yandan da sefahat ve sefaleti getirdiler 
(Toprak ve diğerleri, 2008). İşgal kuvvetlerinin varlığı da yeni tüketim kalıpları ve 
yabancı kültürel öğeleri kente taşıdı. Savaş döneminde İstanbul'un gözde semt ve 
sayfiyeleri de değişti. Boğaziçi yerine Adalar moda oldu. Plajlar açıldı. Plaj modası da 
Rus göçmenler ve İngiliz işgal kuvvetleriyle gelmiş, hızla yayılmıştı. Beyoğlu'nda şık 
barlar açıldı; ilk sinema salonlarında ilk filmler seyredilmeye; lokantalar, kabereler, 
barlar kısa sürede Rus göçmenlerince işletilmeye başlandı. 

Mütareke döneminin sonlarına doğru, İstanbul'un denetiminin fiilen Ankara 
Hükümeti'ne geçmesinden sonra, İstanbul ticaretinin önemli bölümü hala gayrimüslim 
tüccarın elindeydi. 1922 sonunda İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası'na karşı Milli Türk 
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Ticaret Birliği'nin kuruluşu Müslüman Türk tüccarı örgütlemeyi ve geliştirmeyi 
amaçlıyordu. Kuruluşun hemen ardından Birlik, İstanbul'da bir dış ticaret kongresi 
toplamaya çalıştıysa da, Hükümet bu kongrenin ertelenmesini ve İstanbul'unda 
1923'te İzmir'de toplanacak Milli İktisat Kongresi'ne katılmasını istedi. 

TBMM Hükümeti, Osmanlı Devleri'nin payitahtı olduğu kadar, ticaretin de 
payitahtı olan İstanbul'un eski alışkanlık ve ağırlığıyla bağımsız hareket etmesinden 
ve milli bütünlük dışında bir hava vermesinden endişe etmişti. 1923 İzmir İktisat 
Kongresi'ne en hazırlıklı grup olarak katılan Türk Ticaret Birliği delegeleri, Mustafa 
Kemal'in kongrede yaptığı açılış konuşmasında, yerli gayrimüslim ticaret erbabının 
sahip oldukları ticari üstünlüğün azaltılması için hükümetin önlem alacağı yolundaki 
sözlerini memnuniyetle karşıladılar. 

Bu sırada İstanbul'da yapılan bir araştırma dış ticarette Müslüman Türklerin oranının 
%4'ü geçmediğini, komisyonculukta bu oranın %3'ün altında olduğunu, yurtiçi 
ticarette çalışanların %15'inin, perakendeci tüccarın %25'inin Müslüman Türk 
olduğunu gösteriyordu. Galata, Asmaaltı'nda da sayıları 10'u geçmeyen Müslüman 
Türk Tüccar vardı. Bu tablo Cumhuriyet'ten sonra büyük ölçüde değişecekti. 

2. 1910 - 1922 İstanbul Merkezi İş Alanı: Sektörel Mekânsal Değerlendirmeler 

Bu çalışma da kullanılan bütün kantitatif veriler Doğu Yıllıkları (Annuarie Oriental) 
kayıtlarından sağlanmaktadır. Tipik bir Doğu Yıllığı, geniş bir alfabetik adres listesi 
(Adresses de Constantionople), kapsamlı bir sokaklar listesi (Rues de 
Constantionople) ve işyeri ve mesleklerin işkolları itibarı ile sıralandığı geniş ve 
kapsamlı bir meslekler listesinden (Professions) oluşmaktadır (Güvenç, M., 2004). 
1910, 1922 Doğu Yıllıklarını birbirleri ile uyumlu olarak kullanılabilmek amacıyla, 
hanereisi ve işyeri bilgileri üzerinden mekânsal bilgi, ekonomik faaliyet ve etnik 
kökenlerinde göre kodlanmış ve analize hazır hale getirilmiştir. 

1910 Doğu Yıllığı'nda 26.864 kayıt, 1922 Doğu Yıllığı'nda 26.019 kayıt 
bulunmaktadır. 1910 Doğu Yıllığı' kayıtlarının yaklaşık beşte biri Galata Bölgesinde 
(5.138 kayıt), yarıya yakını Pera bölgesinde (11.078 kayıt), üçte biri Tarihi 
Yarımada'da (8.339 kayıt) bulunmaktadır. 1922 Doğu Yıllığı'nda da İstanbul'daki 
mekânsal dağılım hemen hemen 1910 ile benzerdir (Galata 5.209 kayıt, Pera 10.692 
kayıt, Tarihi Yarımada 7.105 kayıt). 

Şekil 1'de görüldüğü gibi 1910 yılında %44,43 ile toptan ve perakende ticaret, 
lokanta ve oteller faaliyet kolu İstanbul işyeri örüntüsünün önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. İkinci sırayı İmalat Sanayi ve Toplum hizmetleri ile Kişisel 
hizmetleri almaktadır. Şekil 2 'de görünen 1910 yılı İstanbul Merkezi İş Alanı Etnik 
Köken Dağılımı'na bakıldığında ise %40,71 ile Rum işyerlerinin İstanbul işyeri 
peyzajında önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. 

Şekil 3'de 1922 yılında %44,84 ile toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller 
faaliyet kolu 1910 İstanbul işyeri örüntüsü ile benzerlik göstermektedir. 1922 yılında 
İkinci sırayı ise 1910 yılında olduğu gibi İmalat Sanayi almaktadır. Mali Kurumlar, 
Sigorta ve Taşınmaz Mallara Ait İşler ve Kurumları, Yardımcı İş Hizmetleri faaliyet 
kolu 1922 işyeri peyzajını oluşturan bir diğer önemli elemandır. Şekil 4'de görünen 
1922 yılı İstanbul Merkezi İş Alanı Etnik Köken Dağılımı'na bakıldığında ise %38,10 
ile Rum işyerlerinin İstanbul işyeri peyzajında önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. 
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Şekil 1.1910 İstanbul merkezi iş alanı iktisadi faaliyetlerin dağılımı 

İstanbul Merkezi İş Alanı Etnik Köken 
D a ğ l l i m i 1 9 1 0 • Ermeni (%18,34) 

• Rum (%40,71) 

• Musevi (%9,26) 

• Müslüman 
(Wll,3+) 

• Yabancı 
(%20,13) 

• Bilinmeyen 
(%0,21) 

Şekil 2.1910 İstanbul merkezi iş alanı etnik köken dağılımı 

Bu çalışma da yöntem olarak Correspondence Analizi (CA) kullanımıştır. CA 
niteliksel çapraz tabloların indirgenmesi için geliştirilen esnek bir faktör analiz 
yöntemidir. Bu yaklaşımda veri tablosunun her sıra ve sütunu birer veri profili 
şeklinde tanımlanır ve noktalar aracılığıyla temsil edilir (Güvenç ve Kirmanoğlu, 
2009). Sıra profilleri sıra noktalar, sütun profilleri, sütun noktalar üzerinden temsil 
edilir. N sıra ve M sütun içeren bir n sıra-nokta ve m sütun-nokta aracılığıyla temsili, 
veri setlerini en az ve ölçülebilir veri kaybıyla özetleme olanağı sağlar (Güvenç ve 
Kirmanoğlu, 2009). 

Bu yönteme göre her sokağın bir profili vardır ve her profil düzlemde bir pozisyona 
tekabül eder. İşyerlerinin yer aldığı sokaklar profillerine göre düzlem üzerinde 
pozisyon alıp, birbirinin aynı pozisyon ve profil olanlar kümelenip, birbirinin zıttı 
olan kümeler düzlemde tam zıt noktaya yerleşir. 
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Şekil 3.1922 İstanbul merkezi iş alanı iktisadi faaliyetlerin dağılımı 

Şekil 4. 1922 İstanbul merkezi iş alanı etnik köken dağılımı 

Şekil 5: Sokak profil şeması 
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Şekil 5 'de görüldüğü gibi düzlemde aynı profilleri barındıran işyeri sokak grupları 
bir küme olup kendinden farklı profil gösteren işyeri sokak grupları konum olarak 
zıt konumuna yerleşmişlerdir ve benzerlikler ile zıtlıklar ortaya çıkmıştır. Sokakların 
oluşturduğu kümeler rassal seçim yoluyla oluşturulmuş kümeler değildir. Her sokak 
kendisiyle aynı profili gösteren sokak grubunda yer almalıdır. Bu şekilde sokaklarda 
yer alan işyerlerinin analizi yapıldığında işyerlerinin birden çok özelliğini irdelemek 
mümkündür. Ayrıca analizin anlaşılabilirliği olması açısından ve benzer nitelikteki 
sokak grupların ortaya çıkması bakımından, cluster ve corrrspondence analizi 
sayesinde sokak grupları 7 ila 10 grupluk benzer kümeler haline getirilmiştir. 

2.1. İstanbul İşyerleri 1910 - 1922 

1910 Doğu Yıllığı verilerinden üretilen İstanbul 1910 İşyerleri Analizleri farklı 
değişkenlere ait kategoriler üzerinden 26.864 kayıtın incelenmesi ile oluşmuştur. 
İşyeri Coğrafyası çözümlemelerinde doğrudan elde edilebilecek verilerle iktisadi 
faaliyet kolu, dolaylı elde edilebilecek verilerle etnik köken incelenmiştir. Bunun 
için Doğu Yıllığı'nda yer alan kayıtlar; T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 
Bilgi İşlem Dairesi Editing ve Kod Şubesi'nin kullandığı Meslek ve İktisadi Faaliyet 
Klasifikasyonu (1990) kodlarına göre kodlanmıştır. 

İstanbul 1910 İşyerleri analizini yapabilmek için 1910 Doğu Yıllığı kayıtlarında 
konut olan kayıtlar tespit edilmiş olup, konut alanında bulunamayacak olan meslek 
kodlarına sahip olan kayıtlar (acentacı, şef, patron/işveren, gümrük komisyoncusu, 
depocu, depo, inşaat mütahhidi, ihracatçı, üretici/zanaatkar, memur, işadamı, ilk 
okul öğretmeni, tüccar, mareşal, tacir, pansiyon, depocu, sekreter, gezgin tücar) 
veriden çıkarılıp İstanbul 1910 İşyerleri Analizine dahil edilmemiştir. 

1922 Doğu Yıllığı verilerinden üretilen İstanbul 1922 İşyerleri Analizleri farklı 
değişkenlere ait kategoriler üzerinden 26.019 kayıtın incelenmesi ile oluşmuştur. 
1910 İşyeri Coğrafyası çözümlemelerinde olduğu gibi 1922 analizlerinde de 
doğrudan elde edilebilecek verilerle iktisadi faaliyet kolu, dolaylı elde edilebilecek 
verilerle etnik köken incelenmiştir. 1922 İşyeri Coğrafyası çözümlemelerinde ve 
1910 İşyeri Coğrafyası çözümlemelerinde analize alınmayan faaliyet kolları aynıdır. 

2.1.1 İstanbul İşyerleri 1910: Etnik Köken Profilleri 

1910 Doğu Yıllığı verilerinde yer alan 26.864 veri incelenerek işyeri olan 19.121 
kayıt tespit edilmiştir. 1910 Doğu Yıllığı verilerinde araştırma kapsamına giren 
19.121 işyerinin %14,4'ünü Müslüman, %19,1'ini Ermeni, %42'sini Rum, 
%8,5'unu Musevi ve %16'sını diğer yabancı gruplar oluşturmaktadır. Ana olarak 
beş etnik grup üzerinden incelemeler yapılmıştır. İşyerleri sokak profillerinin etnik 
kökene göre gruplanması ile beş grup tanımlanmıştır. 

Tablo 1. İstanbul İşyerleri 1910: Etnik Köken Profilleri (Sütun %'leri) 

Etnik Profil Müslüman Rum Yabancı Musevi Ermeni % 
1 50.7 26.7 4.6 3.3 14.6 100 
2 27.8 44.7 | 14.9 5.1 7.6 100 
3 6.0 53.5 21.6 11.0 7.9 100 
4 9.0 35.4 12.9 9.1 33.6 100 
5 10.2 21.5 10.2 5.0 53.1 100 

Sütun % 14.4 42.0 16.0 8.5 19.1 100 

254 



KBAM 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu 

Tablo 1'e göre göre1910 İşyeri coğrafyasının %42,0'si ile en yüksek temsiliyet 
oranına sahip olan Rum işyerlerinin %53,5'i, 3. profilde olduğu göze çarpmaktadır. 
İkinci büyük grubu (%19,1) oluşturan Ermeni işyerlerinin %53,1'i ise 5. profilde yer 
almaktadır. 1910 yılındaişyerlerinin %14,4'ünü oluşturan Müslüman işyerlerinin 
%50,7'si 1. profilde, %27,8'i ise 2. profilde, işyerlerinin %16,0'sını oluşturan 
Yabancılara ait işyerleri ise %21,6 ile 3. profilde yoğunlukla gözlenmektedir. 1910 
İşyeri Coğrafyasında %8,5 ile en az temsil oranına sahip görülen Musevi işyerleri 
ise %11 ile 3. profilde ve %9,1 ile 4. profildedir. 

Tablo 2. İstanbul İşyerleri 1910: Etnik Köken Profilleri (Satır %'leri) 

Etnik Profil Müslüman Rum Yabancı Musevi Ermeni Satır % 
1 54.4 9.8 4.5 6.0 11.7 15.4 
2 | 4.0 2.2 1 19 1.2 0.8 2.1 
3 23.3 70.7 74.7 71.6 23.0 55.5 
4 6.5 8.8 8.4 11.2 18.3 | 10.4 
5 11.8 8.5 10.5 9.9 46.1 | 16.6 
% 100 100 100 100 100 100 

Tablo 2 'ye göre 1910 İstanbul MİA sokaklarındaki etnik kökene göre gözlenen en 
yaygın farklılaşma 1. profil ile 5. profil sokak grupları arasındadır. İstanbul 
işyerlerinin %15,4'ünü barındıran 1. profil sokaklarında yer alan işyerlerinin 
%54,4'ü Müslüman işyeriyken, İstanbul işyerlerinin %16,6'sını barındıran 5. Profil 
sokaklarında yer alan işyerlerinin %46,1'i Ermeni işyeridir. 1. profil Bab-ı Ali 
Caddesi, Mısır Çarşısı, Uzun Çarşı gibi sokaklarıyla tarihi yarımadanın güneyini 
kapsarken Ermeni işyerlerinin yoğun olduğu 3. profil Valide Çeşme, Pangaltı ve 
Şişli sokaklarını içermektedir. Tablo 2 'ye göre 1910 İstanbul işyerlerinin %55, 5'ini 
içeren 3. Profil Rum, Musevi ve Yabancı işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu 
görülmektedir. 3 nolu profili gösteren sokaklar ise Galata Caddesi, İstiklal Caddesi, 
Tünel bölgesi, Karaköy çevresi, Tarlabaşı ve Balık Pazarı'dır. 

2.1.2 İstanbul İşyerleri 1922: Etnik Köken Profilleri 

1922 Doğu Yıllığı verilerinde yer alan 25.825 veri incelenerek işyeri olan 15.723 
kayıt tespit edilmiştir ve analizler bu kayıtlar üzerinden yapılmıştır. 1922 Doğu 
Yıllığı verilende araştırma kapsamına giren 15.723 işyerinin %14,4'ünü Müslüman, 
%19,5'ini Ermeni, %38,8'ini Rum, %14,4'ünü Musevi ve %16'sını diğer yabancı 
gruplar oluşturmaktadır. Ana olarak beş etnik grup üzerinden incelemeler 
yapılmıştır. İşyerleri sokak profillerinin etnik kökene göre gruplanması ile on grup 
tanımlanmıştır. 

Tablo 3 'e göre İstanbul İşyerlerinin %38,8'i ile en yüksek temsiliyet oranına sahip 
olan Rum işyerlerinin %72,5'u 1. profilde, %54,3'ü ise 2. profilde bulunmaktadır. 
1910 İstanbul işyeri coğrafyasının %12,2'sini oluşturan Yabancı işyerlerinin 
%39,3'ü 3. profilde yer almaktadır. 1910 İşyeri coğrafyasının %14,4'ünü oluşturan 
Musevi işyerlerinin %48,7'sinin, 5. profilde olduğu göze çarpmaktadır. İstanbul 
işyerlerinin %15,1'ini oluşturan Müslümanlara ait işyerlerinin ise %48,7 ile 7. 
profilde olduğu gözlemlenebilir. 1910 İşyeri Coğrafyasında %19,5'unu oluşturan 
Ermeni İşyerlerinin %32,9 ile 9. profilde, %60,5 ile 10. profilde olduğu göze 
çarpmaktadır. 
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Tablo 3. İstanbul İşyerleri 1922: Etnik Köken Profilleri (Sütun %'leri) 

Etnik Profil Rum Yabancı Musevi Müslüman Ermeni % 
1 72.5 I 12.2 4.5 4.9 6.0 100 
2 54.3 17.6 12.5 4.0 11.5 100 
3 39.6 39.3 9.6 2.7 8.8 100 
4 37.8 19.0 28.0 5.9 9.3 100 
5 23.0 12.5 48.7 6.4 9.5 100 
6 45.2 8.1 8.2 245 13.9 100 
7 25.3 5.4 8.2 [ 48.7 | 12.4 100 
8 14.3 4.9 10.2 29.2 41.4 100 
9 32.8 11.8 12.3 10.2 32.9 100 
10 18.6 6.0 5.9 9.0 | 60.5 | 100 

Sütun % 38.8 12.2 14.4 15.1 19.5 100 

Tablo 4. İstanbul İşyerleri 1922: Etnik Köken Profilleri (Satır %'leri) 

Etnik Profil Rum Yabancı Musevi Müslüman Ermeni % 
1 ^ 3 4 8 18.6 5.8 6.1 5.7 18.6 
2 J Î 4 7 15.2 9.1 2.8 6.2 10.5 
3 5.5 17.3 3.6 10 2.4 5.4 
4 5~3 ^ 8 ~ 5 İ Ö " F 2.1 2.6 5.5 
5 7.6 13.1 J 4 3 ~ 3 5.4 6.2 128 
6 ^ 6 ~ î 3.5 3.0 ^ ^ 8 . 6 3~8 5.3 
7 10.9 7.4 9.5 54.2 10.7 16.8 
8 11 1.3 2.2 ^ ^ 6 . 0 6 ^ 3.1 
9 7.6 8.7 7.6 6 J 15.2 9.0 
1 0 6.3 6.4 5.3 7.8 40.5 13.0 

Satır % 100 100 100 100 100 100 

Tablo 4 'e göre İstanbul sokaklarındaki işyeri etnisitesine göre en derin farklılaşma 1. 
profil Rum grupları ile (% 34,8) ile 7. profil Müslüman grupları (% 54,2) arasında 
en yoğun sokak profillerinin temsil edildiği kent alanlarında ortaya çıkmaktadır. 7. 
profil Müslüman işyeri grupları Kapalıçarşı, Bab-ı Ali, Mısır Çarşısı, Uzun Çarşı 
gibi sokaklarıyla tarihi yarımadanın güneyinde, 1. profil Rum grupları ise Galata 
Caddesi ve çevresi, Taksim'in güneyi, Pera ve Balık Pazarı çevresinde ağırlıklı 
olarak temsil edilmektedirler. Bu çerçevede gözlenen örüntü etnik işyeri 
coğrafyasının alansal yapı olarak temsil edilmesi beklentisi ile uyumludur. 

2.1.3 İstanbul İşyerleri 1910: Genel İktisadi Sokak Profilleri 

1910 Doğu Yıllığı verilerinden üretilen İstanbul İşyerleri 1910: Genel İktisadi Sokak 
Profilleri farklı değişkenlere ait kategoriler üzerinden 18.907 kayıtın incelenmesi ile 
oluşmuştur. 

İktisadi peyzajın genellenebilir katmanına ilişkin ilk çözümleme 1910 İstanbul 
İşyerlerinin iktisadi faaliyetlerinin dört farklı gruba ayrıldığı yönündedir. 
İşyerlerinin oluşturduğu bu farklı gruplar, (a) zanaatkar imalat, kuyum imalat; (b) 
toptan ticaret, mali kurumlar ve MİA hizmetleri; (c) perakende ticaret ve MİA 
destek hizmetleri ile (d) MİA'ya eklenen imalat olarak sıralanabilir. İktisadi peyzaj 
çözümlemesinde elde edilen bir diğer bulgu ise Tarihi Yarımada ve Beyoğlu'nda 
işyerlerinin farklı profiller sergiledikleri yönündedir. 
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Tablo 5. İstanbul İşyerleri 1910: Genel İktisadi Faaliyet Profilleri 

İktisadi 
Faaliyet İstanbul İşyerleri 1910: Genel İktisadi Faaliyet Profilleri 

Kümeleri 
I Toptan Ticaret 
II Mali Kurumlar, Sigorta 
III Taş ınmaz Mallara Ait İşler ve Kurumlara Yardımcı İş Hizmetleri 
IV Taş ve Toprağa Dayalı İmalat 
V Gıda, İçki ve Tütün İmalatıi; Kağıt, Kağıt Ürünleri ve Basın İmalat 

İnşaat ve Bayındırlık İşleri ; Ulaştırma; Kamu İdaresi ve Savunma, Elektrik, Gaz ve 
VI Buhar, Suyun Temini, Temizlenmesi Ve Dağıtım Şebekesi ; Eğ lence ve Kültür 

Hizmetleri; Milletlerarasi ve Diğer Yabancı Kuruluşlar 
VII Orman Ürünleri ve Mobilya; Haberleşme; Sosyal ve İlgili Kamu Hizmetleri 

VIII 
Lokanta ve Oteller; Kiş isel Hizmetler; Dokuma, Giyim E ş y a s ı Ve Deri İmalatı; Metal 
Eşya , Makina ve Teçhizat, Ulaşım Aracı, İlmi ve Mesleki Ölçme Aletleri İmalatı 

IX Perakende Ticaret, Diğer İmalat 
X Metal İmalat 

İstanbul işyerleri iktisadi coğrafyası sokak kümeleri Tablo 5 'da gösterildiği gibi on 
farklı iktisadi faaliyet profiline göre ayrıştırılmıştır. İşyerleri sokak profillerinin 
iktisadi profile göre gruplanması ile onbir grup tanımlanmıştır. 

Tablo 6 'da İstanbul'daki işyerinin %0,3'ünü oluşturan metal ve kuyum imalatın 
%41,9'unun 11. profilde, %0,5'inin 9. profilde ve %0,4'ünün 10. profilde bulunduğu 
göze çarpmaktadır. Kalafat Yeri Sokağı metal ve kuyum imalat profiline sahip 11 nolu 
sokak grubunda yer almaktadır. İşyerlerinin %35,6'sını oluşturan perakende ticaretin 
%74,9 ile en yüksek temsil edildiği grup 10. profilde bulunmaktadır. 10 nolu profile 
sahip ve perakende ticaretin yoğun olarak bulunduğu sokaklar Yeni Cami, Sultan 
Hamam, Mahmutpaşa, Mısır Çarşısı, Uzun Çarşı ve Yorgancıları' da bulunmaktadır. 

Tablo 6. İstanbul İşyerleri 1910: Genel İktisadi Sokak Profilleri (Sütun %'leri) 

Sokak Kümeleri I II III IV V VI VII VIII IX X % 
1 42.4 9.5 4.7 0.1 2.9 1.3 1.8 10.1 27.2 0.0 100 
2 19.2 24.5 22.5 0.7 3.3 6.0 4.0 8.6 11.3 0.0 100 
3 39.6 0.0 0.0 18.8 0.0 0.0 2.1 22.9 16.7 0.0 100 
4 11.3 5.9 8.0 0.4 4.2 10.9 14.7 21.7 22.9 0.0 100 
5 4.8 9.5 9.5 0.0 22.2 7.9 11.1 25.4 9.5 0.0 100 
6 11.5 2.0 1.3 0.0 1.0 1.0 6.1 47.1 29.8 0.1 100 
7 7.7 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 30.8 30.8 23.1 0.0 100 
8 0.7 2.9 3.6 0.0 28.6 5.7 12.1 15.7 30.7 0.0 100 
9 5.1 3.8 3.7 0.2 4.5 3.5 9.0 31.8 37.9 0.5 100 
10 6.5 1.5 0.5 0.3 1.5 0.4 1.5 12.3 74.9 0.4 100 
11 14.5 0.0 17.7 3.2 0.0 0.0 0.0 21.0 1.6 41.9 100 

Sütun % 14.7 5.3 4.9 0.3 3.7 4.9 8.2 22.0 35.6 0.3 100 

Tablo 6 'da 1. ve 2. profile sahip sokak grupları ise toptan ticaret, mali kurumlar ve 
MİA Hizmetlerinin yoğun olduğu sokak gruplarıdır. İstanbul İşyerlerinin %31,9'unu 
oluşturan MİA Kamu Hizmetleri, Ulaştırma, Eğlence Hizmetleri, Yabancı Kurumlar 
ve İnşaat 4. profil grubunda yer almaktadır. 4 profil grubunu oluşturan sokaklar 
Şişhane, Kumbaracı Yokuşu, Sakız Ağacı, Büyük Parmak Kapı, Çukur Cuma, Sıra 
Selviler, Kazancı, Pangaltı, Nişantaşı, Feriköy Caddeleri ve çevre sokaklarından 
oluşmaktadır. 
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İstanbul İşyerlerinin faaliyetlerinin %28,5'u 9 nolu profilde bulunmaktadır. Lokanta 
ve Oteller, Gıda İmalat ve Basın, Perakıende Ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu 9 
nolu profilde Galatasaray Caddesi, İstiklal Caddesi, Büyük Hende, Küçük Hendek, 
Kule Kapısı, Tarlabaşı, Valide Çeşme sokakları yer almaktadır. 

Tablo 7 'ye göre İstanbul sokaklarındaki işyeri genel iktisadi sokak profillerine göre 
en derin farklılaşma 1. profil ile (Toptan Ticaret, Mali Kurumlar ve Üretici 
Hizmetler %18,4) 11. profil (kuyum imalat ve metal imalat % 0,3) arasında en 
yoğun sokak profillerinin temsil edildiği kent alanlarında ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 7. İstanbul İşyerleri 1910: Genel İktisadi Sokak Profilleri (Satır %'leri) 

"Sökak Kümeleri I II III IV V VI VII VIII IX X Satır % 
1 |53.3 33.3 17.5 5.3 14.3 4.8 3.9 8.5 14.1 0.0 18.4~ 
2 |1.0 3.7 3.7 1.8 0~ |1.0 0.4 0.3 0.3 0.0 0.8 
3 0.7 0.0 0.0 |15.8 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.3 
4 24.7 35.7152.0 38.6 35.9|70.4 56.9 31.5 20.5 0.0 31.9 
5 0.1 0.6 0.6 0.0 |2.0 0.5 0.4 0.4 0.1 0.0 0.3 
6 3.3 1.6 1.1 0.0 1.1 0.9 3.1 |8.9 3.5 1.5 4.2 ~ 
7 0.0 0.0 |0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 
8 0.0 0.4 0.5 0.0 |5.6 0.9 1.1 0.5 0.6 0.0 0.7 
9 10.0 20.5 21.6 22.8134.6 20.2 31.2|41.2 30.3 40.0 28.5 
1 0 6.5 4.2 1.6 12.3 5.8 1.3 2.7 8.1 |30.4 18.5 14.5 
1 1 0.3 0.0 1.2 |3.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 40.0 0.3 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.4 İstanbul İşyerleri 1922: Genel İktisadi Sokak Profilleri 

1922 Doğu Yıllığı verilerinden üretilen İstanbul İşyerleri 1922: Genel İktisadi Sokak 
Profilleri farklı değişkenlere ait kategoriler üzerinden 20.219 kayıtın incelenmesi ile 
oluşmuştur. İktisadi peyzajın genellenebilir katmanına ilişkin ilk çözümleme 1922 
İstanbul İşyerlerinin iktisadi faaliyetlerinin temel olarak yedi farklı gruba ayrıldığı 
yönündedir. İşyerlerinin oluşturduğu bu farklı gruplar,(a) Toptan Ticaret, Ulaştırma, 
Sigorta, (b) Mali Kurumlar, Taşınmaz Mallara Ait İşler, Kurumlara Yardımcı Hiz., 
(c) Sosyal ve İlgili Kamu Hiz., (d) Gıda İmalat, Dokuma San., Kağıt ve Basın San., 
Kamu İdaresi, Elektrik, Gaz, Su Dağıtımı, Kişisel Hz., (e) Perakende Ticaret, (f) 
Lokanta ve Otellerile (g) Ahşap ve Mobilya olarak sıralanabilir. 

İstanbul işyerleri iktisadi coğrafyası sokak kümeleri Tablo 8 'de gösterildiği gibi 
oniki farklı iktisadi faaliyet profiline göre ayrıştırılmıştır. İşyerleri sokak 
profillerinin iktisadi profile göre gruplanması ile onsekiz grup tanımlanmıştır. 

Tablo 9 'da görüldüğü gibi İstanbul işyerlerinin %21,5'unu oluşturan toptan ticaret, 
ulaştırma ve sigorta faaliyet kollarının %61,1 ile en yüksek temsil edildiği grup 1. 
profilde bulunmaktadır. Bunun yanında 1.profilde mali kurumlar ve taşınmaz 
mallara ait işlerin bulunduğu faaliyet kolları da göreceli olarak yoğun bir şekilde 
bulunmaktadır. 1 no'lu profilde Galata bölgesi, Karaköy, Çiçek Pazar, Tahta Kale, 
Mercan Çarşı, Balık Pazar sokakları yer almaktadır. 6. profil ise sosyal hizmetler 
faaliyetinde öne çıkmaktadır. İstanbul işyerlerinin %6,1'i sosyal hizmetler 
konusunda faaliyet gösterirken bu faaliyetlerin %29,6'sı 6 no'lu profilde 
bulunmaktadır. 
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Tablo 8. İstanbul İşyerleri 1922: Genel İktisadi Faaliyet Profilleri 

^ K ü m ^ e r i ^ İstanbul İ şyer ler i 1922: G e n e l İktisadi Faa l iyet Profil leri 

Toptan ticaret, metalik o lmayan ve madencil ik konusuna giren maddeler istihsali , k imya , petrol, kömür, kauçuk ve 
plastik mamulleri sanayi i , ulaştirma, sigorta 

II Mali kurumlar, taş inmaz mal lara ait işler ve kurumlara yardimci iş hizmetleri, t a ş ve toprağa dayali sanay i 

III İnşaat ve bayindirlik işleri, eğ lence ve kültür hizmetleri 

IV Metal e şya , makina ve teçhizat , ulaşim araci , ilmi ve mesleki ö l çme aletleri sanay i 

V S o s y a l ve ilgili kamu hizmetleri 

Gıda , içki ve tütün sanayi i , dokuma, giyim e ş y a s i ve deri sanayi i , kağit, kağit ürünleri ve basin sanayi i , kamu 
V I idaresi ve savunma, elektrik, gaz ve buhar, suyun temini , temiz lenmes i ve dağitim şebekes i , k i ş i se l hizmetler 

VII Milletlerarasi ve diğer yabanci kuruluşlar 

VIII Orman ürünleri ve mobilya 

IX Perakende ticaret 

X Lokanta ve oteller 

XI Diğer imalat sanayi i 

XII Metal ana sanay i 

Tablo 9. İstanbul İşyerleri 1922: Genel İktisadi Sokak Profilleri (Sütun %'leri) 

Sokak Kümeleri I II III IV V VI VII VIII IX X X XI % 

1 61.1 13.5 0.1 0.6 0.7 5.6 0.0 0.4 15.5 2.3 0.2 0.0 100 

2 49.6 7.2 0.5 0.6 1.8 8.8 0.0 0.5 27.9 2.6 0.4 0.0 100 

3 28.5 25.9 2.6 1.9 5.5 14.5 0.4 1.7 15.0 3.9 0.2 0.0 100 

4 29.2 6.6 0.6 1.7 7.0 11.1 0.0 0.6 42.2 0.9 0.0 0.0 100 

5 9.4 13.4 4.7 2.7 14.1 36.2 0.0 0.0 15.4 4.0 0.0 0.0 100 

6 8.0 13.0 1.6 0.9 29.6 16.3 3.7 1.6 19.9 5.0 0.4 0.1 100 

7 8.6 11.7 4.8 2.0 9.6 22.2 0.5 3.2 30.1 6.6 0.2 0.4 100 

8 0.0 9.7 3.2 0.0 71.0 6.5 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 100 

9 12.1 6.9 3.2 1.2 9.7 32.4 0.0 0.0 29.1 5.3 0.0 0.0 100 

10 6.2 6.5 3.7 2.4 6.6 17.6 0.0 3.1 48.9 3.4 1.5 0.0 100 

11 11.2 9.7 3.1 5.1 5.1 20.4 0.0 22.6 19.1 3.8 0.0 0.0 100 

12 18.0 0.0 0.0 18.0 1.6 21.3 0.0 1.6 34.4 0.0 4.9 0.0 100 

13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 

14 9.5 2.6 0.2 0.6 1.2 8.4 0.1 0.5 72.7 1.4 2.9 0.0 100 

15 7.4 1.2 0.6 1.2 3.7 52.6 0.0 1.5 29.5 2.2 0.0 0.0 100 

16 6.1 5.4 1.9 0.9 7.8 17.6 0.3 0.7 32.7 26.2 0.2 0.1 100 

17 7.2 1.2 1.8 16.8 2.1 23.7 0.0 3.9 36.0 1.8 1.5 3.9 100 

18 6.3 22.9 2.1 18.8 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 45.8 100 

Sütun % 21.5 10.3 1.9 1.8 6.1 15.1 0.4 2.0 34.6 5.3 0.8 0.3 100 

İstanbul işyerlerinin %34,6'sını oluşturan perakende ticaret faaliyetleri en yoğun 
olarak 14 nolu profilde bulunmaktadır. 14 nolu profil grubu Tablo 10'da görüldüğü 
gibi İstanbul sokaklarının %18,6'sını içermektedir ve bu grup perakende ticaret 
faaliyetlerinin yoğun olarak bulunduğu sokak grubudur. 14 nolu profilde yer alan 
sokaklar Mahmud Paşa, Sultan Hamam, Örücüler, Yorgancılar, Kapalıçarşı ve 
çevresindeki sokaklar ve İstiklal Caddesi olarak sıralanabilir. 18. profil ise metal 
imalatın yoğun olduğu, metal eşya ve mali kurumların kayda değer yoğunlukta 
olduğu sokak kümelerine sahiptir. İstanbul işyerlerinin %0,3'ünü oluşturan metal 
sanayinin %45,8'i 18. profilde yer almaktadır. 18 nolu profilde yer alan sokak 
Galata bölgesinde yer alan Kalafat Yeri sokağıdır. 
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Tablo 10. İstanbul İşyerleri 1922: Genel İktisadi Sokak Profilleri (Satır %'leri) 

"Sokak Kümeleri I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI Satır %' 

1 İ41.2 19.0 0.6 4.8 1.6 5.4 0.0 3.1 6.5 6.3 3.7 0.0 14.5 

2 |13.9 4.2 1.6 2.1 1.8 3.5 0.0 1.5 4.9 2.9 3.0 0.0 6.0 

3 15.4 29.2 1 5.3 1 2.8 10.3 11.1 11.7 1 0.2 5.0 8.4 2.2 0.0 11.6 

4 3.9 1.8 0.9 2.8 3.2 2.1 0.0 0.9 [ 3 . 5 0.5 0.0 0.0 2.8 

5 0.4 1.2 2.2 1.4 2.1 2.2 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0 0.9 

6 1.8 6.2 4.1 2.4 |23.4 5.2 50.0 4.0 2.8 4.5 2.2 2.0 4.9 

7 7.6 21.8 [47.2 21.7 29^ |28 .0 28.3 31.6 16.6 |23.6 5.2 |24.0 19.1~ 

8 0.0 0.2 0.3 0.0 | j . 2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 

9 0.8 1.0 2.5 1.0 02 .4 3.2 0.0 0.0 1.3 1.5 0.0 0.0 1.5 

10 1.4 3.0 9.1 6.6 5.1 5.5 0.0 | 7 . 4 6.7 3.1 | 9 . 0 0.0 4.7 ~ 

U 1.2 2.2 3.8 6.9 2.0 3.2 0.0 |27.6 1.3 1.7 0.0 0.0 2.4 

12 0.3 0.0 0.0 3.8 0.1 0.5 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.4 

13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 8.3 4.7 1.6 5.9 3.5 10.4 3.3 4.6 39.1 4.8 |66.4 0.0 18.6 

15 0.7 0.2 0.6 1.4 1.2 [ 6 . 8 0.0 1.5 1.7 0.8 0.0 0.0 2.0 

16 2.4 4.4 8.1 4.1 |10.5 9.6 6.7 3.1 7 8 |40.6 2.2 4.0 8.3 ' 

17 0.7 0.2 1.9 |19.3 0.7 3.2 0.0 | 4 . 0 2.1 0 7 | 3 7 |26.0 2 .0~ 

18 0.1 0.6 0.3 [3 .1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |44.0 0.3 ~ 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sonuç 

20yy. başında İstanbul MİA'nın genellenebilir katmanı Tarihi Yarımada ve 
Beyoğlu'nda ticaretin farklı şekillendiği ve aralarındaki farklılaşmayı 
göstermektedir. Toptan ve perakende ticaret ve finans arasındaki temel ayrım bu iki 
yaka arasında ekonomik faaliyetler için temel farklılığı belirlerken çürüyebilir emtia 
toptan ticareti-seyrek perakende arasındaki işlevsel/mekansal bağdaşmazlık ve 
yüksek pazar potansiyeli - seçkin yönelimi karşıtlığı temsil edilmektedir. 1922 
iktisadi coğrafya analizlerinde 1910 iktisadi coğrafyasının genel yapısının 
korunduğu görülmüştür. 

Öte yandan, Mali kurumların yoğunlaştığı sokaklar farklılaşmış, Eminönü'nde 
1910'da daha çok toptan ticaretle birlikte yer seçen Mali kurumlar Galata'ya 
geçmiştir. Kapalıçarşı ve Balıkpazarı odaklarında yoğunlaşan toptan ve perakende 
ticaret genel yapılarını korumuş, 1910da uzmanlaşmış sokaklarda izlenen kuyum 
imalat, 1922 de MİA faaliyetleri ile yakınlaşmıştır. Metal imalatının yoğunlaştığı 
sokakların 1922 de daha merkezi alanlarda yer aldığı gözlenmektedir. 1910'da daha 
çok Tarihi Yarımada'da bulunan perakende ticaret, 1922 de Pera sokaklarında da 
yoğunlaşmaya başlamıştır. 

1910 ve 1922 iktisadi coğrafyasının genel durumuna bakıldığında işyeri peyzajının 
yapısını koruduğu izlenebilmektedir. 1910'da toptan ticaretle birlikte yer seçen mali 
kurumlar 1922'de Galata Bölgesi'ne kaymıştır. Toptan ticaret ve perakende ticaret 
1910 ve 1922'de Kapalıçarşı ve Balıkpazarı'nda yoğunlaşmıştır. 1910'da 
Kapalıçarşı'da olan kuyum imalat 1922'de MİA Faaliyetleri'nin yakınında yer 
almaktadır. Perakende ticaret 1910'da Tarihi Yarımada'da yer almaktayken 
1922'de Pera sokaklarına kaymıştır. II. Meşrutiyet ve Balkan Savaşı Milli İktisat 
Politikası'nı tetiklemiştir. Yerli burjuva oluşturma çabaları bu dönemde yeşermeye 
başlamıştır. 
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Milli İktisat Politikası ile istenen gerçekleştirilememiş, Türk Tüccarları yeterince 
varlık gösterememişlerdir. Teknolojik ilerlemeler ve Beyaz Ruslar'ın İstanbul'a 
gelmesi yeni tüketim kalıpları oluşturmuştur. Politik, iktisadi ve sosyal gelişmelerin 
hızla yaşandığı bu dönemde İstanbul köklü bir değişime uğramıştır. İstanbul'un 
iktisadi coğrafyasının şekillenmesinde önemli etkisi olan bu dönemin tüm 
bileşenleriyle değerlendirilmesi ayrı bir önem taşır. 

Notlar: 

Bu çalışmaya değerli yorumları ile katkı sağlayan, Yrd. Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy'a ve 
Prof. Dr. Murat Güvenç'e teşekkür ederim. 
1 Bu çalışma; 111K261 nolu Tübitak Araştırma Projesi, İstanbul İşyerleri 1900 - 2011: 
Metropoliten Merkezi İş Alanı Yapı ve Bileşiminde Değişim ve Süreklilik, tarafından 
desteklenmektedir. 
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Türkiye Kentleri'nde Sosyo-Ekonomik Statüye Bağlı 
Mekansal Ayrışma: Kent Ayrışma Desenleri ve Sınıf 
Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme 
Ela Ataç1 

Öz: Çalışmanın amacı Türkiye'de sosyo-ekonomik statüye bağlı mekansal ayrışmayı 15 kent 
üzerinden (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun) ele almak ve ülkedeki farklı kentsel süreç ve sınıf 
yapılarını ayrışma üzerinden okumak ve anlamaktır. Çalışmada kullanılan veri seti TUIK'in 2000 yılı 
mahalle düzeyi nüfus verisidir. Bu çalışma göstermektedir ki bugüne kadar büyük ölçüde öncü ve 
büyük kentlerle ilişkilendirilen ayrışma aslında ülkenin pek çok yerine sirayet eden bir durumdur. 
İncelenen hemen her kentte sosyo-ekonomik statüye bağlı mekansal ayrımlar yüksek ve nettir. Üstelik 
her kentte gözlenen bu derin ayrımın Türkiye kentlerine özgü bir yerleşim kalıbı olduğu 
görülmektedir. Türkiye kentlerinin karakteristik ayrışma deseni olarak tanımlanabilecek bu kalıp, en 
yüksek statü grubunun en düşük statü grubu ile hiçbir koşulda sınır komşuluğunda bulunmaması ve 
orta sınıfın bu iki uç grup arasında bir geçiş bölgesi özelliği göstermesi ile tanımlıdır. Diğer taraftan 
statü gruplarının, toplumsal profili her kentte değişmekte, ülkede tek tip bir sınıf yapısından 
bahsedilemeyeceği açıkça görülmektedir. Çalışmada kentlerin farklı türden mekansal ve sınıfsal 
yapılanmaları, ülkede tek bir kentleşme süreci olamayacağı ile ilişkilendirilmekte, Türkiye'de farklı 
toplumsal süreçlerin benzer kent desenleri oluşturduğu sonucuna gidilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Sosyo-ekonomik statü, mekansal ayrışma, Türkiye kentleri 

Abstract: The purpose of this study is to examine residential segregation along socio-economic line 
upon 15 cities of Turkey (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun) and to explain and understand the 
peculiarities of different urban processes and class structures upon segregation. The data set used in 
this study is the 2000 census data of TUIK in neighbourhood level. This study briefly asserts that, 
segregation mainly associated with the large-scale cities of Turkey so far, is in fact spreaded to the 
whole geography of the country. Almost every case city is highly spatially segregated along socio-
economic line. In addition, Turkey has its own peculiar segregation pattern which can be defined as 
"the characteristics of Turkish segregation pattern". The locational preferences of the status groups 
conform a rule in this pattern. In this case, the highest and the lowest status groups never show a 
spatial contiguity with each other and the middle status groups locate between these two extreme 
groups as a transition zone. On the other hand, the socio-economic profıles of the status groups can 
be dramatically changed in different cases which also shows that it is not possible to speak of one 
definite class structure for the country. In this study, different spatial and social structurings are 
associated with multiple-urbanization processes and it is concluded with the finding that different 
social processes generate similiar urban patterns in Turkey. 

Keywords:. Socio-economic status, residential segregation, Turkish cities 

1 Gazi Üniversitesi, M.F. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara: elaatac@gazi.edu.tr 
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Ela Ataç 

Giriş 

Bu çalışma, Türkiye'de bugüne kadar kamusal alanda sıklıkla tartışılan bir mesele 
olmasına rağmen, akademik çalışmalarda kısıtlı ele alındığı görülen, kentlerdeki sosyo-
ekonomik statüye bağlı mekansal ayrışmayı ele almaktadır. Bilindiği gibi ayrışma, 
hemen her dönemde Türkiye gündemindeki temel meselelerden biri olmuş, seçim 
dönemlerinden, referandum sonuçlarına kadar toplumu doğrudan ilgilendiren tüm 
süreçlerin sonucunda, ülkenin belirli saflara ayrıldığı üzerine çok söz söylenmiştir. 
Bununla birlikte yakın dönemde ülkede sıklıkla bahsi geçen etnik, siyasi, dini ayrışma 
biçimlerine, sınıfların sosyo-ekonomik ayrımı da dahil olmuş, zenginleşen yeni sınıflar, 
yeni zenginleşme biçimleri ve bu sınıfların kentsel mekandaki konumlanışı ilgi çeker 
hale gelmiş, üst statü gruplarının kentlerdeki izole yer seçimleri kadar, alt statü 
gruplarının kentsel mekanda bir araya gelme biçimleri de giderek önem kazanmıştır. 
Ancak ayrışma bir yanda kamusal alanda söylem düzeyinde sıkça tartışılan bir mesele 
olarak önem kazanırken, diğer taraftan, Türkiye kentlerinde ayrışmayı doğrudan ve 
ampirik düzeyde ele alan az sayıda akademik çalışma yapılmış olması ilgi çekicidir.2 Az 
sayıdaki mevcut bu çalışmaların ise büyük ölçüde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi, 
bugüne kadar üzerine sayısız araştırma yapılan, ülkenin öncü kentlerini ele almış 
olduğunu belirtmek gerekir. Oysa ki bölgesel eşitsizlik, sosyo-ekonomik farklılıklar, 
etnik ve kültürel ayrımlar gibi ayrışmanın pek çok farklı biçimde kendini gösterdiği 
Türkiye'de, ayrışma meselesini farklı kentler üzerinden ele almak, Türkiye kentlerini 
okumak ve anlamak ile eşdeğerde bir çaba olarak nitelendirilebilir. Başka bir deyişle 
ayrışma, Türkiye'de farklı türden kentsel ve toplumsal işleyişleri ve bu işleyişlerin 
özgünlüklerini analiz etmede başvurulması gereken temel anahtarlardan biri olarak kabul 
edilebilir. Buradan hareketle bu çalışmanın öncelikli amacı Türkiye kentlerini, statü 
gruplarının ayrışma desenleri ve sınıf yapıları üzerinden okumaya ve anlamaya çalışmak 
ve bunu yaparken de bugüne kadar ülkenin Batı kentleri üzerine tutulan merceği bu kez 
çok daha geniş bir coğrafyaya, Anadolu'ya, çevirmektir. 

Çalışmada, biri hariç (Denizli) tümü büyükşehir olmak üzere, ülkenin farklı coğrafi 
bölgelerinde yer alan ve kentsel ve toplumsal dinamikler bakımından çeşitlilik gösteren 
15 kent ele alınmaktadır. Bu kentler; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, 
Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve 
Samsun olarak belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun son geleneksel nüfus sayımına ait 2000 yılı mahalle düzeyindeki detaylı 
nüfus verileridir. Bu veri seti, hem ülkede mahalle düzeyinde eğitim, yaş grupları, 
işgücü, medeni durum ve konut kullanım durumu gibi pek çok başlıkta deyalı bilgi 
içeren son nüfus sayım verisi olması nedeni ile, hem de 2000 yılının Türkiye için son 
derece önemli bir dönüşüm sürecinin de başlangıcı oluşu ile önemlidir. Bilindiği gibi 
2000 sonrası dönemde, ülkenin politik ve ekonomik yapısındaki köklü değişimler bir 
yana, kentsel yenileme faaliyetleri, TOKİ uygulamaları, inşaat sektöründeki gelişimler 

2 Türkiye'de ayrışmayı doğrudan ele alan az sayıdaki öncü çalışma için bkz. Güvenç (1998); 
Güvenç (2000); Güvenç (2001); Güvenç ve Işık (1996; 1997; 2002) ile Işık ve Pınarcıoğlu'na 
(2009). 
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ile kentlerin fiziksel ve toplumsal desenlerinde de önemli değişiklikler olduğu 
bilinmektedir. En net tabiri ile 2000'li yıllar, Türkiye kentleşme tarihinde büyük çaplı bir 
kırılma noktası olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle 2000 yılı verileri ile çalışmak en 
başta ülkede büyük dönüşüm öncesi, kentlere ait son bir fotoğraf çekme fırsatı 
yaratmaktadır. Fakat burada önemle belirtmek gereken bir mesele de, toplumsal 
süreçlerin gözle görülür sonuçları üzerinde konuşabilmenin 10 yıldan çok daha uzun bir 
zaman dilimi gerektireceğidir. Özellikle söz konusu, sınıf yapıları ve bu sınıfların 
mekandaki toplanma eğilimleri olduğunda, bu çalışmada 2000 yılı için söyleneceklerin 
büyük bölümünün bugünden yarına kolay değişebilecek şeyler olmadığını, bu yıl için 
tariflenen sınıfsal yapıların bugün dahi büyük ölçüde geçerli olabileceğini akılda tutmak 
gerekir. Dolayısıyla Türkiye kentleri için 2000 yılı ile ve ayrışma üzerinden yapılacak bu 
değerlendirmenin, dönüşümün öncesi kadar, dönüşüm süreci ve bugünü hakkında da 
önemli ipuçları vereceğini belirtmekte fayda görülmektedir. 

Veri, Yöntem ve Değişkenler 

Çalışmada sosyo-ekonomik statü temelli ayrışma, 2000 yılı verisi ile, 15 kent için 
metropolitan alan sınırı içerisinde ve mahalle düzeyinde ele alınmaktadır. Her kentte 
statü ile tanımlı mahalle tipolojilerini oluşturmak içinse, kent içindeki sosyo-ekonomik 
statü farklarını gösterebilecek değişkenler seçilmiştir. Türkiye'de toplumsal ve mekansal 
ayrışmanın temel belirleyicileri olduğu da öne sürülebilen bu değişkenler, eğitim, işgücü 
ve demografi olmak üzere üç başlıkta toplanabilir. Türkiye kentlerinde ayrışmanın bu üç 
başlıktaki temsiliyetinin en önemli dayanağının ise yoksulluk çalışmaları olduğu 
görülmektedir. Gerek TUİK, gerekse yoksulluk üzerine yapılan diğer istatistiksel 
çalışmalarda, eğitim düzeyi ve yoksulluk arasında kuvvetli bir ilişki olduğu, kişilerin 
eğitim düzeyi arttıça yoksulluk riskinin önemli ölçüde azaldığı sıklıkla vurgulanır. 
Örneğin 2008 verileri ile yapılan güncel bir çalışmaya göre, okuma yazma 
bilmeyenlerde %40'lara varan yoksulluk oranının, üniversite mezunları içinde %1'in 
dahi altında kaldığı görülmektedir (Işık ve Ataç, 2011). Benzer bir sonuç istihdam 
verilerine bakarak da elde edilebilir. Aynı çalışmaya göre işverenlerde yoksulluk oranı 
yaklaşık %2 iken, aynı oran ücretli-maaşlı çalışanlarda %6, ücretsiz aile işçilerinde ise 
%33 olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte hanehalkı büyüklüğünün 3 veya 4 kişi 
olduğu hanelerde bulunan fertlerin yoksulluk oranı %7 iken, 6-9 kişilik hanelerde; %35, 
10 ve daha fazla kişilik hanelerde ise %58 olması, demografik yapının en az eğitim ve 
işgücü kadar Türkiye'de sosyo-ekonomik statünün temel belirleyicilerinden olduğunu 
göstermektedir. Bu temsiliyet temelinde, eğitim, işgücü ve demografi çoklu 
değişkenlerini kullanarak çalışmada yöntemsel olarak ulaşılmak istenen iki temel hedef 
yer almaktadır. Bunlardan ilki her kente ait mahalle düzeyinde sosyo-ekonomik statü 
haritalarını elde etmek, ikincisi ise grup profilleri ile, bu deseni oluşturan sınıfların 
"kimler" olduğu bilgisine ulaşmaktır. Bu ikili değerlendirme ile, hem kentleri kendi iç 
yapılanmaları ile tanımak, hem de snıf yapıları bakımından kentler arası 
karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. Kent desenleri, başka bir 
deyişle mahalle düzeyinde statü bilgisi veren ayrışma haritalarını elde etmede ise, 
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mahalle tipolojisi geliştirmede kullanılan bir karar ağacı yöntemi kullanılmıştır.3 Burada 
yöntemin ayrıntıları üzerinde durmamakla birlikte, kısaca karar ağacının mantığını 
açıklamak gerekirse, en genel haliyle bu yöntemin, mahalleleri farklı statü gruplarına 
göre sınıflandırmada belirli değişken değerleri temel alarak izlenen stratejik bir yol 
olduğu söylenebilir. Karar ağacında kullanılan ve farklı kentlerde ayrışmayı temsil 
etmek üzere seçilen değişkenlerin ise, yüzde değerler yerine, alansal verinin temsilinde 
önemli avantajları olan ki-kare değerleri (X2) olarak alındığını da belirtmek gerekir.4 Bu 
kapsamda, kentlere ait ayrışma desenlerini elde etmede kullanılan değişkenler aşağıdaki 
gibidir. 

A. Eğitim Durumuna Ait Değişkenler 

A1. Okur-yazar kadın ki-kare değerileri 

A2. Üniversite mezunları ki-kare değerleri 

B. İşgücü Durumuna Ait Değişkenler 

B1. İşgücündeki nüfus ki-kare değerleri 

B2. Toplam işgücünde mali kurumlar ve finans sektöründe çalışanlar ki-kare 
değerleri 

B3. Toplam işgücündeki müteşebbis, direktörler ve üst kademe yöneticilerin ki-kare 

Değerleri 

C. Demografik Yapıya Ait Değişkenler 

C1. Doğum yeri incelenen kent olanların ki-kare değerleri 

C2. Hane halkı büyüklüğü üç ve daha az olanların ki-kare değerleri 

Burada belirtilen değişkenlerin kentlerde aldıkları değerlere göre her kente ait mahalle 
tipolojileri, her biri iki kademeden oluşmak üzere; Yüksek (A ve B grubu) - Orta (C ve 
D grubu) - Düşük (E ve F grubu) statü grupları olarak toplamda 6 sınıfa ayrılmış ve 
kentlere ait mahalle tipolojileri ile ayrışma desenleri bu sınıflama ile elde edilmiştir. 
Ardından, her kentte ayrışma desenlerini oluşturan statü gruplarının "kimlerden" 
oluştuğu sorusuna ise grup profilleri ile ulaşılmıştır. Grup profilleri, kentlerde yüksek-
orta-alt statü ile tanımlı mahallelerin bir anlamda demografik içeriğini sunmaktadır. Bu 
içerik bu çalışmada, grupların eğitim durumu, yerli olma durumu, hane yapısı, kadın-

3 Karar ağacı yönteminin ayrışma çalışmalarındaki kullanımı için Işık ve Pınarcıoğlu'nun (2009) 
İstanbul üzerine yaptıkları ayrışma çalışmaları incelenebilir. Kriterler değişmekle birlikte aynı 
yöntem bu çalışmada 15 kent için uygulanmakta ve kentlerin ayrışma desenlerine karar ağacı 
yöntemi ile ulaşılmaktadır. 
4 Yön gösteren ki-kare değerleri ile elde edilen değişkenler ile ayrışma desenlerinin elde edildiği 
çalışmalar için, Güvenç ve Işık'ın (1996; 1997; 2002) İstanbul üzerine yaptıkları bir dizi ayrışma 
çalışması incelenebilir. 
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çocuk oranı, toplam çalışan nüfus ve çalışan kadın nüfus oranı gibi, toplumların refah ve 
gelişmişlik düzeyleri ile de ilişkili olduğu bilinen temel birkaç gösterge ile elde 
edilmiştir. Grupların kimlik bilgileri ile bir yandan incelenen her kenti kendi iç 
dinamikleri ile tanımak mümkün olurken, diğer taraftan kentler arası karşılaştırılabilir 
bir yönteme de erişilmektedir. Bu noktada, çalışma yönteminin belirlenmesinde, sadece 
eldeki yöntemin bir kenti açıklıyor olmasının yeterli olmadığını, seçilen yöntemin aynı 
zamanda kentlerin karşılaştırmasına da olanak tanıyor olması durumuna, uzunca süren 
bir yöntemsel sınama süreci ile dikkat edildiğini belirtmek gerekir. Hem ayrışma 
desenlerinin, hem de grup profillerinin bu anlamda istenileni oldukça iyi karşıladığı 
söylenebilir. 

Temel Bulgular, Değerlendirmeler 

Bu bölüm, kentlere ait ayrışma desenleri ve bu deseni oluşturan grupların profil 
bilgilerinden elde edilen temel bulgu ve değerlendirmelerden oluşmaktadır. Ancak 
yazınının sınırlılığı gereği, eldeki kent desenlerinden sadece üçünü gösterme fırsatı 
olmakta, ancak tüm desenlerden elde edilen temel bulgulardan da kısaca 
bahsedilmektedir. Grup profillerinin de detaylandırılacağı bu üç kent, birbirlerine göre 
farklı sınıfsal yapıları ile dikkat çeken ve bir ölçüde bulundukları coğrafyadaki diğer 
kentleri temsil edebildiği de görülen; İzmir, Kayseri ve Mersin olarak belirlendi. 
Çalışmanın ikinci eksenini oluşturan grup profilleri bölümünde ise, kentlerin en yüksek 
statü gruplarının profil bilgileri karşılaştırması 15 kentin tümü için gösterildi. 

* Ayrışma Desenleri 

Yöntem bölümünde ana hatları ile açıklanan karar ağacı ile elde edilen ayrışma 
desenlerinin üç örneği Harita 1, 2 ve 3'te gösterilmektedir. Bu örnek desenlerden ilki 
İzmir'e aittir. İzmir ayrışma haritasında ilk göze çarpan şüphesiz kentte sosyal statü 
gruplarının kıyı ile kurduğu mekansal ilişkidir. Görüldüğü gibi İzmir'de sahil şeridi başka 
hiç bir grubun yer almasına izin vermeyecek netlikte üst statü grupları ile çevrilidir. 
Üstelik kentteki en belirgin prestij göstergesi olan kıyı kesiminden uzaklaştıkça, 
statünün de kademeli olarak düştüğü görülmektedir. En alt statü grupları, kıyının 
olabildiğince uzağında yer alırken, hiç bir koşulda en üst statü grupları ile sınır 
komşuluğunda bulunmuyor olmaları dikkat çekicidir. Bu da en net ifade ile, İzmir'de 
varsılın yoksulla hiç bir koşulda komşuluk etmediği, orta sınıfın ise bu iki uç grup 
arasında bir geçiş bölgesi özelliği gösterdiği anlamına gelmektedir. İzmir'de grupların 
kıyı ile kurdukları bu kalıplaşmış ilişki, daha sonra da üzerinde durulacağı üzere, 
Türkiye'de kıyı kentlerinin neredeyse karakteristik sayılabilecek statü desenini 
vermektedir. Böyle bir düzende kent, sosyo-ekonomik statü bakımından kıyı ve gerisi 
olmak üzere net bir mekansal ayrım göstermektedir. 

İzmir örneğinde olduğu gibi, kent içinde deniz kıyısı kadar belirgin ve üst statü grupları 
için "çekici" olarak nitelendirilebilecek bir fiziksel unsurun bulunmadığı Orta Anadolu 
ve Doğu kentlerinde ise benzer bir işlevi kent merkezi görmektedir. Orta Anadolu 
kentleri arasında Kayseri bunun en net okunur olduğu kentlerdendir. Harita.2 - Kayseri 
ayrışma deseninde de görüldüğü üzere, üst statü gruplarının çevrelediği kent merkezi, 
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kentin en prestijli yeri olarak önem kazanırken, merkezden çeperlere doğru gidildikçe 
statü de kademeli olarak, ışınsal bir yapıda düşüş gösterir. Batı'nın sanayi öncesi kent 
desenlerini andıran bu yapıda, en alt statü grupları, merkezdeki korunaklı üst sınıflara 
dokunmadan, kentin çeperinde dağınık yer seçmektedir. Orta sınıfların üst ve alt sınıflar 
arasındaki arabulucu konumu Kayseri'de de kendini göstermekte, kentin merkezindeki 
varsıl alanlardan, yoksul tarafa geçmek için mutlak surette orta sınıfa uğramak 
gerekmektedir. Kentin "zengin" kesiminin henüz merkezden kaçmayı başaramadığı bu 
düzende, Batı'da çoğu zaman "tuzak alanlar" (trapped) olarak tanımlanan merkezden 
çıkamama halinin, Kayseri'de büyük ölçüde üst sınıf için geçerli olduğu söylenebilir. 
Üstelik merkeze bağımlılığının bu denli yüksek olduğu bir üst sınıf varlığı, bu durumun 
2000 sonrasında da kolay kolay değişemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu bir ölçüde 
kentte geleneksel merkezin zenginliğini ve çeşitliğini koruyor olması ile hala prestijli bir 
konuma sahip oluşuyla, bir ölçüde de varlıklı kesimin kent dışına çıkmasını teşvik 
edecek yeni yerleşim alanları ya da merkez-çeper arası otoyol bağlantılarının, "zengini" 
merkezden çıkan kentlerdeki kadar kuvvetli olmaması ile açıklanabilir. 

Statü gruplarının mekandaki ayrımının en net okunduğu kentlerden bir diğeri ise 
Mersin'dir. Harita.3'te de görüldüğü gibi, Mersin'de kentin en üst ve en alt statü 
gruplarının kentteki konumları, neredeyse "değişmez" sayılabilecek kadar net bir resim 
vermektedir. Bu iki uç grup, kentte birbirinin olabildiğince uzağında ve birbirleri ile 
hiçbir fiziksel dokunuşta bulunmadan yer seçmişlerdir. Üstelik kentte üst ve alt statü 
gruplarını birbirinden uzak tutmada fiziksel eşiklerin de etkili olduğu görülmektedir. Bir 
yandan kıyı, Mersinde'de üst statü grupları için öncelikli tercih edilen alan olurken, 
diğer yandan kentin güney batısından geçen Efrenk Kordonu, kent merkezindeki yüksek 
statü gruplarını, düşük statü gruplarından ayıran bir sınır işlevi görmektedir. Benzer bir 
görevi kentin doğu aksında devam eden Adana otoyolunun da gördüğü söylenebilir. 
Yolun kuzeyi, kentte belirgin bir kümelenme gösteren alt sınıflara aittir. Özellikle 
Doğu'dan zorunlu göç ile gelenlerin yerleştiği bilinen bu toplanma alanının, bir arada 
olma ve "diğerlerinden" ayrılma eğiliminin en az üst sınıfların birlikteliği kadar keskin 
oluşu önemlidir. Üstelik, üst ve alt sınıflar arasında, mekanda bu denli keskin 
sayılabilecek bir ayrımın örneğine pek az kentte rastlanıldığını da küçük bir not olarak 
belirtmek gerekir. 

Burada tüm kent desenlerini gösterme imkanı olmasa da, kısaca 15 kentin ayrışma 
desenlerinden elde edilen temel bulguları özetlemekte fayda görülmektedir. Bu 
bulgularn 15 kentte dikkat çeken bir takım ortaklıklar ve farklılıklar üzerine olduğunu da 
söylemek gerekir. Örneğin tüm kentlere ait ayrışma desenlerinde en dikkat çeken grup, 
her kentte diğer tüm gruplardan daha belirgin bir yer seçme ve kümelenme eğilimi olan 
üst sınıflardır. Üstelik üst sınıfların kentlerde iki tür genellenebilir yer seçim eğilimi 
vardır; bunlardan ilki, (varsa) kent içi doğal değerlere ve özellikle kıyılara/su kenarlarına 
yakın yer seçmek, ikincisi ise kent merkezi ve yakın çevresinde konumlanmaktır. Kentin 
varlıklı kesiminin doğal güzelliklere yakın yer seçiyor olması elbette şaşırtıcı bir bulgu 
sayılmayabilir. Hatta bu durumun pek çok farklı coğrafyada benzer hallerini görmek de 
mümkündür. Fakat bu durumun Türkiye kentlerinde kendini en açık şekilde kıyı 
kentlerinde okutuyor olması önemlidir. Bu kentlerde kıyı mahalleleri, kentin üst sınıflar 
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dışında herhangi başka bir sınıfın sızmasına dahi izin vermeyecek bir yerleşim düzeni 
göstermektedir. Üstelik bu kentlerin büyük bölümünde kıyıdan uzaklaştıkça, statü 
bakımından hiyerarşik bir düşüş de söz konusu olmaktadır. Bu durum incelenen tüm kıyı 
kentlerinde geçerli olmakla birlikte, bunun en iyi okunduğu kentin İzmir (Harita.1) ve 
İstanbul olduğu söylenebilir. Üst sınıfların kentlerdeki yer seçiminde dikkat çeken bir 
diğer nokta ise, kent merkezine yakın olmanın pek çok kentte statü göstergesi oluşudur. 
Mekan seçimi açısından ayrıcalıklı olan bu grubun, merkeze yakın olma eğilimi, 
özellikle kıyılara ve kent içi doğal güzelliklere uzak olan Orta Anadolu ve Doğu 
kentlerinde görülmektedir. Birkaç somut örnek üzerinden gidilirse, eldeki ayrışma 
haritalarında, merkez ve üst sınıf ilişkisinin en net okunur olduğu kentlerin başında 
Kayseri ve Eskişehir gelmekte, bu kuvvetli ilişki bir ölçüde Konya, Diyarbakır ve 
Erzurum için de geçerli sayılmaktadır. Bu kentlerde, üst sınıflar neredeyse kent merkezi 
ile aynı konumda, ya da merkezin oldukça yakınında yer almaktadır. 

Elde edilen ayrışma desenlerinde, tüm kentler için ortak sayılabilecek belki de en önemli 
bulgunun, kentlerin farklı türden fiziksel yapılarına rağmen, statü gruplarının kent içinde 
birbirlerine göre konumlanma biçiminin benzer oluşudur. Daha net bir ifade ile, tüm 
desenler incelendiğinde, "Türkiye kentlerine özgü" denilebilecek bir ayrışma kalıbından 
söz edilebilmektedir.5 Bu kalıp istisnasız incelenen her kentte açıkça okunabilen, en 
yüksek ve en düşük statü gruplarının hiçbir koşulda sınır komşuluğunda bulunmadığı, 
orta sınıfın ise bu iki uç grup arasında bir geçiş bölgesi, bir tampon bölge özelliği 
gösterdiği bir yerleşim düzenidir. Bu da üzerinde önemle durmayı gerektiren bir 
bulgudur. En net tabiri ile bu bu durum, Türkiye'de en üst ve en alt sınıfların birbirine 
değmediği, dokunmadığı bir kent yerleşim düzeninin tüm kentlerde hakim olduğunu 
göstermektedir. 

* Sınıf Profilleri 

Statü gruplarının mekandaki dağılımı varsılın yoksula değmemesi üzerine kurulu ortak 
bir yapı gösterirken, her kentte bu düzeni oluşturan grupların kimler olduğuna 
bakıldığında söz konusu ortaklığın darmadağın olduğu görülmekte, ortaya aynı mekansal 
ayrışma kalıbını üreten birbirinden farklı "sınıf portreleri" çıkmaktadır. Tüm kentler 
üzerine bir değerlendirmeye gitmeden önce, seçilen üç kentin detaylı sınıf profillerinin 
bu temel bulgu üzerine önemli bilgi verdiğini söylemek gerekir. Örneğin İzmir ayrışma 
deseni, bu deseni oluşturan grupların kimlik bilgileri ile değerlendirildiğinde, kent için 
çizilen toplumsal desenin oldukça netleştiği görülür. Tablo.1'de İzmir için dikkat çeken 

5 Şüphesiz bir yere ait herhangi bir oluşumu "karakteristik" ya da "o yere özgü" olarak 
tanımlamak, ancak o şeyin diğerlerinden farkını ortaya koyarak mümkündür. Bu nedenle burada 
sözü geçen kurallı yerleşim desenini Türkiye'ye özgü olarak adlandırmak için, farklı coğrafyalara 
ait ayrışma desenlerini de incelemek gerekti. Benzer bir durum ayrışmanın en sert hali ile siyah-
beyaz ayrımları üzerinden yaşandığı ABD kentlerinde de görülmekte, kentsel mekanda bu etnik 
ayrım merkez (siyahlar)-çeper (beyazlar) farklı ile tanımlanmaktadır. Latin Amerika ülkelerinde 
ise üst sınıfların tek ve kentlerin en geniş alanında yer seçiyor olması, bu ülke kentlerinin 
karakteristik ayrışma deseni olarak ifade edilmektedir. Her iki coğrafyaya ait öncü çalışmalar için; 
Fosset (2001) ile Sabatini, Caceres ve Gerda (2001) incelenebilir. 
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birkaç sınıfsal özellik yer almaktadır. Bunlardan en çarpıcı olanı şüphesiz en üst sınıf 
içinde yüksek eğitim mezunu olanların oranıdır. Üst statü grubu içinde %24'ü bulan ve 
bu oran ile incelenen tüm kentler içerisinde en yüksek eğitim oranına sahip olan bu 
kentte, yüksek eğitim, üst statü grubunda yer almanın neredeyse ön koşuludur. Bununla 
birlikte üst statü grubunda düşük doğurganlık oranları, kadın nüfusun işgücüne yüksek 
katılımı (%23.7) da İzmir için dikkat çekici oranlardandır. İzmir'de üst statü grubu 
büyük ölçüde, finans ve hizmetler sektörü çalışanları, ilmi ve teknik elemanlar ile serbest 
meslek sahiplerinden oluşmaktadır. Kentte işveren oranları ise küçümsenmeyecek kadar 
fazladır. Üstelik tüm bu işgücü içinde İzmir, yüksek statü grubunda cinsiyet ayrımının 
önemsenmediği az sayıdaki kentlerdendir. Başka bir deyişle İzmir'de kadının iş gücüne 
katılımı erkek katılım oranlarına yaklaşır seviyededir. Dolayısıyla İzmir'de kent içi 
sınıfları belirlemede, yüksek eğitimin ve kadının çalışma durumunun belirleyici 
göstergeler olduğu söylenebilir. İzmir'de üst, orta ve alt statü grupları olarak 
nitelendirilen mahallelerin toplam içindeki payının ise sırasıyla %27-37-36 olduğu 
görülmektedir. Bu da orta ve alt statü gruplarında yoğunlaşan, "dengeli" sayılabilecek bir 
dağılım anlamına gelmektedir. 

İzmir için çizilen sınıf resminin epey uzağında yer alan bir örnek için Kayseri'ye 
bakmak yeterlidir. Kayseri'nin detaylı sınıf profil değerlerinin yer aldığı Tablo.2'de göze 
çarpan ilk bulgu, üst sınıflardaki yüksek yerli nüfus oranlarıdır. Burada üst statü 
grubunun %80'inin Kayseri doğumlu olduğu görülmektedir. Bu yüksek oranla, 
incelenen tüm kentler içerisinde üst sınıf ve yerlilik ilişkisinin en kuvvetli olduğu kentin 
Kayseri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ancak Tablo.2'de dikkat çeken bir diğer durum 
ise, yerli nüfus oranlarındaki bu yükselmenin tam tersi bir eğilimin, yüksek eğitim 
durumunda görülüyor oluşudur. Kayseri'de en yüksek statü grubunda dahi, üniversite 
mezunlarının oranı ancak %11.9 değerine ulaşabilmiştir. Üstelik bu oran orta sınıflarda 
%5'lere kadar düşmektedir. Bu da Kayseri sınıf yapılanmalarında, eğitim durumunun 
İzmir'dekinin tam tersi bir etkisi olduğunu göstermekte, kentte üst sınıflarda yer almada 
eğitimli olmaktansa, kentin yerlisi olmanın çok daha geçerli olduğu ortaya çıkmaktadır. 
İşgücü bakımından kentin en üst statü grubunun büyük ölçüde sanayici ve işverenlerden 
oluştuğu görülen Kayseri'de, işgücüne katılım oranlarının %30 gibi düşük değerlerde 
kalıyor olması ise önemlidir. Çalışan oranlarındaki bu beklenmedik düşük değerinin 
nedeni ise, kente ait kadın çalışma oranları incelendiğinde görülmektedir. Kent 
genelinde %7.5 olan çalışan kadın oranı, en üst sınıfta bile %10.5'e kadar 
yükselebilmiştir. Anadolu'nun öncü sanayi merkezlerinden biri olan Kayseri'de, toplam 
çalışan nüfus oranlarındaki bu aşırı düşük değerlerin en olası nedeninin, yer aldığı sınıfa 
bakmaksızın kent genelinde kadının çalışmama geleneği olduğu söylenebilir. Buna 
rağmen Kayseri'de de üst, orta ve alt statü grupları olarak nitelendirilen mahallelerin 
toplam içindeki payının dengeli (İzmir'dekine benzer) bir dağılım gösterdiği söylenebilir. 
Toplam içinde ise sırasıyla %25-40-35 değeri alan üst-orta-alt statü mahalleleri, kentte 
orta sınıf hakim bir yapı olduğunu göstermektedir. 

Sınıf profilleri değerlendirmesinde birbirine kimi zaman taban tabana zıt özellikler 
gösteren ve bu anlamda neredeyse ülkenin iki toplumsal kutpunu yansıtan İzmir ve 
Kayseri örneklerine, bu iki kentin ara değerlerinde yer alan Mersin'i eklemek, ülkedeki 
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farklı türden sınıf yapılanmalarını okumada anlamlı olmaktadır. Tablo.3 - Mersin sınıf 
profil bilgileri incelendiğinde kentin, kıyı kentlerinin en tipik örneği olan İzmir ile 
Anadolu kentleri arasında, ancak İzmir'e daha yakın bir yerde olduğu söylenebilir. 
Mersin'de üst sınıflar (kıyı kentlerinin neredeyse tümünde görüldüğü gibi) yüksek 
eğitim, yüksek çalışan kadın oranı, düşük doğurganlık oranları ve küçük hane yapıları ile 
tanımlıdır. Ancak buna rağmen kentin "yerli" kesimi orta sınıfta yer alırken, alt sınıfların 
büyük bölümünün (yaklaşık %60) kente dışarıdan gelenlerden oluştuğu bir düzen de söz 
konusudur. Bu sınıfsal düzenin üst kısımlarında yer almada ise yerli olmanın anlamlı ve 
geçerli bir gösterge olmadığı, hatta incelenen üç kent arasında "yabancıya" en açık üst 
sınıf yapısının Mersin'de görüldüğünü de belirtmek gerekir. Üstelik Mersin'de mekansal 
ve sınıfsal ayrımı bu denli net okunan en üst ve en alt sınıfların, sayıca da kentin büyük 
bölümünü oluşturduğu görülmektedir. Kentte üst, orta ve alt statü grupları olarak 
nitelendirilen mahallelerin toplam içindeki payı sırasıyla %30-27-43'tür. Bu da, kentin 
büyükçe bir bölümünün en üst ve özellikle en alt sınıflarla tanımlı olduğunu, kentte iki 
uç grup arasındaki kutuplaşmanın sayıca da kendini açıkça gösterdiği anlamına 
gelmektedir. 

Burada kısaca incelenen İzmir, Kayseri ve Mersin örnekleri, şüphesiz ülkedeki farklı 
türden kentsel ve toplumsal gelişimler hakkında ipuçları vermiştir. Bu kentlerin sadece 
en üst statü gruplarına ait profil bilgileri 15 kentte değerlendirildiğinde ise, ortaya 
Türkiye kentleri için başka yolla elde etmenin çok da kolay olmadığı net bir resim 
çıkmaktadır. Kentlerin üst sınıf karşılaştırılmasında ilk değişken, kent içi sınıfları 
tanımlamada "ayırt edici" olduğu görülen yüksek eğitim durumu olarak belirlendi. Buna 
göre, Grafik.1, kentlere göre en yüksek statü grubunun ne kadarlık bir bölümünün 
yüksek eğitimli olduğunu göstermektedir.6 İlk grafikte açıkça görüldüğü gibi, yüksek 
eğitim durumu sadece kent içi sınıfları ayırt etmede etkili olmuyor, aynı zamanda 
kentlerin üst sınıflarını da birbirinden ayırmada belirleyici özellik gösteriyor. Buna göre 
15 kent, üst sınıfların eğitim seviyelerine göre belirli gruplara ayrılabiliyor. Bu 
gruplardan ilki ve de en çarpıcı olanı şüphesiz İstanbul, Ankara ve İzmir'in içinde yer 
aldığı ve eğitimin üst sınıfta yer almanın neredeyse ön koşulu sayıldığı kent grubudur. 
Bu üç kentte, üst sınıfa mensup ortalama dört kişiden birinin yüksek eğitimli olduğu 
görülmekte, bu da en açık şekilde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de, eğitimin statü 
yükseltmede en etkili niteliklerden biri olduğunu göstermektedir. Bunun tam tersi örneği 
ise, en yüksek statü grubu içerisinde dahi eğitimli kesimin ancak grubun %10'larını 
oluşturabildiği Orta Anadolu ve Doğu kentlerinde görülmektedir. Kayseri ve Konya'de 
en düşük değerde olmak üzere, Denizli, Kayseri, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır'dan 
oluşan kent grubunda, yüksek eğitimin anlamlı ve geçerli bir statü göstergesi olmadığı 
ortaya çıkmaktadır. Bu değerlere göre, sınıf atlamada yüksek eğitim, İstanbul, Ankara ve 
İzmir'de ne kadar önemli ise, Kayseri ve Konya'da bir o kadar etkisiz kalmaktadır. 

6 Grafiklerin tümünde, koyu renkli çubuk gösterimini, ilgili değişkenin kent genelindeki ortalama 
değeri, açık renkli gösterimi ise değişkenin en yüksek statü grubu içindeki oranı olarak okumak 
gerekmektedir. Buradaki grafikler sadece kentlerin en yüksek statü gruplarının profil değerlerini 
göstermektedir. 
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Eğitim değerlerinde son sıralarda yer alan Orta Anadolu kentlerinin, yerli nüfus 
göstergelerinde en üst sıralara çıkıyor oluşu ise dikkat çekicidir. Üst sınıfın yüksek 
eğitim oranlarının gösterildiği Grafik.1 ile yerli nüfus oranlarını gösteren Grafik.2 
birlikte incelendiğinde, kent sıralamalarının simetrik sayılabilecek bir yer değişim 
gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle, yüksek eğitimin olduğu yerde, yerli 
olma, yerli olunan yerde ise yüksek eğitimli olma şartı aranmamaktadır. Bu iki uç tavır 
net olarak, İzmir ve Kayseri farkına benzer şekilde, kıyı ve batı kentleri ile Orta Anadolu 
ve Doğu kentleri ayrımında okunmaktadır. Kayseri, Konya, Gaziantep, Denizli ve 
Erzurum'da en yüksek statü gruplarının ortalama %70'inden fazlasını kentin yerlileri 
oluştururken, Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Bursa gibi, ülkenin batı ve kıyı 
kesiminde yer alan kentlerde bu oran %40 civarında seyrediyor. Oysa ki yüksek eğitim 
durumunda eldeki tablo bunun tam tersiydi. Bu da neredeyse yoruma gerek 
bırakmayacak türden bir sonuç anlamına gelmektedir; Orta Anadolu ve Doğu 
kentlerinde "yabancıların" üst sınıflara geçişi kolay görünmemektedir. Üstelik büyük 
ölçüde göç ile alakalı olarak bu kentlerde "yerli" olmanın, kentin geneline sirayet etmiş 
bir durum olduğu da ortadadır. Buna karşılık, ülkenin batı ve sahil kesimindeki kentlerde 
üst sınıfa dahil olabilmek için o yerde doğmuş olmaktansa, yüksek eğitimli olmanın çok 
daha geçerli olduğu, üst sınıfta "yerli" olmanın, diğer sınıflarda "yerli" olmaktan çok da 
büyük bir fark göstermediği anlaşılmaktadır.7 Başka bir deyişle, ülkenin sahil kesimi, 
Anadolu'nun tam tersi bir eğilimle, "yabancıya" daha açık, daha töleranslı bir üst sınıf 
oluşumu göstermektedir. 

Kenlerin üst sınıf incelemesinde eğitim ve yerlilik durumunun yanına, hane yapısı ve 
kadının toplumsal konumuna ilişkin göstergeler eklendiğindeyse, eldeki tablo bir aşama 
daha netleşmektedir. Sadece üst sınıf aile yapıları söz konusu olduğunda bile, kentleri 
adlandırmak ya da tanımlı kent gruplarına ulaşmak mümkündür. Örneğin Grafik.3 tam 
da bu ayrımı ortaya koymakta, her kentin üst sınıfında üç ve daha az kişilik hanelerde 
yaşayanların karşılaştırmalı oranlarını ifade etmektedir. Burada ilk bakışta dikkat çeken 
kentler, şüphesiz üst sınıf çekirdek aile oranlarının en yüksek olduğu İzmir, İstanbul, 
Ankara, Antalya, Eskişehir, Bursa ve Denizli'dir. Bu kentlerden İstanbul, Ankara ve 
İzmir'de varlıklı kesimin %70'ten fazlası, diğer kentlerde ise yaklaşık %60'ı üç ve daha 
az sayıdaki hanelerde yaşamaktadır. Bu da açıkça ülkenin Batısındaki kentler ile kıyı 
kentlerinin varlıklı kesimlerinin, geleneksel aile yapısından bir hayli uzak kaldığı, bu 
grupların daha çok küçük ölçekli hanelerde yaşıyor olduğu anlamına gelmektedir. Diğer 
taraftan, grafikte de açıkça görüldüğü gibi, üst sınıf aile yapısı bakımından Batı ve kıyı 
kentleri ile Orta Anadolu ve Doğu kentleri, iki ayrı kutupta yer alacak kadar da farklılık 
göstermektedir. En üst statü grubunda hanehalkı sayısının üç ve altında olan ailelerin en 
düşük oranlarda yer aldığı kentler ise sırasıyla; Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep 
ve Konya'dır. Bu kentlerde varlıklı çekirdek ailelerin, mensubu oldukları sınıf içindeki 

7 Burada istisnai bir durum sadece kentlerin en düşük statü grupları için geçerlidir. Sayılan kentler 
göçün yoğun yaşandığı yerlerdir ve düşük statü gruplarının büyük bölümünün kent dışı 
doğumlular olduğu bilinmektedir. Dolayısı ile alt sınıflar dikkate alındığında bu kentler için de 
"yerli" olmak, grupları tanımlamada anlamlı bir kriter olarak alınabilir. 
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oranları %40'ın dahi altındadır. Elde edilen birbirine zıt iki üst sınıf resmi, en net tabiri 
ile, ülkenin varlıklı kesiminin coğrafi özelliklere göre farklı aile yapıları ile tanımlı 
olduğunu göstermektedir. Üstelik bu farklılık, büyük ölçüde kendini ülkenin Batı-Kıyı 
kentleri ile Orta ve Doğu kentleri ayrımında okutmaktadır. 

Aileye yönelik bir diğer çarpıcı sonuç da kentlerin karşılaştırmalı kadın-çocuk oranında 
ortaya çıkmıştır. Her kent için 15-49 yaş aralığında 1000 kadına düşen 0-4 yaş arası 
çocuk oranının gösterildiği Grafik.4'te, üst sınıf-yüksek eğitim ilişkisine benzer 
netlikteki gruplara ulaşmak mümkündür. Burada da eğitim değişkeninde olduğu gibi, 
İzmir, Ankara ve İstanbul diğer kentlerden en düşük çocuk sahipliği ile belirgin biçimde 
ayrılırken, Orta Anadolu (Kayseri, Konya, Denizli) ve Doğu kentlerinde (Diyarbakır, 
Erzurum) doğurganlık oranları en yüksek değerlere ulaşmaktadır. Burada şunu da 
belirtmek gerekir ki, gerek aile yapısı, gerekse kadın-çocuk oranları, kent geneli 
ortalamasının katıldığı bir değerlendirme yapmaya gerek duyulmayacak kadar net bir 
tablo söz konusudur. İncelenen her kentin en yüksek statü grubunda, üç ve daha az 
sayıda yaşayan ailelerin oranı kent ortalamasının üzerinde, kadın-çocuk oranı ise kent 
ortalamasının altındadır. Bu da aslında her kent için düşük doğurganlığın ve buna bağlı 
olarak düşük hane halkı sayısının üst sınıfla özdeşleşen göstergeler olduğu anlamına 
gelmektedir. 

Kentlerin üst sınıflarının çalışma durumu, özellikle kadının işgücüne katılımı ile ele 
alındığında, yukarıda elde edilen tablonun son haline ulaşmak mümkün hale 
gelmektedir. Bu noktada kentlerde çalışan nüfus oranlarını gösteren Grafik.5 ve çalışan 
kadın nüfus oranlarını veren Grafik.6'yı birlikte değerlendirmek gerekir. Her iki grafiğe 
de bakıldığında, üst sıralarda yer alan kentlerin (Diyarbakır hariç), şaşırtıcı sonuçlar 
vermediği söylenebilir. İstanbul'un başını çektiği bu kentler, genellikle sanayi ve 
hizmetler sektörünün gelişmiş olduğu, Denizli, Antalya, Bursa, İzmir ve Adana'dır. 
Üstelik kadının işgücüne katılımını gösteren Grafik.6'da da bu sonuç değişmemektedir. 
Ancak asıl ilgi çekici sonuçlar, üst sınıfların çalışma durumlarını gösteren bu grafiklerin 
alt değerleri incelendiğinde ortaya elde edilmektedir. Her iki grafiğe de bakıldığında, 
daha ilk bakışta Konya ve Kayseri'nin belirgin biçimde en düşük çalışma oranlarına 
sahip olduğu görülür. Kayseri'nin detaylı profil değerlendirmesinde de üzerinde 
durulduğu gibi, Orta Anadolu'da yer alan bu sanayi kentlerindeki düşük çalışma 
oranları, büyük ölçüde kadının işgücüne düşük katılımından kaynaklanmaktadır. 
Konya'da çalışan kadın oranı %7 ile Kayseri'nin bile altındadır. İşgücü tablosunda 
Diyarbakır'ın sıralamdaki yeri de dikkat çekmektedir. Kent içi çalışan nüfus 
ortalamalarına göre en sonda yer alan Diyarbakır'ın, üst sınıf ortalamalarında 
İstanbul'dan sonra ve ikinci sırada yer alıyor olması önemlidir. En başta bu tablo, 
Diyarbakır'da bir iş sahibi olan herkesin üst sınıfta yer alma olasılığını yükseltmesi 
olarak yorumlanabilir. Ancak Diyarbakır'ın toplam çalışma oranlarında gösterdiği bu 
yüksek grafik, kadının çalışma durumu söz konusu olduğunda büyük bir farkla 
düşmektedir. Bu da aslında, Diyarbakır'da en yüksek statü grubunda yer alanların büyük 
bölümünün çalıştığı, ancak çalışan nüfusun büyük ölçüde erkek nüfustan oluştuğu 
anlamına gelmektedir. Sonuçta, tüm kentlerin üst sınıf-işgücü ilişkisini özetlemek 
gerekirse, grafiklerde yüksek değerlerden çok düşük değerlerin dikkat çektiği 
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söylenebilir. Çalışma oranları düşük olan kentlerde, bu düşüşü belirleyenin ise kadının 
çalışma durumu olduğu görülmektedir. Üstelik kadının işgücündeki aktifliği açısından 
ülkede net okunan coğrafi bir ayrım da söz konusudur. Kıyı ve Batı kentlerinde üst 
sınıflarda işgücünü kadın ve erkek birlikte oluştururken, Doğu kentleri ile Orta Anadolu 
kentlerinin yüksek statü sınıf çalışanları büyük ölçüde erkek nüfustan oluşmaktadır. 

Şüphesiz eğitim durumu, kadının işgücüne katılımı, doğurganlık ve aile yapısına yönelik 
tüm bu değişkenler, kentlerde farklı türden sınıfsal yapılar olduğunu açıkça 
göstermektedir. Üstelik bu yapı, kimi zaman kent özgünlüklerini içermekte, kimi zaman 
ise coğrafyaya bağlı benzerlikler göstermektedir. Bu coğrafi benzerlikten elde edilen 
kent gruplarını ise, en üst düzeyde ve en kaba haliyle; Batı kentleri (İstanbul, Ankara, 
Bursa, Eskişehir), kıyı kentleri (İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Samsun), Orta Anadolu 
(Kayseri, Konya, Denizli, Gaziantep) ve Doğu kentleri (Erzurum ve Diyarbakır) olarak 
tanımlamak mümkündür. Buradaki coğrafi genellemeler, aslında kentlerin özgün 
yapılarından ileri gelmektedir. Ancak elbette ki her bir kent kendi değerleri ile daha 
detaylı incelendiğinde, bu sınıflama içinde "arada kalan" ya da gruptan özgünlükleri ile 
ayrılan, kimi zaman da kesişim alanlarında yer alan kentlerin de olabildiği ortaya 
çıkmaktadır.8 Diğer taraftan sınıf profillerinden elde edilen bu genel çerçeveye bakarak 
çıkarabilecek en net sonuçlardan bir diğeri de, her kentte üst sınıflara çıkmanın 
yollarının açıkça farklılaştığıdır. Somut örneklerle gidersek, üst sınıfta yer almanın 
koşullarının en net okunur olduğu yerlerden biri olan Orta Anadolu kentlerinde, "yerli" 
olmak, geniş ve geleneksel ailelerde yaşamak, yüksek doğurganlık ve kadının işgücüne 
düşük katılımı ile tanımlı bir üst statü grubu yer alırken, Batı ve kıyı kentlerinde, üst 
sınıflarda yer almanın ön koşulunun, yüksek eğitim ve kadının işgücüne yüksek katılımı 
olduğu görülmektedir. Üstelik söz konusu, "kadının toplumsal konumu" ve "eğitim" 
meselesi olduğunda, sahil kentleri ve iç kesimler arasında neredeyse iki ayrı kutup 
denilebilecek kadar da net bir ayrım yer almaktadır. Özetle Türkiye'de üst sınıfta yer 
almada her kentin kendi kuralları, ön şartları yer almakta ve bu farklılığın temelinde 
büyük ölçüde farklı kentleşme biçimleri ve hatta farklı türden modernleşme deneyimleri 
yatmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Türkiye kentlerinin sosyo-ekonomik statü temelli ayrışma üzerinden değerlendirildiği bu 
çalışma, en başta "ayrışmanın" bugüne kadar kozmopolit ve karmaşık yapısı ile ayrı 
tutulan İstanbul, Ankara gibi büyük kentlere özgü bir şey olmadığını, aksine toplumsal 
ve mekansal farklılaşmanın ülkenin her yerine sirayet eden bir durum olduğunu 
göstermektedir. Bunun en net okunduğu yerlerden biri şüphesiz sınıfların kentlerdeki yer 
seçim biçimleridir. İncelenen her kentte statü gruplarının kentteki dağılımları, benzerleri 

8 Bu çalışmada, üç kent dışında kentlerin özgün yapılarının okunur olduğu kent içi 
değerlendirmelere yer verme şansı olmadı. Üç kentin grup profilleri ise temel birkaç değişken ile 
ifade edildi. Bu nedenle burada bahsedilen "arada kalan" ya da özgün yapıları ile dikkat çeken 
kentlerin, yazıda açıklamaya fırsat olmayan detaylı kent incelemelerinin bir sonucu olduğunu 
söylemek gerekir. 
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ile bir arada bulunma ve "diğerlerinden" ayrılma eğilimindedir. Üstelik bu eğilimin 
Türkiye kentlerine özgü bir yerleşim kalıbı, bir kuralı olduğu görülmektedir. Bu kural, 
en yüksek statü grubunun en düşük statü grubuna hiçbir koşulda sınır komşuluğunda 
bulunmadığı ve orta sınıfın bu iki uç grup arasında bir geçiş bölgesi özelliği göstermesi 
ile tanımlıdır. Kenlerin fiziksel ve toplumsal koşulları ne olursa olsun, orta sınıfın 
arabulucuğunda, varsılın yoksula dokunmadığı, değmediği bir kentsel düzenin her kentte 
geçerli oluşu ise "Türkiye kentlerinin karakteristik ayrışma desenidir" denilebilecek 
kadar net bir sonuç anlamına gelmektedir. Diğer taraftan kent içi yerleşim tercihleri 
benzer olan statü gruplarının, toplumsal profili her kentte değişmekte, ülkede tek tip bir 
sınıf yapısından bahsedilemeyeceği açıkça görülmektedir. Her kentte yüksek statü tanımı 
ve içeriği değiştiği gibi, sınıf atlamanın yolları da farklılık göstermekte, bir kentte 
yüksek statü için avantaj sayılabilecek bir durumun, bir diğerinde dezavantaj olabildiği 
açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu da en net ifade ile, "Türkiye'de farklı toplumsal süreçlerin 
benzer kent desenleri üretmesi" olarak yorumlanabilir. Bu süreçler ise büyük ölçüde 
ülkedeki farklı türden kentleşme dinamikleri ile ilgilidir. Kentleşme, burada sadece 
fiziksel yapılanmalar olarak değil de, sanayileşme ve modernleşme ile ortaya çıkan 
toplumsal yapıdaki bir değişim, dönüşüm süreci olarak tanımlandığında ise, Türkiye 
içinde kentleşmenin ve hatta modernleşmenin farklı yüzleriyle karşılaşıldığı rahatlıkla 
söylenebilir. Üstelik bu farklılık, sıklıkla dile getirilen hali ile sadece İstanbul - Anadolu 
ayrımından ibaret de değildir. Bu ikili ayrım, ülkede farklı türden toplumsal yapıları 
açıklamada en başta yeterli değildir. Bu çalışmada ülkenin kentsel ve toplumsal 
yapısının, çoğu zaman coğrafyaya bağlı olarak çoklu bir resim verdiği ve ülkedeki bu 
dinamik resmin en genel hali ile; Batı kentleri - Kıyı Kentleri - Orta Anadolu Kentleri 
ve Doğu Kentleri ekseninde tanımlanabildiği görülmüştür. Başka bir deyişle, ülkenin 
ortasında yaşanan kentleşme ve modernleşme süreçleri ile sahil kesimleri, Batı ve 
Doğusu'ndaki aynı değildir. Ülkenin batısında ve sahil kesimlerinde kentleşme sürecini 
büyük ölçüde tamamlayan ve hatta bunun sorunları ile uzunca bir süredir başetme yolları 
arayan öncü kentler yer alırken, Orta Anadolu'da Batı türü biri gelişme, iç dinamiklere 
göre yeniden yorumlanarak kendi özgün deneyimleri ile yaşanmakadır. "Yerel bilginin" 
hala önemini koruduğu bu kentlerde, yaşanan tüm toplumsal ve kentsel süreçler de bu 
yerellik etkisinde yaşanmaktadır. Doğu ise, tam anlamı ile "kendi yağı ile kavrulan", içe 
kapalı bir yapı göstermektedir. 

Sonuç olarak Türkiye'de ayrışma sadece kent içi mekansal ve toplumsal farklılıklar ile 
değil, kentler ve hatta bölgeler arası sınıf farklılığı ile de dikkat çekicidir. Üstelik 
ayrışmanın pek çok hali ile kendini gösterdiği Türkiye'de bugün farklı grupları bir arada 
tutan çok az şey yer almakta, sınıf ayrımını ortadan kaldıran, görünmez kılan ortaklıklar 
ise her geçen gün azalmaktadır. Ortaklarda buluşmayı başaramayan, ayrışmış bir 
toplumun en net okunur olduğu yer ise şüphesiz kent mekanlarıdır. Burada da açıkça 
görüldüğü üzere, Türkiye'de kentler farklı sınıflar arasında adeta pay edilmiş, bölünmüş 
durumdadır. Üstelik bu bölünme, benzerleri dışındakileri görmeme üzerine kurulu, 
"kimliklerin" yaşanılan yer ile okunur hale geldiği bir mekansal ve toplumsal düzeni de 
kurmuştur. Bu kalıplaşmış yapıyı kırmak ve toplumun farklı kesimlerini bir arada 
tutacak ortaklıkları arttırmak elbette ki güçtür ancak bunun bir ölçüde 
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gerçekleştirilebileceği ve belki de en iyi sonuç verir araçlarından biri kentsel mekan 
üretimidir. En basitinden kent, biribirinden kopma ve hatta biribirine değmeden, 
dokunmadan yaşama eğilimli grupların bir araya gelmesini sağlayacak ortak alanların, 
özel ve bireysel kullanımlar yerine, "toplu" kullanımların üretildiği yer olarak 
tasarlanmalıdır. Bu anlamda kent planlama disiplini elindeki araçları toplumdaki 
grupların adil yer seçimi ve farklı kesimlerin mekandaki bir aradalığı için kullanabilir. 
Ancak elbette ki ayrışma gibi çok boyutlu bir meselenin çözüme kavuşacağı tek alan 
kent mekan tasarımı değildir. Bu sorun daha üst ölçekte, devletin konut politikalarından, 
sosyal politika alanına kadar pek çok aşamada derinlemesine analiz edilmesi gereken bir 
meseledir. Planlama bu anlamda, üst ölçek politikaların dengeli ve eşitlikçi bir kentsel 
yayılım elde etmedeki en önemli müdahale ve denetim aracı olarak kabul edilebilir. 
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Sosyomekânsal Bir Tarih: Ankara Kentinde Eğlence-
Dinlence Mekânlarının Değişen Biçimi ve Anlamı 
Demet Önder1 

Öz: Günümüz kentlerinde eğlence-dinlence mekânları kent merkezinden banliyölere ve kent 
çeperine taşınarak coğrafya değiştirirken, bu değişime anlam ve biçim değişikliği de eşlik 
etmektedir. Bu nedenle çalışma, eğlence-dinlence coğrafyasının değişimini, eğlence aktivitesinin 
değişen anlamı ve formu üzerinden tartışmayı önermektedir. Çalışmada Cumhuriyet Dönemi 
Ankara'sında eğlencenin, toplumda anlamlandırılma/algılama ve deneyimlenme biçiminin 
değişimi üç dönem altında analiz edilmiştir: i) 1923-1950: Toplumsallaşma ve etkileşim mekânı, 
ii) 1950-1980: Etkileşim mekânı, iii) 1980-2010'lar Tüketim mekânı. Çalışma, anlamdaki değişimi 
"bireyselleşme" ve biçimdeki değişimi ise "çeşitlenme" süreçleri ile kavramsallaştırmıştır. Bu iki 
sürecin sonucunda kentin eğlence mekânlarında sosyomekânsal ayrışmanın derinleşmesi ise bu 
çalışmanın temel savını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eğlence-dinlence coğrafyası, sosyomekânsal ayrışma, Ankara 

Abstract: In today's cities, moving out from the city center to the suburbs and the urban periphery, 
while leisure spaces are changing geography, change in the meaning and the form of leisure is 
also accompanying this change. Hence this study proposes a discussion about the change of 
leisure geography in the sense of changing meaning and the form of leisure. The change in the 
meaning/perception and the way of experiencing of leisure in Republican Ankara is analyzed in 
three periods: i) 1923-1950: Socialization and interaction space, ii) 1950-1980: Interaction space, 
iii) 1980-2010: Consumption space. The study conceptualizes "the change in the meaning" as 
individuation and "the change in the form" as diversification processes. Deepening sociospatial 
segregation as a result of these two processes constitutes the main argument of this study. 

Keywords: Leisure geography, sociospatial segregation, Ankara 
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Demet Önder 

Eğlence-dinlence Mekânı Üretimi: Sosyomekânsal diyalektik ve tarihsellik 

Bu çalışma kentsel eğlence-dinlence mekânlarının kentleşme sürecindeki değişim ve 
dönüşümüne odaklanmaktadır. Çalışmada temel olarak, eğlence-dinlence öğesinin 
(yeniden)üretiminin sosyomekânsal bir süreç olduğunu savlanmaktadır. Eğlence-
dinlence aktivitesi ile kent mekânı arasında diyalektik bir ilişki vardır. Mekân üretimi 
problemi ne salt fiziksel mekânın oluşumu problemine indirgenebilir ne de toplumsal 
ilişkilerin mekâna yansıması söylemi ile geçiştirilebilir. Çalışma ikinci olarak, eğlence 
mekânının tarihsel olarak (yeniden)üretilmekte olduğunu ileri sürmektedir: günümüz 
eğlence coğrafyası, birbiri üzerine binen ve birbirleriyle ilişkili tarihsel gerçeklikler 
üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle, günümüz eğlence coğrafyasının yapısını anlamak 
için eğlence mekânının değişim ve dönüşümü, tarihselliği içinde analiz edilmelidir. 

Kentsel eğlence-dinlence aktivitesi, kentsel gelişme içindeki tarihsel bir değişim ve 
dönüşüm problemi olarak ele alınmaktadır. Ancak, değişen yalnızca eğlencenin 
coğrafyası değildir, eğlencenin anlamı ve biçimi de değişmektedir. Başka bir anlatımla, 
eğlence coğrafya değiştirirken bu değişime anlam ve biçim değişikliği de eşlik 
etmektedir. Zira eğlence coğrafyasının oluşumu ve dönüşümü sosyomekânsal bir 
süreçtir. Başka bir ifadeyle, eğlence mekânlarının üretimi, eğlence aktivitesi ile kent 
mekânı arasındaki diyalektik ilişkinin bir sonucudur. Toplumsal değişime koşut 
eğlenceyi algılama ve deneyimleme biçimi değişirken ve yeni eğlence formları ortaya 
çıkarken, eğlencenin yeni anlam ve formlarına uygun yeni mekânlar da üretilmektedir; 
çünkü eğlence mekânının bir bağlamı vardır. İlişkinin diğer tarafından bakıldığında ise 
üretilen yeni mekânlar eğlence aktivitesinin deneyimlenme biçimini ve toplumun yaşam 
tarzını şekillendirmektedir. Kent mekânı ile eğlence aktivitesi arasındaki bu diyalektik 
ilişki nedeniyle bu çalışma, eğlence mekânının üretim probleminin ne salt eğlence 
aktivitesinin mekândan bağımsız analizi ile ne de toplumsal ilişkilerden bağımsız salt 
coğrafi analizi ile açıklanabileceğini ileri sürmektedir. Çalışma, "mekândan bağımsız 
eğlence" ya da "sosyal bağlamdan bağımsız mekân" gibi formülasyonların ötesine 
geçmeye çalışmaktadır. 

Çalışma, Ankara kenti örneğinde, eğlence-dinlence aktivitesinin değişen anlam ve formu 
üzerinden değişen mekân üretme biçimlerini dönemlemeyi amaçlamaktadır. Bu 
dönemlemede, Cumhuriyet dönemi ile birlikte ve günümüze kadar değişen toplumsal 
ilişkiler içinde, mekân üretme biçimlerindeki farklılıklar ortaya konularak, her dönemin 
kendi eğlence anlayışı doğrultusunda kendi eğlence biçimini ve coğrafyasını ürettiği 
savından hareket edilmektedir. Dönemlemeye geçmeden önce eğlence mekânlarının 
sosyomekânsal biçimlenişini açıklayan "anlam" ve "form/biçim" değişkenleri ve bu 
değişkenlerin ürettiği "bireyselleşme" ve " "çeşitlenme" kavramları tartışılacaktır. 

Eğlence-dinlencenin değişen "anlamı" ve "bireyselleşme süreci" 

Eğlencenin anlamı ve biçimi tarih boyunca, zamanda ve mekânda sürekli bir değişime 
tabi olmuştur. Antik dünyada filozoflar için "çalışmanın" ihmal edilebilir bir önemi 
olmasına rağmen, "iyi yaşamın" olmazsa olmaz koşullarından olan "eğlence-
dinlencenin" hayati bir önemi vardır. Bu nedenle, Antik Yunan'da kentler planlanırken 
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eğlence-dinlence olanakları sunacak şekilde kentler tasarlanmıştır. Ancak, kapitalist 
üretim biçimine geçilmesiyle birlikte eğlence, "çalışma" karşısında ikincil bir duruma 
düşmüştür. Bu dönemde "eğlence-dinlence", amaç olan "çalışmayı" destekleyen bir araç 
haline dönüşmüştür. Oysa Antik Yunan filozoflarına göre "çalışma", hayatın amacı olan 
"eğlence - dinlenceye" erişmenin yalnızca bir aracıdır. Eğlencenin 
anlamlandırılmasındaki bu yapısal değişiklik ile endüstriyel kentler eğlence-dinlence 
mekânlarının yetersizliği problemi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle 18. yüzyılın 
sonunda "sosyal reformistler", özellikle işçi sınıfının yaşam koşullarını iyileştirmeye 
yönelik eğlence mekânını "toplumsallaşmanın mekânı" olarak anlamlandıran bir hareket 
başlatmışlardır. Ancak, bu harekette eğlence-dinlenceden beklenen toplumsal fayda, 
işçilerin rekreasyon mekânlarında fiziksel olarak kendilerini yeniden üretmesiyle 
kapitalist üretimin devamlılığın sağlanmasına odaklanmıştır (Kraus, 1994; Torkildsen, 
1992; Hunnicutt, 2006). 

20. yüzyılın sonunda ise kapitalizmin odağını "üretimden" "tüketime" çevirmesiyle 
birlikte, eğlence-dinlencenin anlamında, biçiminde ve coğrafyasında yeni bir yapısal 
değişiklik meydana gelmiştir. Tüketimin en önemli mekânları olarak addedilen eğlence 
mekânlarının üretimi, kentsel ekonomik büyümenin bir aracı olarak görülmeye 
başlanmıştır (Zukin, 1995). Böylece tüketim odaklı kent ekonomisi içinde eğlence 
mekânlarının üretiminin önemi artmıştır. Ancak eğlence mekânlarının ekonomik değer 
yaratma kaygısıyla üretildiği bu dönemde, eğlence coğrafyası kent merkezinden 
banliyölere ve kent çeperine taşınarak desantralize olurken anlamı da toplumsallaşmanın 
mekânından tüketiminin mekânına doğru bir değişim içine girmiştir. Toplumun eğlence-
dinlence algısı tüketim ve tüketmekle özdeşleşir bir hale gelmiştir. Neo-liberal ekonomik 
politikalar sonucunda eğlence mekânlarının üretim arzının devletten ziyade piyasa 
tarafından karşılanması da bu değişimi tetiklemiştir. Kamu yararı için eğlence mekânı 
üreten devlet yerine piyasanın hâkim olduğu kent mekânında, eğlence biçimleri de 
büyük ölçüde çeşitlenmiş ve dönüşmüştür. Bütün bu yapısal değişim ise eğlence 
mekânlarındaki sosyomekânsal ayrışmayı ve parçalanmayı artırıcı yönde bir değişime 
işaret etmektedir. 

Kentlilerin toplumsallaşmak için müdavimi oldukları eğlence mekânları, kentteki en 
önemli etkileşim mekânlarındandır. Ancak sosyal tabakalaşma arttıkça sosyal sınıflar 
arasındaki etkileşim de azalmaktadır. Bunun sonucunda da her sosyal sınıf kendi 
eğlence-dinlence coğrafyasında kendi eğlence-dinlence formlarını üretmektedir. 
Eğlence-dinlence öğesinin "toplumsallaşmanın mekânından" "tüketimin mekânına" 
doğru geçirdiği anlam kayması sonucu eğlence-dinlence deneyimi kentin kamusal 
mekânlarında deneyimlenen kolektif bir eylemden kapılı-özelleşmiş mekânlarda 
deneyimlenen bireysel bir eyleme dönüşmüştür. Çalışma, anlamdaki kayma sonucu 
oluşan bu durumu "bireyselleşme" kavramı ile tanımlamıştır. 

Eğlence-Dinlencenin değişen "formu/biçimi" ve "çeşitlenme süreci" 

Eğlence-dinlence mekânlarının sosyomekânsal konfigürasyonunu açıklamamıza 
yardımcı olacak ikinci değişkenimiz "eğlencenin değişen formu"dur. Tarih boyunca 
eğlence formları sürekli bir değişime tabi olmuştur. Örneğin 1930'ların veya 1950'lerin 
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eğlence biçimleri bugünkünden oldukça farklılaşmaktadır. Bir dönem popüler veya 
hâkim olan eğlence formları zamanla miadını doldurarak yerlerini yeni eğlence 
formlarına bırakmaktadır. Kentler geçmişte sınırlı sayıda eğlence-dinlence olanağı 
sunarken, günümüzün kenti sakinlerine sonsuz çeşitlilikte eğlence seçeneği sunmaktadır. 
Çalışma bu değişimi "çeşitlenme" kavramı ile açıklamaktadır. 

Eğlencenin artan metalaşmasına paralel eğlence arzını domine eden piyasa mekanizması 
bireylere sonsuz çeşitlilikte eğlence-dinlence olanağı sunma iddiasındadır. Ancak 
sunulan formlar aslında piyasa mekanizması tarafından dikte edilen formlardır. Piyasa, 
sunduğu formları, bireye özgü olduğunun ve bireyin "biricik"liğini vurguladığının altını 
çizerek pazarlamaktadır. Ancak kentli birey, piyasanın ticari olarak ürettiği eğlence 
formlarının aynılığından kurtulmamaktadır. Bu "aynılığın" en güzel örneği de 
günümüzün en önemli eğlence-dinlence coğrafyaları haline gelen alışveriş merkezleridir. 
Zira Rojek'in de (1995) doğru bir saptamayla ortaya koyduğu gibi, alışveriş merkezleri 
dünyanın neresinde olursa olsun aynı estetik ve mekânsal referansları müşterilerine 
sunmaktadır. Bir noktadan sonra ise bütün eğlence-dinlence formları tüketimin 
hizmetine girmektedir. Eğlence-dinlence aktivitesi tüketimle özdeşleşir bir hale 
gelmektedir. Hatta alışveriş yapma eyleminin bizatihi kendisi bir eğlence-dinlence 
aktivitesi gibi sunulmakta ve deneyimlenmektedir. 

Ayrıca bütün eğlence-dinlence formları herkese açık değildir. Eğlence aktivitesinin 
formu, sınıfsal içeriği gereği bireyin üretim sürecindeki yeri tarafından belirlenir. 
Bireyin malik olduğu ekonomik ve kültürel sermaye onun eğlenme biçimini 
tanımlamaktadır. Gerekli boş zamana ve harcanabilir gelire sahip olma, kentteki eğlence 
olanaklarına erişebilmenin anahtarıdır. Bu nedenle, eğlence-dinlence deneyimi, 
piyasanın sunduğu "sonsuz seçeneklerden" birini seçme şeklinde tezahür etmemektedir2. 
Eğlence-dinlence mekânları, sınıf, statü, toplumsal cinsiyet gibi sosyal ayrımların 
yeniden üretildiği mekânlardır. Sonuç olarak eğlence-dinlence formlarının sonsuz 
çeşitliliğinin altında piyasa mekanizmasının farklı sosyal sınıflar için farklı eğlence-
dinlence formları sunduğu gerçeği yatmaktadır. Piyasa mekanizması, her sosyal sınıfın 
nerede ve nasıl (hangi biçimlerde) eğlence-dinlence aktivitesini deneyimleyeceğini 
belirleyen olmaktadır. 

Ankara Örneği 

Cumhuriyet Dönemi Ankara'sında eğlencenin, toplumda anlamlandırılma/algılama ve 
deneyimlenme biçiminin değişimi üç dönem altında analiz edilmiştir: i) 1923-1950: 
Toplumsallaşma ve etkileşim mekânı, ii) 1950-1980: Etkileşim mekânı, iii) 1980-
2010'lar Tüketim mekânı. 

2 Problem yalnızca sunulan eğlence-dinlence olanaklarına erişim ile ilgili değildir; "sunulmayan" 
"sunulmamış" olanla da ilgilidir. Piyasa kar elde edebileceği eğlence formlarını "sonsuz 
çeşitlilikte" sunarken, birçok eğlence formunu da kar elde edemeyeceği için kentlinin hizmetine 
sunmamayı tercih etmektedir. 
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1923-1950 Dönemi: Toplumsallaşmanın mekânı olarak eğlence-dinlence mekânları 

1920'lerin başında küçük bir Orta Anadolu kasabası görünümünde olan Ankara'nın 
uluslaşma ve modernleşme sürecinde yeni Cumhuriyet'in başkenti seçilmesi, kaderini 
tümüyle değiştirmiş ve modern bir kent olarak inşa edilme sürecini başlatmıştır. Ankara 
ülkenin geri kalanı için model bir kent olarak inşa edilirken aynı zamanda modern kent 
kültürü ve yaşam biçiminin de inşa edileceği mekân olarak tasavvur edilmiştir. Diğer bir 
ifadeyle, Ankara hem Anadolu'nun kentleşmesine öncülük edecek modern bir mekânsal 
organizasyon olarak hem de Cumhuriyet'in modern yurttaşının yetiştirileceği mekân 
olarak kurgulanmıştır. Bu nedenle, rejim için Ankara'nın imarı ve modern yurttaşın 
inşası aynı önemdedir. Aka Gündüz (1931)3 Ankara'nın fiziksel inşası ile modern yurttaş 
Ankaralı'nın toplumsal inşasını iki eşzamanlı oluşum olarak değerlendirmektedir: 

Milletin yapısı ile, iskelelerini şişirerek, semt semt kat kat yükselen Ankara, yaşamağa 
başlıyan taşları ve toprakları ile birgün, insanını da verecektir. Milletin yapısı ile Ankara 
şehrinin bitecekleri gün, belki aynı tarihe tesadüf edecektir. Türkiye'nin yetiştireceği ilk 
Türkler ile birlikte Ankara'nın vereceği ilk Ankaralıları, belki aynı gün göreceğiz. 

Yeni Ankara kendi hususiyetlerile teçhiz edeceği insanı, binaların harcı kurumadan 
çıkaracaktır. Yeni caddelerinin, yeni meydanlarının, yeni abidelerinin arasında, yakın 
bir günde, yeni İnsanın bir mal sahibi gibi emniyetle, dolaştığını göreceğiz. Bu insan 
işte, medeniyet camiasının içinde yaşayan medeni bir milletin medeni bir şehrinde -
şehrin medeni hayatını, yolda mektebe giderken öğreneceği için nefes alırken bile 
medeni bir insan olacak ve bu insana ANKARALI diyeceklerdir. 

İnkar etmiyoruz ki eski Ankara'yı emekle, tahammülle, zorla modern Ankara yapmaya 
çalışıyoruz. Fakat, bu kafi gelmiyor, Ankara sakinini de, emekle, vasıta ile ve hatta zorla 
Ankara'lı yapmak mecburiyetindeyiz. 

Yeni başlangıcın sahnesi olarak seçilen Ankara kentinde eğlence-dinlence mekânlarının 
üretimi, hem Cumhuriyet'in modern yurttaşının inşası için hem de modern yurttaş 
vasıtasıyla modern yaşam biçiminin toplumun tamamına yayılabilmesi için ehemmiyet 
arz etmektedir. Modern yurttaş, modernliğin gerektirdiği alışkanlık ve davranış 
örüntülerinin taşıyıcısı olarak toplumun geri kalanına örnek teşkil edecektir. Modernliğin 
beraberinde getireceği adab-ı muaşeret, giyim-kuşam tarzı, müzik ve dans zevki, karşı 
cinsle ilişkiler, yeme ve içme gibi alışkanlıklar üretilen modern eğlence-dinlence 
mekânlarında sergilenerek toplumun tamamına yayılması sağlanacaktır. Böylelikle 
hedeflenen toplumsal dönüşüm gerçekleşecektir. Dolayısıyla bu dönemde, eğlence-
dinlence mekânları yalnızca modern bir kent kurgusunun olmazsa olmaz bileşenlerinden 
oldukları için değil, aynı zamanda kamusal alanlar vasıtası ile "halkı" bu yeni yaşam 
biçiminin gereklerinden olan modern eğlence eylemlerine dâhil etmek için 
kurgulanmıştır. Bu nedenle, Erken Cumhuriyet Dönemi'nde batılı anlamdaki eğlence 
biçimlerinin deneyimleneceği ve sergileneceği kamusal eğlence mekânları "toplumsal 

3 Aka Gündüz, "Ankara'yı Sevenler Cemiyeti", Hakimiyet-i Milliye, 17 Teşrinevvel 1931 (aktaran 
Aydın ve diğerleri, 2005) 
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dönüşümün aracı" olarak anlamlandırılmış ve "toplumsallaşmanın mekânı" olarak 
kurgulanmıştır. 

Kentin eğlence-dinlence öğesini "toplumsallaşma mekânı" olarak gören bu anlayışın 
sonucunda, Ankara'nın geleneksel eğlence yaşamı, 1920'lerin sonlarından itibaren 
modern yaşam öğelerini barındıran eğlence mekânlarının üretilmesi ile büyük bir 
değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Bu dönemde üretilen ticari eğlence mekânları arasında 
Ankara Palas, Karpiç, Süreyya, Gar Gazinosu, Bomonti Gazinosu, İstanbul Pastanesi, 
Kutlu ve Özen Pastaneleri, Posta Caddesi meyhaneleri ve Çankırı Caddesi'nin barları 
sıralanabilir. Bu dönemde üretilen kültürel mekânlar ise önemli bir toplumsallaşma 
mekânı olarak kurgulanan Halkevi, Ulus ve Yenişehir'deki sinemalar, Sergievi, 
1940'ların sonunda hizmete açılan Büyük ve Küçük Tiyatro'dur. Ancak asıl 
"toplumsallaşma mekânı" olarak kurgulanan mekânlar bulvarlar, meydanlar ile kentsel 
park ve bahçelerdir. 

Kentin omurgası olarak kurgulanan Atatürk Bulvarı üzerine yerleştirilen meydanlar ve 
bu meydanları çevreleyen parklar, bu mekânların toplumsallaşma ve etkileşim mekânları 
olarak kurgulandığını göstermektedir. Bu meydanlar yeni Meclis'ten itibaren sırasıyla 
Cumhuriyet veya Kurtuluş (şimdiki adıyla Kızılay) Meydanı, Zafer Meydanı, Sıhhiye 
Meydanı, Hakimiyet-i Milliye veya Millet Meydanı (şimdiki adıyla Ulus Meydanı)dır. 
Özellikle Ulus meydanını çevreleyen alanda yer alan Millet Bahçesi ve Meclis Bahçesi 
"Yeni Ankaralılarla" ile "Eski Ankaralıları" buluşturan bir etkileşim mekânı işlevi 
görmüştür. Özel günlerde küçük bir orkestranın çaldığı Millet Bahçesi4 gençlerin dans 
ettiği, yaşlıların ise saz eşliğinde Türk müziği dinlediği bir mekândı (Tanrıkulu, 1985: 
25). Meclis Bahçesi olarak anılan II. Meclis binasının büyük ve halka açık bahçesinde 
ise büyük bir sahne kurulur ve Riyaset-i Cumhur Orkestrası açık hava konserleri verirdi. 
1939 yılında Ankara'yı ziyaret ettiğinde kentin çok yeşil ve bakımlı olduğundan 
bahseden Saygun anılarında her Cuma Meclis Bahçesi'ndeki yarı kapalı sahnede 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserler verdiğini anlatmaktadır (aktaran 
Yalım, 2002: 209-10). Meclis Bahçesi'nin o dönemde Ankaralıların yaşamında önemli 
bir kentsel park olarak işlev görmesini Altan Öymen'in (2002: 74-75) anılarından da 
izlemek mümkündür: 

Annemin beni gezmeye götürdüğü yerlerden biri Ulus'taki Meclis Bahçesiydi. Bizim 
evden yürüyerek kısa zamanda giderdik. Bahçesi de halka açıktı. Ağaçları, çimleri 
bakımlıydı. Birbiriyle bağlantılı havuzları vardı. Havuzların içinde kırmızı balıklar 
yüzerdi. Akşamüstleri bahçeye bando gelir, müzik çalardı. Halk, kadınlı çocuklu, 
etrafında toplanır dinlerdi. 

Yenişehir'deki Kızılay Parkı ile Emniyet Parkı ise idealize edilen modern yaşam 
imgelerinin inşa edildiği mekânlardı. Şehremini Ahmet Bey tarafından yerleştiren 
havuzun etrafı yani "Havuzbaşı" Yeni Ankaralıların Riyaset-i Cumhur Orkestrası'nın 
çaldığı klasik batı müziği eşliğinde gezip dinlendiği bir rekreasyon alanıydı. Kentin 

4 Millet Bahçesi, Tanzimat etkisini taşıyan ve Cumhuriyet öncesi döneme ait tek eğlence-dinlence 
mekânıdır. 
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sosyal yaşamının kalbi Ulus Meydanı ve civarında atmasına rağmen, örnek yaşam alanı 
Yenişehir'in bizatihi kendisi bir eğlence-dinlence mekânına işaret ediyordu. Ulus'da 
oturanlar Yenişehir'i yepyeni bir yaşamı imleyen bir mekân olarak, gezip-görülecek bir 
yer olarak tarif ediyorlardı: 

Yenişehir'e uzunca bir otobüs yolculuğuyla gidilirdi. Annem beni oraya "gezme"ye 
götürürdü. Biz "Uluslular" için Yenişehir, "gezme"ye gidilip görülecek yerlerin en 
önemlisi sayılırdı (Öymen, 2002: 76-77). 

Yeni Ankaralıların eski Ankaralılarla karşılaştığı, etkileşime girdiği mekânlar, 
meydanlar, kentsel parklar, mesire yerleri gibi kamusal eğlence-dinlence mekânlarıdır. 
Bazıları bünyelerinde ticari eğlence-dinlence aktivitelerini barındırsa da, bu mekânlar 
yalnızca seçkin cemaatin devam ettiği mekânlar olarak değil, halka açık büyük ve geniş 
bahçelerinde tüm sosyal sınıflar için eğlence-dinlence olanağı sunacak şekilde 
tasarlanmışlardır. Bu mekânlar, gerek yer seçimleri gerekse kapasiteleri itibari ile 
rejimin toplumun tamamını içermeye dönük tasavvurunun birer ürünüdür. 

Bu mekânlardan biri olan Gazi Çiftliği5 modern zirai bilgi ve teknikleri uygulayacak 
"model çiftlik" kurma amacının yanında kent için modern bir eğlence-dinlence mekânı 
yaratma kurgusunun ürünüdür. Bünyesinde havuz, gazino, bira bahçesi gibi mekânları 
barındıran Gazi Çiftliği modern sosyal yaşamın gerekliliklerine uygun olarak inşa 
edilmiştir. Ankaralıların sosyal yaşamında önemli bir eğlence-dinlence mekânı olarak 
yer tutan Çiftlik, Marmara ve Karadeniz yüzme havuzlarıyla, plajlarıyla ve açık havada 
klasik batı müziği dinlenebilen restoranıyla, eski eğlence biçimlerine alternatif sunan 
modern eğlence formlarının deneyimlendiği bir mekân olarak modernleşme projesindeki 
yerini almıştır. 

Çubuk Barajı kenarına yapılan Baraj Gazinosu, tıpkı Gazi Çiftliği gibi, modern bir 
eğlence-dinlence mekânı olarak kurgulanmıştır. Yapımına 1929 yılında başlanan ve altı 
yıl süren Çubuk Barajı'nın hemen güneybatı ucuna yerleştirilmiş olan Gazino binası 
1937'de tasarlanmıştır. Vadi içinde on beş hektarlık bir alan üzerinde park ve bahçelerin 
tasarımı ile yazlık lokanta-gazino binasının projesi Bayındırlık Bakanlığı 
danışmanlarından Fransız şehirci ve peyzaj mimarı Theo Leveau tarafından 
hazırlanmıştır. Kente uzak bir coğrafyada kurgulanmasına rağmen Çubuk Gazinosu 
şehirde suya ve yeşilliğe hasret olan eski Ankaralıların da ilgisini çekmeyi 
başarabilmiştir. 19376 'deki bir gazete haberinde gazino yakınındaki Baraj parkında bir 
kısım Ankaralının piknik yaparken mangalını, kömürünü, çocuğunun salıncağını 
getirdiği aktarılarak Ankaralıların "piknik yapma" alışkanlıklarını bu mekâna taşıdığını 
dile getirmesi, Çubuk Barajı'nın Eski ve Yeni Ankaralıları aynı mekânda 
buluşturabildiğini göstermektedir. 

5 Atatürk tarafından 1925 yılında kenti doğu batı ekseninde bölen demiryolunun batısında kurulan 
çiftlik, Mayıs 1938'de devlete bağışlana kadar özel bir işletme olarak işlev görmüştür. (Akyürek, 
2000:19). 
6 "Ankara'nın Boğaziçi'si", Ulus, 26 Temmuz 1937, s.2. (Aktaran, Aslanoğlu, 2001: 329-331) 
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Cumhuriyet'in mekânsal uygulamalarının en popüler mirası olan Gençlik Parkı'nın 
Ankara için ehemmiyetini Falih Rıfkı Atay, 1938 yılında "Burası devlet merkezi, yeni 
rejimin kültür ve irade kaynağı. İnsanlara yaşına uygun dinlenme ve spor imkânları 
vermeliyiz" şeklinde dile getirmektedir7. Cumhuriyeti simgeleyecek modern ve büyük 
bir kentsel parkın inşası için ilk girişimler 1933 yılında başlamıştır. Gençlik Parkı, 
Jansen planında İstasyon Caddesi üzerinde stadyumun karşısında kıraç Ankara'da 
yokluğu çok hissedilen yeşillik ve su ihtiyacını karşılayan, yapay bir gölü de olan büyük 
bir kent parkı olarak tasarlanmıştır. Ankara İmar Planı Raporu'nda Gençlik Parkı'nın, 
"...şehrin fevkalade manzarasını park ve ağaçlıklarla daha ziyade güzelleştirmek" ve 
"ileride istasyondan ilk büyük tesiri yaparak 'Hoş Geldin' selamını" vermek amacıyla 
inşa edileceği belirtilmektedir (Jansen, 1937: 32-33). İncesu'nun taşkın alanı ve bataklık 
olan 270 hektarlık bir arazi üzerindeki Gençlik Parkı'nın ilk projesini Herman Jansen 
Berlin'deki bürosunda hazırlamış, ancak 1936'da parkın tasarımını Bayındırlık 
Bakanlığı danışmanlarından Fransız şehirci ve bahçe mimarı Theo Leveau üstlenmiştir. 
Leveau, suyu Çubuk Barajı'ndan temin edilen bir havuz üzerinde gazinosu ile bir büyük 
ada ile yarış kayıklarının yanaşabileceği küçük bir ada tasarlamış ve bunları köprülerle 
parka bağlamıştır. Dönemin en önemli toplumsallaşma mekânı kurgusu olan Gençlik 
Parkı uzun yıllar modern Ankara ile özdeşleşmiş ve farklı toplumsal katmanları biraraya 
getirme işlevini üstlenmiştir. 

Böylelikle modern yaşamın imgelerini taşıyan eğlence formlarının birçoğu kısa bir 
sürede üretilerek kent hayatına dâhil edilmiştir. 1920'lerin başında Bentderesi'ndeki 
kahvehanelerden ve Hatip Çayı ve İncesu Deresi kenarında yapılan pikniklerden ibaret 
olan Ankara'nın geleneksel eğlence biçimleri, modern Ankara'nın inşasına koşut, 
özellikle 1920'lerin sonlarından itibaren batılı yaşam tarzının deneyimlendiği modern 
eğlence mekânlarının üretilmesi ile çeşitlenip dönüşmüştür. 

Bu dönemin Ankara'sında, Dikmen ve Elmadağ'da kayak yapılırken, yeni oluşan 
Bahçelievler'de ve 19 Mayıs Stadyumunda (1936) tenis oynanmakta, kışları Gençlik 
Parkının buz tutan havuzunda buz pateni yapılmakta, kenti suyla buluşturan Gençlik 
Parkı ve Gazi Çiftliği'nin havuzlarında yüzme, kürek ve yelken yarışları yapılmaktadır. 
Ayrıca anlatılarda 1930'ların ve 1940'ların Yenişehir'inde bisiklet kullanımının 
yüksekliğinden bahsedilmektedir. 

Bu dönemde dahi yeni formların ortaya çıkıp çeşitlenmesi süreci eğlence mekânlarında 
sosyomekânsal segregasyonu artırıcı yönde bir değişime işaret etmektedir. Bunun en 
güzel örneği ise1930'larla birlikte kentte yeni ve modern sinema salonlarının açılması 
sonucu oluşan kentsel ayrışmadır. Kentin tek merkezli yapısına sinema salonları 
sayısının sınırlılığı da eklenince, sinema aktivitesi Eski ve Yeni Ankaralıları buluşturan 
bir eğlence-dinlence formu olarak ortaya çıkmaktadır: 

Ankara memleketin en ileri ve en geri iki sınıfını bir arada yaşatan bir şehirdir....Sinema 
son zamanlarda eski ve yeni Ankara için müşterek bir eğlence olmaya başladı.Bunun 
içindir ki eski Ankaralı da Hoolyvod'un Bedialarını görmeğe geliyor ve fevkalede bir 

7 Falih Rıfkı Atay, "Ankara ve Civarı", Ulus, 6 Haziran 1938, s.1-3. 
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sahne karşısında kaldı mı: - Vış...diyerek hayretini gösteriyor (Süreya, 1929; aktaran 
Aydın vd., 2005: 478 ). 

Ancak 1940larla birlikte mekânsal ayrışma, Yenişehir'de artan sinema sayısıyla ve 
kentin iki merkezlilik sürecinin başlamasıyla ilintili olarak kendisini göstermeye 
başlamıştır. Eğlence-dinlence öğesindeki mekânsal ayrışmayı belirleyen ekonomik 
sermaye sahipliliğine ilaveten burada sinemalarda gösterilen filmlerin farklılığı ve 
mekânın yazılı olmayan kuralları (giyim, kuşam gibi) kültürel sermaye farklılığına işaret 
etmekte ve kültürel sermaye sahipliliği mekânsal ayrışmanın diğer bir bileşeni olarak 
karşımıza çıkmaktadır: 

1940lı yıllarda sinemalara gitmek de bir zevkti. Yeni, Ulus, Ankara ve daha sonraki 
Büyük Sinema halkın rahatça gidebileceği yerlerdi. Park, Sus ve Sümer sinemalarını ise 
daha çok bekarlar, gençler ve toplumsal düzeyi düşük olanlar yeğlerdi. Tüm sinemaların 
en önemlisi Yeni Sinema idi...Herkes o akşam gelenleri uzaktan da olsa tanır olmuştu. 
Gelen beyler şık, hanımlar süslü ve güzel olurdu (Akgün, 1996:232). 

Çeşitlenme süreci öncelikle mevcut eğlence-dinlence coğrafyası olan Ulus'da modern 
sinemaların açılması ile başlamış, daha sonra ise eğlencenin, coğrafyasını da değiştirerek 
Yenişehir'de kendini yeniden üretmesiyle artmıştır. Bu süreçte, segregasyon, önceleri 
aynı coğrafyadaki sinemaların çeşitliliği tarafından belirlenirken, kentin gelişimine koşut 
daha sonrasında farklı coğrafyalar tarafından, Ulus-Yenişehir ikililiği üzerinden, 
belirlenmeye başlanmıştır. 

1950-1980 Dönemi: Etkileşim mekânı olarak eğlence-dinlence mekânları 

1946'da çok partili siyasal yaşamın başlaması ve 1950'de liberalizm, muhafazakârlık ve 
milliyetçilik söylemine sahip Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi kentin fiziksel ve 
toplumsal kurgusunda önemli değişikliklere neden olmuştur. Yeni siyasal erk Ankara'yı 
ülkenin geri kalanı için "model bir kent" ve "planlı bir başkent" olarak inşa etme kaygısı 
güden devletçi politikaları terk etmiştir. Ankara yeni iktidarın gündeminde önceliğini 
kaybetmiş ve kentin gelişimi piyasa koşullarına bırakılmıştır. Kent, hızlı kentleşme ve 
gecekondulaşma gibi problemler ile karşı karşıya kalırken planlama kurumu kentin 
gelişimi üzerindeki etkinliğini yitirmiştir. Jansen Planı'na göre 1978'de erişilmesi 
öngörülen nüfusa daha 1950'lerin başında ulaşan Ankara, yapılı çevrede kentsel 
yoğunluğu artırma baskılarına maruz kalmıştır. Plan değişiklikleri ile modern 
şehirciliğin yıkıcı yönü ile tanışan kent sürekli bir "yıkılıp-yeniden yapılma" sürecine 
girmiştir. Bu sürecin, Erken Cumhuriyet Dönemi'nde toplumsallaşmanın mekânı olarak 
üretilen eğlence-dinlence mekânlarının üzerinde de çok önemli etkileri olmuştur. 

1950'lerle birlikte kentin eğlence-dinlence öğesini "toplumsallaşmanın mekânı" olarak 
anlamlandıran "siyasi idealin" terk edilmesi, Ankara'nın model bir kent olarak inşa 
edilme kaygısının ortadan kalkması ile birleşince eğlence mekânları üretimi daha çok 
piyasa mekanizması tarafından karşılanmaya başlanmıştır. Böylelikle Cumhuriyet'in ilk 
yıllarında toplumsal dönüşümün aracı, toplumsallaşmanın mekânı, bütün toplumsal 
katmanların aynı mekânda buluştuğu ve etkileşime girdiği mekânlar olarak telakki edilen 
eğlence-dinlence mekânları yeni dönemde bir "anlam kayması" yaşamıştır. Ancak Erken 

287 



Demet Önder 

Cumhuriyet Dönemi'nden miras kalan kamusal mekânlar, kentin rant baskısıyla yaşadığı 
yık-yap süreçlerinden zarar görseler de, 1950 sonrasında hala kentlilerin biraraya 
geldikleri "etkileşim mekânları" olmaya devam etmişlerdir. Dolayısıyla, bu dönemde, 
eğlence mekânı artık "toplumsallaşmanın mekânı" olarak anlamlandırılmasa da hala 
"etkileşim mekânı" olarak işlev görmektedir. 

1950'lerden sonra Erken Cumhuriyet Dönemi'nde üretilmiş birçok eğlence-dinlence 
mekânının değişimine ve dönüşümüne veya kapanarak tamamen kentin sosyal 
hayatından silinişine tanık olunmaktadır. "Devlet lokantası" nitelemesi ile anılan 
efsanevi Karpiç 1953'de Karpovitch ustanın ölümünden sonra eski itibarını yitirmiş ve 
1963'de ise tamamen kapanmıştır. Yine Ankara tarihine damgasını vuran diğer bir 
mekân olan Ankara Palas 1967'de kentin sosyal yaşamından çekilmiştir8. Ankara Palas 
ve Karpiç modernleşme projesinin önemli mekânları olarak, 1950'lere kadar iktidarın 
mekânı iken 1950'den sonra muhalefetin mekânı haline gelmişlerdir. Hem Ankara Palas 
hem de Karpiç Cumhuriyet tarihinde siyaset ile mekân özdeşleşmesinin gözlemleneceği 
ender mekânlardan olarak, eğlence mekânının sadece "eğlenmenin mekânı" olmanın 
ötesinde anlamlar taşıdığının en açık ifadeleridir. Demokrat Parti iktidarı ise CHP ile 
özdeşleşen Karpiç yerine kentin yeni prestijli coğrafyasındaki, Yenişehir'deki 
"Süreyya"yı kendine mesken edinmiştir. Ancak Karpiç'in Yenişehir'deki türevi olan 
Süreyya da 1966'da kapanmıştır. Benzer bir eğlence biçiminin mekânları olan bu üç 
mekân 1960larda son demlerini yaşamışlardır. Çünkü eğlence biçimi değişen toplumsal 
yapı nedeniyle değişmekte, eğlence-dinlence öğesi kendini yeni biçimlerde yeni 
coğrafyalarda yeniden üretmektedir. 

Prestijli merkez işlevlerini yavaş yavaş Kızılay'a kaptıran Ulus'da birçok eğlence-
dinlence mekânının daha kentin sosyal yaşamından silindiğine tanık olunmuştur: 
İstanbul Pastanesi (1923-1955; Hakimiyet-i Milliye Meydanında, Anafartalar 
Caddesi'nin sağ köşesinde yer alan pastane, 1923den beri kentin eğlence hayatında bir 
nevi münevverler kulübü niteliğindeydi; Ulus iş hanını inşa etme amaçlı yıkılmıştır); 
Tanzimat etkisini taşıyan, Cumhuriyet öncesi döneme ait tek eğlence-dinlence mekânı 
olan Millet Bahçesi (parkın üzerine uçak kazasının enkazı düşmüş daha sonra ise yıllarca 
bahçe bakımsız kalmıştır; bugünkü 100.yıl Çarşısının yapılması ile de tamamen yok 
edilmiştir); Yeni Sinema (1930-1956; kentin ilk modern sineması 1956'da kapanmıştır). 

Kentin sosyal yaşamından ayrılan diğer bir diğer eğlence-dinlence biçimi ise "bulvar 
kahvesi" nitelemesi ile anılan Atatürk Bulvarı'ndaki pastaneler (1950'lerin başlarında) 
ile "koltuk meyhaneleri"(1960'ların başlarında) nitelemesi ile anılan Posta Caddesindeki 
meyhanelerdir. Yazar ve şairlerin, kentin entelektüel tabakasının uğrak yeri olan bu 
mekânlar kentin yıkılıp yeniden yapılma sürecindeki rüzgâra kapılmışlar ve kendilerini 
başka bir coğrafyada yeniden üretemeden tarihe karışmışlardır. 

8 1967 yılına kadar otel olarak kullanılan Ankara Palas, 1982 yılından beri "devlet konukevi" 
olarak kullanılmaktadır. (Evren, 1998: 186-88). 
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Eğlence-dinlence mekânlarındaki değişim sonucu Ankaralının kentle kurduğu ilişki 
biçimi de değişmiştir. Yıkılan veya yok olan yalnızca bir yapı veya sosyal bir biçim 
değil, kentin kolektif belleğinden de bir sayfa silinmiştir. Anlatılarda aktarılan, yalnızca 
sinemada izlenen bir film veya yapının bizatihi kendisi olmayıp, aynı zamanda yapının 
ve barındırdığı eğlence biçiminin diğer kentsel elemanlarla ilişkisidir. Zira kent sakini, 
kentte yaşarken eğlence öğesini, kentin mekânsal örgütlenmesi içinde bir yere 
oturtmaktadır. Ankara özelinde ise yıkılıp-yeniden yapılma süreçlerinde kentin sürekli 
değişen mekânsal kurgusu ve değişen toplumsal ilişki biçimleri sonucu değişen eğlence 
formları, kentin kolektif belleğinin oluşumunu sekteye uğratmıştır. 

Değişim her zaman eğlence biçiminin coğrafyasının değişmesi şeklinde tezahür 
etmeyebilir, bazen de aynı coğrafyadaki eğlence biçiminin değişmesi ile de kendini 
göstermektedir. 1950'lerle birlikte Gençlik Parkı'nın "halkı eğitme" misyonunun terk 
edilmesi ile parkta deneyimlenen eğlence biçimi de değişmiştir. Değişim, 1951 yılında 
İtalyan lunaparkının parka çağrıldığında çok rağbet görmesi üzerine 1952'de yerli 
lunapark kurulması ile başlamış ve ticarileşen eğlence öğelerinin parkta yer seçmesiyle 
süreklilik kazanmıştır: gazinolar, büfeler, çay bahçeleri gibi. Böylece kentlinin 
tahayyülündeki "su ve yeşille bütünleşen park" imgesi değişmiştir. Parkın ticari eğlence 
aktiviteleri ile yeniden inşa sürecinde ise 1956'da parka giriş ücrete tabii tutulmaya 
başlanmıştır. Gençlik Parkı yine de kentsel katmanlar için bir etkileşim mekânı gibi işlev 
görmeye devam etmiştir. Henüz mekânsal ayrışma aynı coğrafyada iken 1970'lerin 
sonlarında orta sınıfların, mekânı tüketilmiş/kullanılmış bir şekilde alt sınıflara terk 
etmesi ile birlikte birbirinden tamamen izole eğlence coğrafyaları üretme sürecini 
başlatmıştır. 

Ayrıca 1950-1980 döneminde, kamusal eğlence-dinlence mekânlarının üretimi oldukça 
sınırlı kalırken, piyasanın yönlendirdiği coğrafyalarda piyasa tarafından üretilen yeni 
formlar, eğlence-dinlence öğesinin kentteki sosyomekânsal konfigürasyonunu 
belirlemiştir. Erken Cumhuriyet döneminin inşa etmeye çalıştığı yeni yaşam biçiminin 
modeli "Avrupa" iken savaş sonrası değişen konjonktürde Türkiye'nin yeni modeli 
"Amerika" olmuştur. Truman doktrini ve Marshall yardımları ile Amerikan ürünleri 
piyasaya girerken, kentte de fiili Amerikan askerinin varlığı da gözlemlenmektedir. Yeni 
dönemin rol modeli olan Amerikan yaşam biçiminin etkisinde kalınan kentte eğlence-
dinlence biçimleri değişmeye ve yeni formlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Amerikan 
yaşam tarzının bileşenlerinden olan "fast food" Ankara'da ifadesini bulmuş ve ilk "fast 
food" hizmeti sunan eğlence mekânları ortaya çıkmıştır: Uğrak, Piknik (1953). Nejat 
Akgün Ulus'da Park Sineması'nın yanında açılan Uğrak Lokantası ile değişen eğlence 
biçiminin yeniliğini şöyle dile getirmektedir: 

"Uğrak'ın açılması bir olay olmuştu. Lokantaların masalarda oturalarak yemek yeme 
yöntemlerine karşılık burada ayakta, tezgahlara dayanarak ayran ya da meyve suları ile 
birlikte sandviç, sup ya da pasta yenmesi insanlara çok ilginç gelmişti" (Akgün, 
1996:233). 
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Ayakta yeme-içme mekânları olan ayak-üstücüler eğlencenin yeni coğrafyası olan 
Yenişehir'de yaygınlaşmıştır. Bunlardan biri olan Piknik9 bir dönemin Ankara'sına 
damgasını vurmuştur (1953-1986). Bugünkü anlamdaki ayak-üstücülerden farklı olarak 
Piknik'te içki servisi yapılmakta ancak uzun oturulmasını engellemek için rakı servisi 
yapılmamaktadır. Piknik kent sakinlerinin gözde eğlence-dinlence mekânı olarak her 
daim kalabalıktır: 

"Kızılay semtinin en civcivli, gürültülü, servisi en çabuk, en ayakaltı yeri olan Piknik'in 
oraya akıyordu kalabalık" (Soysal, 2001:5). 

Bu dönemde eğlence-dinlence arzını yönlendiren piyasa mekanizması "sinema" 
aktivitesini kendine en karlı alan olarak görmüş ve sinemayı tüm kentte 
yaygınlaştırmıştır. Diğer bir anlatımla, dönemin hâkim eğlence aktivitesi piyasa 
mekanizması tarafından "sinema" olarak belirlenmiştir. Kentte sinema salonlarının 
yaygınlaşması 1960lı yıllarda başlamış 1970lerde doruk noktasına ulaşmıştır. 1976 
tarihli halihazır haritasından, her mahallede bir sinema salonunun olduğu 
gözlemlenmektedir. Kent merkezi ile ilişkileri zayıf olan gecekondu mahallelerinde en 
önemli eğlence-dinlence mekânın sinema olduğu ve sinemaya gitmenin "yeni 
kentlilerin" gündelik hayatının önemli bir parçası haline geldiği anlaşılmaktadır. 

1980-2010lar: Tüketim mekânı olarak eğlence-dinlence mekânları 

1980lerle birlikte sermaye ve nüfusun kent mekânındaki dağılımı yepyeni bir hal alırken 
kentsel eğlence-dinlence öğesi de dâhil toplumsal yaşamın her alanında radikal değişim 
ve dönüşümler meydana gelmiştir. Üretim yerine tüketim temelinde inşa edilen yeni kent 
ekonomisi içinde eğlence-dinlence öğesi kentsel ekonomik büyümenin bir aracı olarak 
görülmeye başlanmıştır. Ekonomik değer yaratma kaygısıyla sunulmaya başlanan 
eğlence-dinlence mekânlarının üretiminin önemi giderek artmıştır. Ancak eğlence-
dinlence öğesinin ekonomik değerine odaklanan bu yaklaşım sonucunda eğlence-
dinlence aktivitesinin anlamı da değişmiş ve tüketim deneyimi ile eşdeğer algılanır 
olmuştur. 

1980'lerin sonunda gerçekleşen tam ekonomik liberalizasyon ile birlikte devletçi 
politikaların tamamen terk edilmesi, eğlence mekânlarının üretim arzının devletten 
ziyade piyasa tarafından karşılanması ve eğlencenin artan metalaşması ve ticarileşmesi 
sonucunu doğurmuştur. 1980lerde egemen olan parçacı planlama yaklaşımının bir 
sonucu olarak kent kontrolsüz büyümeye ve saçılmaya başlamıştır. Parçacı planlama 
anlayışı hem kentin hem de eğlence-dinlence öğesinin bütüncül politikalarla ele 
alınmasını engellemiştir. Planlamanın kent formunu denetleme ve kentsel büyümeye yön 
vermedeki etkinliği azaldıkça kentin gelişimi de daha çok piyasa mekanizması 
tarafından yönlendirilir hale gelmiştir. Bunun sonucunda kentsel yapı segrege 
coğrafyalara bölünmüş ve kent merkezi çözülme sürecine girmiştir. Mevzi planlarla 
gelişigüzel saçılan ve yayılan kentte, eğlence-dinlence öğesi de kent merkezinden 

9 Sonraki yıllarda yaygınlaşan bu tür işletmelerin küşatlarında "piknik" yazmasının nedeni bu 
isimdir. 
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çıkarılıp banliyölere taşınmış ve sınıf temelinde ayrışmış eğlence coğrafyaları 
üretilmiştir. 

Bu süreçte eğlence coğrafyasının gelişimi kent merkezinde yaşanan değişim ve 
dönüşümlerle paralellik arz etmiştir. Ankara kentinin 1970'lerdeki geleneksel merkez 
Ulus - modern merkez Kızılay ikiliği, 1980'lerde üçlü bir yapıya dönüşmüştür: Ulus -
Kızılay - Tunalı. Kent merkezinin güney uzantısı olan Tunalı merkez gelişmesi, 
AMANPB 1990 planında öngörülmeyen bir gelişmedir. Eğlence-dinlence öğesindeki 
ayrışma da bu üçlü yapıya koşut biçimlenmiştir: prestij unsuru eğlence-dinlence 
aktiviteleri Kızılay'dan koparak Tunalı merkez gelişmesi doğrultusunda yer seçmeye 
başlamıştır. Üçlü yapı, Ankara'nın ilk alışveriş merkezlerinin bu bölgede faaliyete 
geçmesiyle iyice güçlenmiştir: Atakule (1989) ve Karum (1995). "Galleria Alışveriş 
Merkezi"nin 1995 yılında kentin güneybatı koridorunda açılmasını müteakip ise özelikle 
2000'li yıllarla birlikte kent çeperinde birbiri ardına, eğlencenin yeni coğrafyaları olarak 
yeni alışveriş merkezleri açılmaya başlamıştır. 

Yeni odak noktaları haline gelen alışveriş merkezlerinin gelişimi kentteki 
sosyomekânsal ayrışmanın daha fazla güçlenmesine neden olmuştur. Böylece 
1990'lardan itibaren kent merkezi çözülmeye başlamış ve 1980'lerin üçlü yapısına 
dördüncüsü eklenmiştir: alışveriş merkezi (AVM). Alışveriş merkezi, eğlence 
mekânlarını kent merkezinden birer birer kopararak bünyesinde toplamış ve kent 
merkezini simule ederek günümüzün kentinde bir fenomen haline gelmiştir. Piyasa 
tarafından kentlinin, bir nevi kent merkezi ambiyansı sunan alışveriş merkezlerini 
deneyimlemesi teşvik edilmiştir. Ancak, kent merkezine alternatif olarak sunulan ve 
araba sahipliliğine bağımlı sınırlı-erişebilir coğrafyalarda yer alan alışveriş merkezleri 
aslında gerçek anlamda kamusal mekânlar değildir; alışveriş merkezleri tamamen özel 
mülkiyette olan ve erişimi kontrol edilen mekânlardır. 

Kentsel eğlence-dinlence öğesi, kent merkezi gibi erişebilir bir coğrafyadan alışveriş 
merkezlerine taşınarak coğrafya değiştirirken bu değişime anlam ve biçim değişikliği de 
eşlik etmiştir. Kent merkezinin çözülme sürecine koşut, kentin kamusal yaşamı sekteye 
uğramış ve eğlence aktivitesi kentin kamusal mekânlarında tecrübe edilen "kolektif bir 
aktivite"den günümüzün başlıca eğlence coğrafyası haline gelen alışveriş merkezinde 
deneyimlenen "bireysel bir aktivite"ye dönüşmüştür. Kentin kamusal yaşamının inşa 
edildiği ve sosyal ilişkilerin aleni, herkese açık ve herkesin önünde gerçekleştiği yerler 
olan eğlence-dinlence mekânları böylece bireyselleşmenin mekânları haline gelmiştir. 
Eğlence-dinlence öğesinde yaşanan bu "bireyselleşme süreci" sonucunda eğlenme 
deneyiminin içeriği de değişmiş, eğlence aktivitesi tüketim eylemi ile eşleşir olmuştur. 
Hatta alışveriş yapma eyleminin bizatihi kendisi bile bireyin kendini yeniden ürettiği bir 
eğlence-dinlence aktivitesi gibi sunulmuştur. 

Daha önceki dönemlerde toplumsallaşma -etkileşim mekânı olarak kurgulanan eğlence-
dinlence mekânları, değişen anlamı doğrultusunda tüketim mekânı olarak kurgulanmaya 
başlamıştır. Nitekim Erken Cumhuriyet döneminde Gazi Çiftliği'nde üretim ile eğlence 
aktivitesi aynı mekânda buluşurken, günümüz Ankara'sında eğlence aktivitesi tüketim 
deneyimi ile aynı mekânda, alışveriş merkezlerinde biraraya gelmektedir. 
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Eğlencenin değişen anlamı doğrultusunda biçimi de değişmiştir. 1970'lerin sonundan 
itibaren birçok eğlence-dinlence formunun kentin gündelik yaşamından çekilişine tanık 
olunmuştur. Kentte gazinolar, gece kulüpleri ve sinemalar gibi eğlence-dinlence 
mekânları hızla kapanırken, birçok yeni eğlenme biçimi kentin sosyal yaşamına 
girmiştir. Eğlence formlarındaki bu "çeşitlenme süreci" eğlence-dinlence 
mekânlarındaki sosyomekânsal ayrışmayı derinleştirici bir işlev üstlenmiştir. 
Çeşitlenme, sosyal sınıfların eğlence-dinlence algılarına paralel olarak ve ayrışmış 
coğrafyalarda eğlence-dinlence formlarını deneyimlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Bu 
nedenle, kent merkezini, "güvenli" "eğlence ve alışveriş merkezlerinde" yeniden 
üreterek kentliye sonsuz çeşitlilikte eğlenme biçimi sunma iddiasında olan piyasa 
mekanizması aslında "sonsuz çeşitlilikte" segrege eğlence coğrafyaları üretmiştir. 

Sonuç 

Kentsel eğlence-dinlence öğesinin "toplumsallaşmanın mekânı" olarak anlamlandırıldığı 
Erken Cumhuriyet Dönemi'nde, modern yaşam imgelerini barındıran kamusal eğlence 
mekânları kent merkezinde veya yakın çeperinde üretilmiştir. Birçok modern eğlence 
biçimi kentin gündelik hayatına sokulurken, eğlence aktivitesi "su ve yeşille" bütünleşen 
geniş bahçeler içinde deneyimlenmiştir. 1950'lerden sonra eğlence öğesini 
"toplumsallaşmanın mekânı" olarak kurgulayan anlayış terk edilmiş, ancak bu dönemde 
eğlence-dinlence öğesi "etkileşim mekânı" olarak işlev görmeye devam etmiştir. 
Eğlencenin artan ticarileşmesine koşut "yeni eğlence biçimleri" kent hayatına girerken 
eski formlar gündelik yaşamdan birer birer çekilmiştir. 1980'lerden sonra ise eğlence-
dinlence mekânları "tüketim mekânı" gibi algılanmaya başlanmıştır. Eğlence-dinlence 
öğesi, kent merkezini terk edip kent çeperine taşınmış, günümüzün başlıca eğlence 
coğrafyası haline gelen alışveriş merkezlerinde tüketim deneyimi ile iç içe geçmiş bir 
şekilde deneyimlenmeye başlamıştır. 

Kentsel eğlence-dinlence coğrafyasının değişimini, eğlence aktivitesinin değişen anlamı 
ve formu üzerinden tartışan bu çalışma göstermiştir ki eğlence-dinlence öğesinin 
günümüz kentindeki sosyomekânsal konfigürasyonu, eğlence-dinlence mekânlarının 
değişen anlamı ve biçimiyle ilişkilidir. Eğlence-dinlence mekânları kent merkezinden 
banliyölere ve kent çeperine taşınarak coğrafya değiştirirken, bu değişime anlam ve 
biçim değişikliği de eşlik etmiştir. Eğlenceyi algılama ve deneyimleme biçimindeki 
değişim sonucu ortaya çıkan "bireyselleşme" ve "çeşitlenme" süreçleri kentin eğlence-
dinlence mekânlarındaki sosyomekânsal ayrışmanın derinleşmesine neden olmuştur. 
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İstanbul Dönüşüm Coğrafyası 
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Öz: Günümüzde mekânın yeniden üretimi, boş arazilerin giderek azalması ve neoliberal 
politikalarca yeniden işlevlendirilmesi gereken alanlar nedeniyle çoğunlukla kentsel dönüşüm 
süreçleriyle gerçekleşmektedir. Kentsel arazi mülkiyetine bağlı kazançlar, enflasyonist bir 
ortamda yapılan ticaret ve reel üretim gibi servet biriktirme araçlarından cazip hale gelmiş; bu 
da kısıtlı bir meta olan kentsel araziyi spekülatif hale getirmiştir. Bu makalede, mekân kâr 
amaçlı baskılar sonucunda yeniden üretilirken, birikim rejiminin mekânsal yayılımı ve 
tetikleyicileri ilişkisellikleri içerisinde değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, mekânın meta haline 
geldiği 1980 sonrası dönem için istanbul dönüşüm haritası çıkartılmış, bu süreçlerin kendi 
aralıklarındaki ilişkisellikleri belirlenmiş ve hakim sermaye birikim rejiminin istanbul'un 
dönüşüm/büyüme bölgeleri ile ilişkiselliği açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mekânın yeniden üretimi, Kentsel dönüşüm, istanbul'un Dönüşüm Haritası, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri. 

Abstract: In the contemporary era, the reproduction of space is mainly carried on via urban 
transformation as empty plots for growth are decreased in the cities and re-functioning is 
necessary in accordance with the neoliberal policies. Rents from land ownership is now more 
attractive than the profits from manufacturing and commercial investments, and thus urban 
land, which is a limited resource, has become a speculative investment commodity. This article 
investigates the spatial diffusion of this capital accumulation regime together with its triggering 
factors with special emphasis to the relations in between. In this context, as of 1980s, when 
urban land has become commercialised, istanbul's transformation map is produced and the 
triggering factors of transformation and their relationality are elaborated. These elaborations 
proved that the hegemonic accumulation regime determines the transformation/growth regions 
of the city. 

Keywords: Reproduction of space, urban transformation, istanbul's Transformation Map, 
Geographical Information Systems. 
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1. Giriş 

Günümüzde mekânın yeniden üretimi, kentsel boş arazilerin giderek azalması ve 
neoliberal politikalar gereği yeniden işlevlendirilmesi gereken alanlar nedeniyle 
büyük ölçüde kentsel dönüşüm" olarak adlandırılan süreçlerle gerçekleşmektedir. 
Kentsel arazi mülkiyetine bağlı kazançlar, enflasyonist bir ortamda yapılan ticaret ve 
reel üretim gibi servet biriktirme araçlarından daha cazip hale gelmiş; bu da kısıtlı 
bir meta olan kentsel araziyi spekülatif hale getirmiştir. Mekân, kâr amaçlı baskılar 
sonucunda yeniden üretilirken sürecin mekânsal yayılımını ve tetikleyicilerini 
değerlendirmek kaçınılmaz görünmektedir. Bu çerçevede, bu makalenin amacı 
mekânın sermaye birikim süreçlerinin bir aracı haline geldiği 1980 sonrası dönem 
için İstanbul dönüşüm haritasını çıkartarak, bu süreçlerin İstanbul'un 
dönüşüm/büyüme bölgelerini belirlediğini göstermektir. 

Bu bağlamda, önce İstanbul'un dönüşüm haritası çıkarılmış, bu haritada dönüşümün 
tetikleyicisi niteliğindeki yatırımlar belirlenmiş, bu yatırımların birbirleriyle olan 
ilişkisi tartışılmış ve kentsel dönüşüm sürecine giren ya da baskısı altında kalan 
kentsel alanların ve özellikle konut ve sanayi alanlarının durumu değerlendirilmiştir. 
Bu bağlamda, TOKİ ve KİPTAŞ tarafından geliştirilen toplu konut projeleri, 
lüks/kapalı konut projeleri, rezidanslar, alışveriş merkezleri (AVM), metropoliten 
ulaşım projeleri ve büyük iş merkezleri, genellikle tarihi dokuda ve gecekondu 
mahallelerinde görülen kentsel dönüşüm/yenileme alanları (KDM), işlevi 
değişen/değişmekte olan sanayi alanları (SD) ve 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre 
Düzeni Planı'nın (ÇDP) getirdiği kentsel dönüşüme gerekçe olabilecek merkez 
kademelenmesi gibi kararlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak İstanbul haritası 
üzerine işlenmiş; yapılı çevrenin dönüşümü ve dönüşme potansiyeli ile birlikte söz 
konusu dönüşümün tetikleyicileri ve ilişkisellikleri ortaya çıkarılmıştır. 

2. Neoliberalizmin kentleşmesi ve mekânın yeniden üretimi 

Henüz 1970'li yıllardaki bir makalesinde Castells (1975) Londra'dan Barselona'ya 
kadar tüm bölgelerde ciddi yatırımlar, ileri teknoloji kullanılarak inşaatlar yapıldığını 
ve büyük kârlar elde edildiğini belirtmektedir. Henüz sermayenin talepleriyle kentsel 
gelişme arasında büyük bir açı olan bu yılları takip eden dönemde, Harvey (1989; 
1996; 1997; 2003) çeşitli çalışmalarında kentsel arazi/gelişme üzerinden sermaye 
birikim süreçlerini detaylı olarak ele almış ve artı değerin kentsel yatırımlar üzerinden 
kentlerin büyümesini nasıl belirlediğini açıklamıştır. Smith (2002) bu süreci 
neoliberalizmin kentleşmesi olarak açıklamaktadır. 

Neoliberal kentleşme literatürü büyük ölçüde küresel kent literatürüyle iç içe geçmiş 
durumdadır. Küreselleşme literatürüne mekânı eklemleyen araştırmacılardan birisi 
olan Sassen (1991) kentlerin yaşadığı sektörel ve mekânsal dönüşüm ile küresel kent 
kimliği kazanmaları ve birbirlerine göre hiyerarşik durumlarını resmederken; çok 
sayıda araştırmacı çeşitli örnekler üzerinden küresel süreçlerin karanlık yüzünü 
ortaya koyar ve kentsel eşitsizlik, yoksulluk ve işsizlik üreten bu süreçlerin yarattığı 
olumsuzlukları sergileriii. Keyder (1993) ulusal kalkınmacı anlayışın sona erdiğini 
savunarak küresel kentler arası yarışta İstanbul'un yarışmacılığını sorgularken, 
Yalçıntan (2005; 2006) kurulan bu dili, yerel siyaseti coğrafyasından ve 
yaşayanlarından kopardığı için eleştirir; Ercan (1996) ise uluslararası kentsel 
hiyerarşide İstanbul'un konumuna ilişkin eleştirel bir okuma yapar. Bu literatürün 
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temelinde ulus-ötesi yatırımları çekmek için kentler arasında kızışan yarışma ve kent 
girişimciliği argümanları bulunmaktadıriv. Bu bağlamda erken uyarılar yapan Tekeli 
(1987; 1988) 1980 sonrasında büyük sermayenin kentsel toprağa artan ilgisine 
dikkat çekerek, kent rantlarının bölüşülmesinde yeni bir aşamaya gelindiğini açıklar. 
Mekânın yeniden üretimi ve üretilen mekânın rantının paylaşımı üzerindeki bu 
mücadele İstanbul örneğinde sıkça tartışma konusu yapılmış (Yalçıntan, 1999; 2005; 
Gülöksüz, 2002; Yırtıcı, 2005; Eraydın, 2006), neoliberal kentleşme sürecinde 
ortaya çıkan ikili yapılar İstanbul üzerinden istatistiklerle de ortaya konmuştur 
(Sönmez, 1996). 

Dünyanın gelişmiş coğrafyalarında başlayan ve sermayenin kentsel arazi üzerinden 
birikimine işaret eden bu süreç, günümüzde gelişmekte olan ülkeler için bir yandan 
modernleşme rüyası, bir yandan da kalkınma koşulu olarak görülmektedir. Hemen 
her ülkede, eskiyen ya da işlevini kaybeden kent dokusuna yönelik çeşitli 
müdahaleler geliştirilmekte; bu müdahaleler, genelde kentsel dönüşüm adı altında, 
soylulaştırma, kentsel yenileme gibi farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. 

Kentsel dönüşüm terimi, ilk olarak Avrupa'da, II. Dünya Savaşı sonrasında yıkılan 
kentleri yeniden yapmak üzere geliştirilmiş müdahaleler için kullanılmıştır. Savaşın 
getirdiği yıkımlar ve sonrasında kentlerde sanayinin desantralizasyonu sürecinin 
başlaması, kentlerin içerisinde tanımsız, boş, terk edilmiş, yakılıp, yıkılmış alanların 
oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu alanların yenilenmesi, yeniden işlevlendirilmesi, 
canlandırılması vs. yönündeki müdahalelerin tamamına da kentsel dönüşüm adı 
verilmiştir. 1990'lı yıllardan itibaren ise kentsel dönüşüm, yukarıda açıklanan 
neoliberal kentleşme pratikleri dâhilinde daha çok kentin içinde kalmış bölgelerinde 
yaşayan emekçi sınıfların ve yoksulların kentin çeperlerine gönderilmesi, merkeze 
küreselleşme süreçleri ile bütünleşmiş sınıfların yerleşmesi, tüm işlevlerin de bu 
gruplara göre düşünülmesi şekline bürünmüştür. Öyle ki, Rousseau'ya (2008:87) 
göre kentsel dönüşüm neoliberal teorinin mekânsallaşmış tercümesidir. Küresel 
hiyerarşi içerisine dâhil olmak için her şeyi göze alan kentler, merkezlerini 
soylulaştırmakta; böylece yaratıcı sınıfları, yatırımcıları ve turistleri kendilerine 
çekmektedirler (Bourdin, 2005). 

Bu çalışma kapsamında kentsel dönüşüm olgusu, sosyal, ekonomik ve mekânsal tüm 
değişimleri kapsayan bütünlüklü bir süreç olarak ele alınmıştırv. Ataöv ve Osmay 
(2007:57) kentsel dönüşümü, bu bağlamda, toplumsal ve ekonomik süreçlerle 
mekânsal değişimi ilişkilendirerek tanımlamaktadır: "Kentsel parçaların fiziksel, 
sosyal ve ekonomik dönüşümünün gerçekleştiği tüm süreçler 'kentsel dönüşüm' 
olgusu olarak tanımlanır. Son yıllarda politik ve yasal araçlarla dönüşen kentsel 
alanlar yanında son elli yıldır kendiliğinden dönüşen veya dışsal etmenlerle 
dönüştürülen ve toplumsal dönüşümleri tetikleyen süreçler de kentsel dönüşüm 
olgusu kapsamında kabul edilmektedir." 

3. Kentsel dönüşümün İstanbul tezahürleri 

Kurtuluş ve Türkün (2005), İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecini, 19.yy'dan 
başlatmakta ve 3 dönem üzerinden değerlendirmektedir. Buna göre, birinci dönem, 
ulus devletin oluşum sancılarıyla paralel bir gelişim izlemekte ve ülkenin 
modernleştirilmesinin bir parçasını oluşturmaktadır. İkinci dönem, II. Dünya Savaşı 
ile başlamış, özgün ve kendiliğinden bir kentleşme periyodu olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Üçüncü dönem ise, 1980'li yıllardan itibaren yaşanan sosyo-ekonomik 
değişimlerin ve neoliberal politikaların etkisiyle şekillenen bir süreç olarak 
gerçekleşmiştir. Bu dönemleme önermesine ek olarak, 1990'lı yılların sonundan 
itibaren, esasen 2002'de AKP hükümetiyle başlayan sürecin dördüncü kentsel 
dönüşüm dönemine işaret ettiğini iddia ediyoruz. Bu dönemde yaşanan dönüşüm, 
kentsel yapıyı kökünden değiştirerek, bir yeniden yapılanma stratejisi ve 
soylulaştırma sürecini temsil etmektedir. Bir yandan yeni bir modernizm hamlesi 
olarak okunabilecek bu dönüşüm, bir yandan da kentin sermaye birikim süreçleri 
üzerinden kapitalizmle bugüne kadar hiç olmadığı kadar eklemlendiği bir sürece 
karşılık gelmektedir. İstanbul'da 2000'li yıllarda izleri sürülebilen bu yeni dönüşüm 
süreçleri çerçevesinde dönüşümün biçimleri hakkındaki tartışma da önem 
kazanmaktadır. Bu dönemde, kentsel dönüşümün 4 farklı biçimde gerçekleştiğini 
tespit etmiş bulunuyoruzvi: 

1. Kentsel dönüşüm/yenileme plan ve projeleriyle gerçekleşen dönüşüm: Sulukule, 
Tarlabaşı, Fener-Balat, Ayvansaray, Ayazma, Başıbüyük gibi formel ya da enformel 
süreçlerde oluşmuş mahallelerde gerçekleştirilen plan ve projeler, doğrudan merkezi 
ve/veya yerel yönetim müdahalelerine karşılık gelmektedir. Bugüne kadar yoksul 
kesimlerin yaşadığı, ya merkezde kalıp yaşayanların yoksulluğundan kaynaklı 
bakımsızlık nedeniyle zamanla çöküntü bölgesi görünümü alan ya da gecekondu 
ve/veya kaçak yapılaşma ile oluşup her daim işgal, çarpık, niteliksiz vs. olumsuz 
nitelemelerle tanımlanan mahallelerde gerçekleştirilmiştir. Afet Yasası ile birlikte 
kurulan dil incelendiğinde, bunun yaygınlaşarak süreceği anlaşılmaktadır. Öngörülen 
plan ve projelerin; bu mahallelerde yaşayan insanların sosyo-ekonomik gerçekliklerine 
uygun olmayan, genellikle yapılaşma ve nüfus yoğunluğunu azaltıcı ve bu sebeple 
yaşayanları mahalle dışına taşınmak zorunda bırakan ya da muhtemelen üst düzey 
hizmet sektörü çalışanlarına ve onların beklentilerine hitap edecek şekilde kurgulanan, 
bir yandan da rant yaratan projeler olarak düşünüldüklerinden rantın kontrol 
edilmediği atılımlar olduğu söylenebilir. 'Yerinde dönüşüm' adıyla yapılan tek 
uygulama olan Başıbüyük'te ise inşa edilen TOKİ blokları ile mimarlık ve şehircilik 
açısından kabulü mümkün olmayan bir manzara yaratılmıştır. 

2. Metropoliten projelerin etkileriyle gerçekleşen kentsel dönüşüm: Büyük ulaşım 
projeleri ile prestij projeleri, bu kapsamda düşünülebilir. Formula 1 Pisti (İstanbul 
Park), Sabiha Gökçen Havalimanı, Metro, Marmaray, 2 ve 3. Boğaz Köprüleri ile 
bağlantı yolları, Finans Merkezi, Kanal İstanbul, Kuzeye 1 Milyonluk Şehir gibi 
büyük projeler ve söylentileri, bu projelerin ilk akla gelenleri olarak sıralanabilir. 
Bunların çoğu kamu tarafından projelendirilen ve inşa edilen/ettirilen projelerdir. 
Yakın çevrelerinde ciddi gelişme ve/veya dönüşüm süreçleri yaratmaktadır. 

3. Büyük sermaye yatırımları ile gerçekleşen kentsel dönüşüm: Ofis/holding 
binaları, AVM'ler, kapalı siteler, rezidans tipi yapılaşmalar ve karma kullanımlı 
büyük projeler, bu anlamda ilk akla gelen yatırımlardır. Bu yatırımların 2. başlıkta 
yer alan çoğu kamu yatırımı projelerle ilişkili geliştikleri söylenebilir. İstanbul'da 
depremselliğin gündeme gelmesi, kent merkezinin çokça kalabalıklaşması, kentliler 
tarafından duyulan doğa özlemi gibi sebepler, özel araçla ulaşımın kolaylaşmasından 
da faydalanarak, özellikle yüksek gelirli kesimler için müstakil, doğayla iç içe, kent 
karmaşasından uzak ama kente bir o kadar da yakın yaşam tarzının rağbet görmesine 
neden olmuştur. Kentin çevresinde izlenen bu yatırımların yanı sıra kentin 
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merkezinde de manzara ve prestij bölgelerinde villa siteleri, rezidanslar, büyük 
alışveriş ve eğlence merkezleri ve bunların çeşitli kombinasyonları gözlenmektedir. 
Bu tip kentsel dönüşüm; bir yandan dönüşüm başlatıcı, diğer yandan da dönüşümü 
takip edici niteliktedir. 

4. Planlarla gerçekleşen dönüşüm: Bu bağlamda, öncelikle İstanbul'un Anayasası 
niteliğindeki 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları çerçevesinde öngörülen 
dönüşüm süreçleri önemlidir ancak plan yeni olduğundan bu süreçlerin etkileri 
henüz okunamamakla birlikte potansiyel dönüşüm alanları olarak tespit 
edilebilmektedir. Diğer yandan, imar planları da (1/1000 ve 1/5000), gerek bağımsız 
planlar olarak gerekse plan tadilatları şeklinde özellikle yapılaşma ve nüfus 
yoğunluğunu azaltarak ya da mevcut kullanım yerine farklı kullanımlar belirleyerek 
uzun dönemde dönüşüme neden olan müdahaleler olarak kabul edilmelidirvii. Bu 
plan kararlarının piyasa üzerinden dönüşümün önünü açan yapıları ve eski işlevlerin 
dönüşüm süreçlerine dair ciddi bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. 

Belirtmek gerekir ki, dönüşüm süreçleri, bu farklı biçimlerin bazen yalnızca biri, 
bazen birden fazlası, bazen tamamı devrede olacak şekilde gerçekleşmekte; her bir 
örnek, ortaklaşabilecek bazı sonuçlara sahip olmakla birlikte, kendine özgü hikâye 
ve sonuçlar da üretebilmektedir. 

4. İstanbul dönüşüm haritasının oluşturulması 

İstanbul dönüşüm haritasını ortaya çıkarabilmek için farklı kaynaklardan elde edilen 
ve/veya çeşitli yöntemlerle üretilen çok sayıda veri, CBS üzerine farklı katmanlar 
olarak işlenmiş ve genel bir haritaya ulaşılmıştır. Bu bölümde bu katmanları 
oluşturan veriler açıklanacak, daha sonra da bu verilerin harita üzerinden okunması 
ile hem kendi kümelenmeleri hem de diğer verilerle ilişkisellikleri tartışılacak ve 
nihayet İstanbul'un dönüşüm süreçlerine etkileri belirlenecektir. 

Bu çerçevede öncelikle üst ölçek plan kararlarıyla gerçekleştirilmesi öngörülen 
konut, sanayi, tersane ve liman alanları dönüşümü ve merkezler kademelenmesi ile 
büyük ölçekli yatırımlar değerlendirilmiştir. Üst ölçek plan kararlarını takiben 
merkezi idarenin bu plandan bağımsız olarak geliştirdiği ve maalesef planı da kadük 
hale getiren büyük projelerviii ile birlikte büyükşehir belediyesinin dönüşümle 
ilişkilendirilebilen büyük projeleri ve özellikle ulaşım projeleri ele alınmıştır. Bu 
çerçevede, 3. Köprü ve bağlantı yolları da dahil olmak üzere mevcut ve öneri ana 
ulaşım aksları, metro güzergahları, metrobüs hattı, Marmaray gibi büyük ulaşım 
projeleri de kurulacak ilişkisellikler ve tetikleyici/takip edici etkileri açılarından 
dönüşüm haritasına eklenmiştir. Bunların üzerine ekibimizin yaptığı araştırma 
çerçevesinde belirleyebildiği lüks/kapalı konut alanları, rezidanslar, AVM'ler, ofis 
gelişmeleri, oteller, kongre merkezleri, özel üniversite ve hastaneler ile prestij 
projeleri olarak belirlediğimiz diğer kamusal ve özel yatırımlar harita üzerine 
işlenmiş ve yoğunlaşma ve ilişkisellik bölgeleri aranmıştırix. Bütün bu yatırım ve 
kararlar bir yandan da ÇDP'nda yer aldığı şekliyle İstanbul'un 'kırmızı çizgileri' 
olarak görülen ekolojik/doğal hassasiyete sahip alanlar/koridorlar, orman alanları, 
2B alanları, su havzaları, kentsel/doğal/arkeolojik sitler vb. alanlarla birlikte 
okunabilecek şekilde değerlendirilmiştir. Nihayet, bugüne kadar kentsel dönüşüm ile 
ilişkilendirilmiş tamamı yoksul olan İstanbul mahalleleri de haritaya eklenmiş ve 
diğer bütün verilerle ilişkisellikleri aranmıştır. 
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4.1. Üst ölçek plan kararlarıyla gerçekleşmesi öngörülen dönüşümler 

2009 yılında onaylanan İstanbul Çevre Düzeni Planı (ÇDP) dönüşüm kavramını 
merkezine oturtmuş bir plandır. ÇDP'nın küresel rekabet, depreme dayanıklılık, 
sağlıklılaştırma, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik vb. vurgular ile dönüşüm öngördüğü 
konular İstanbul kentinin genel ekonomik yapısı, istihdamı, sektörlerin mekân 
kullanımları, sanayi ve liman faaliyetleri, hizmet sektörünün alt bileşenleri ile 
başlayıp sağlıksız ve kaçak konut ve ticaret alanları ile devam etmektedir. Bu 
bölümde dönüşüm öngörülen konular mekândaki karşılıkları çerçevesinde ele 
alınacaktır. 

Öncelikle ve plan boyunca vurgulandığı üzere, deprem riskinin yüksek olduğu 
bölgelerde kentsel dönüşüm ile boşaltma ya da yeni yapılaşma kaçınılmaz olarak 
sunulmakta, bu riskin en çok jeolojik açıdan sakıncalı alanlarda kaçak yapılaşma ve 
gecekondulaşma ile kurulan mahallelerde hissedildiği vurgulanmaktadır. Risk 
alanları içerisinde kalan yasal ve planlı gelişen alanlarda da kentsel dönüşüm, 
rehabilitasyon ve yer yer yoğunluk ve fonksiyon değişiklikleri öngörülmektedir. Bu 
çerçevede düşünüldüğünde, İstanbul'da yapılaşmış çevrenin önemli bir kısmının 
gerek gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma üzerinden gelişmiş olmaları, gerek yapı 
ömürleri, gerek riskli alanlar üzerinde yer almaları gerekçeleriyle dönüşüme tabi 
tutulacağı açıktır. 

Diğer yandan, küresel ekonomiye entegre olmak adına öngörülen ciddi 
dönüşümlerin sektörel izdüşümü, "2000 yılında %32 olan aktivite oranının %35'e 
çıkması; 2000 yılı itibariyle, %32'si sanayi, %60'ı hizmet ve %8'i de tarım olarak 
görülen istihdam yapısının %70 hizmet, %25 sanayi ve %5 tarım olarak değişmesi" 
hedefi ile açıklanmıştır (ÇDP, 2009:566). Bu sektörel dönüşümün mekânsal 
kullanımları etkilemesi kaçınılmazdır. 

Bu anlamda sanayi sektörünün yeniden yapılanması öncelikli meseledir. Plan 
raporunda da açıklandığı üzere; "kent içinde kalan sanayi alanlarının 
desantralizasyonu, sanayinin bir çalışma alanı olarak kirleticilik boyutunun, 
çevresine çektiği nüfusun ve bu nüfusun yerleşmeyi seçtiği alanlar itibariyle 
istanbul'un sürdürülebilirliği açısından oluşturduğu tehdidin yanında, istanbul'un 
sektörel yapısının dönüşümü hedefi bağlamında da büyük önem teşkil etmektedir" 
(ÇDP, 2009:574). Ayrıca, "yerleşilebilir arazi miktarının kısıtlı olması ve bu yüzden 
merkezde artan arazi değerleri de merkezde kalan sanayi alanlarının dönüşümünü 
gerektirmektedir." (ÇDP, 2009:626). Bu tespitlere uygun olarak, merkezde, sanayi 
alanlarının boşaltılmasıyla oluşacak alan kapasitesinin bilgi ekonomisi, kültür 
endüstrileri ve hizmetler sektörüne yönelik kullanılması benimsenmiş, bu 
kapasitenin yoğunlaştığı alanlar MİA'nın gelişme alanı olarak belirlenmiş ve 
İstanbul'un yönetim merkezi fonksiyonlarının bu alanlardan yürütülmesi 
öngörülmüştür. (ÇDP, 2009:525). İstanbul genelinde "sanayi işlevi 
farklılaştırılacak alanlar" 2.163 ha. olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda 922.274 kişi 
istihdam edilmektedir. İşlevi farklılaştırılacak sanayi alanları üçe ayrılmıştır: 

• "İçme suyu havzalarında; Mimar Sinan, Çatalca-Merkez, Küçükçekmece-Tevfik 
Fikret, Gaziosmanpaşa-Esentepe, Arnavutköy, Avcılar-Firüzköy, Ümraniye-Oto 
Sanayi, Şamandıra ve Sultanbeyli'de yer alan sanayiler, 
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• Merkezde; Kasımpaşa, Kağıthane-Gürsel,, Şişli-Hürriyet, Gültepe, Levent Oto 
Sanayi, Bağcılar, Güneşli, Bahçelievler, Güngören, Topkapı-Maltepe, 
Zeytinburnu, Bayrampaşa, Dudulu OSB, Maltepe, Pendik ve Kartal'da yer alan 
sanayiler, 

• Kentin çeperlerinde; Silivri ve Tuzla'da yer alan sanayiler..." (ÇDP, 2009:434-
435). 

Sanayi ile ilişkili düşünülebilecek bir kullanım olan tersaneler bakımından plan 
raporuna göre Tuzla'daki tersane alanı, tersanecilik faaliyetleri kısa ve orta vadede 
sıhhileştirilerek ve yoğunluğu azaltılarak işlevini sürdürecek; uzun vadede ise 
fonksiyonu kısmen değiştirilerek yeniden yapılandırılacak; Pendik-Güzelyalı 
Bölgesi'nde yer alan tersane gelişim bölgesinde sadece yat ve gezinti teknelerinin 
üretimine ve satışına yönelik faaliyetler yer alabilecek; tarihi ve mimari değere sahip 
olan Haliç Sahili Tersaneler Bölgesi'nde kısmen tersane işlevi sürdürülecek; kısmen 
de turizme açık müzecilikle ilgili fonksiyonlar yer alabilecektir (ÇDP, 2009:634). 

Yine bu çerçevede ele alınabilecek olan liman faaliyetleri açısından getirilen kararlar 
ise şöyledir: Pendik Liman'ı mevcut sınırları ile korunmuş, Haydarpaşa Limanı'nın 
işlevsel dönüşümü öngörülmüş, Ambarlı Limanı genişletilmiş ve Gümüşyaka'da 
yeni bir liman önerilmiştir. İstanbul ve çevresine gelen yük gemilerinin öncelikli 
olarak Ambarlı Limanı'nı, öneri Kuzey Marmara limanlarını (Tekirdağ, Yeniçiftlik 
ve Gümüşyaka Limanları) ve İzmit Körfezi'ndeki limanları kullanmaları 
öngörülmektedir. Salıpazarı, Haydarpaşa ve Zeytinburnu (Zeyport) Limanları'nın 
kruvaziyer liman olarak hizmet vermesi; bunlara ilave olarak Kartal'da kruvaziyer 
liman oluşturulması planlanmıştır. Fenerbahçe-Kalamış ve Ataköy yat limanlarına 
ilave olarak yat turizmini teşvik etmek üzere Avrupa Yakası'nda Silivri ve 
Büyükçekmece'de, Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Pendik ve Riva'da yeni 
marinalar önerilmiştir (ÇDP, 2009:675-676). 

Hizmet sektöründe ise kendi içerisinde ciddi bir dönüşüm söz konusudur ve 
ÇDP'nın bu sektörde uzmanlaşmayı arttırıcı yönelimler içerisinde küresel 
ekonomiye hizmet edebilecek alt sektörlere yönlendirmeler yaptığı söylenebilir. 
Sektörün mekânsal gelişiminde iki ana eğilim görülmektedir. Bunlardan birincisi, alt 
merkezlere ilişkin kararlardır: "Avrupa Yakası'nda mevcutta ticaret hizmet 
kullanımlarının yoğunlaştığı Bakırköy'ün yanı sıra, Yenibosna Basın Aksı ve Silivri 
Birinci Derece Merkez olarak belirlenmiştir. Kartal İlçesi, Sabiha Gökçen 
Havaalanı'na yakınlığı, dönüşüm sürecindeki sanayi alanları, bu bölgeyi 
destekleyen ulaşım projelerinin varlığı, Avrupa Yakası ile denizyoluyla bağlantı 
kurma olanağı, Gebze Sanayi Bölgesi'ne yakınlığı nedeniyle iş merkezlerinin 
yerleşimi için avantajlı konuma sahiptir. Bu potansiyelleri ile Kartal merkezinin üst 
düzey hizmet odaklı bir merkez olarak gelişmesi öngörülmektedir. Kozyatağı-
Ata,şehir, bölgenin sahip olduğu potansiyel ve mevcut eğilimler doğrultusunda, 
uluslararası finans merkezi niteliğinde üst düzey hizmet odaklı bir merkez olarak 
tanımlanmıştır. İkinci derece merkezler olarak, Avrupa Yakası'nda iki göl arasında 
Esenyurt-Haramidere çevresi ile sanayiden hizmete dönüşümü öngörülen 
Gaziosmanpaşa, Anadolu Yakası'nda ise merkeze dönüşme eğilimi olan Pendik-
Şeyhli sanayi alanının güney bölümü önerilmiştir. Bu merkezlerin, çok merkezli 
kentsel gelişmeyi desteklemelerinin yanı sıra etki alanlarındaki yerleşmelerin 
ticaret-hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ihtisaslaşmış ticaret, hizmet 
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fonksiyonlarını barındıran merkezler olarak hizmet vermesi öngörülmüştür. Avrupa 
Yakası'nda Avcılar, Selimpaşa ve Çanta; Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, 
Maltepe ve Tuzla-Orhanlı'nın alt merkezler olarak gelişmesi öngörülmüştür.''" (ÇDP, 
2009:622-623). Hizmet sektörünün belirleyici olduğu ikinci mekânsal dönüşüm 
etkisi ise plan raporunda şöyle açıklanmaktadır: "istanbul'da merkez gelişmelerinin 
büyük çoğunluğu yapılaşmış alanlardadır. Bu nedenle, merkez gelişmesi dönüşümü 
içerecektir. (...) Hizmet sektörünün önemli bir merkez olarak gelişmesi öngörülen 
alanlarda ve yakın çevrede kalifiye işgücünün ikamet etmesine yönelik konut 
alanlarının sağlanması, yeni konut alanları projeleriyle beraber dönüşüm 
projelerinin irdelenmesi gerektiğini göstermektedir." (ÇDP, 2009:461). 

4.2. Plandan bağımsız merkezi idare tarafından geliştirilen projeler 

Bu kapsamda ele alınan projeler 3. Köprü ve bağlantı yolları, Ataşehir Finans 
Merkezi, Kanal İstanbul ve Kuzeye 1 Milyonluk Şehir projeleridir. 

Bu projelerden 3. Köprü ve bağlantı yolları tartışması, boğaza ikinci köprü 
yapıldıktan hemen sonra 1990'ların başında başlamış ve günümüzde köprü ve 
bağlantı yolları projelendirilmiş ve ihaleleri yapılmıştır. Bağlantı yollarının 
inşaatının köprü ihalesi öncesinde başladığı bilinmektedir. Bu ulaşım projesinin en 
önemli yönü 2009 onay tarihli ÇDP'nin ana stratejilerini yok ediyor ve İstanbul'un 
korunması gerektiğinde hemen herkesin hemfikir olduğu kuzey alanlarını yapılaşma 
baskısına açıyor olmasıdır. ÇDP'nin ana stratejilerini yok eden bu projenin planın 
onayından sonra merkezi idarenin baskısı ile ÇDP'ye işlendiğini de eşine az rastlanır 
bir örnek olarak belirtmekle yetinelim. 

Ataşehir Finans Merkezi, AKP iktidarının uzun süredir gündemde tuttuğu, TOKİ 
eliyle hazırlanan çeşitli planlar aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştırdığı, ancak her 
yeni plan için idare mahkemelerinden iptal kararları çıkan, bitmeyen bir girişim 
örneğidir. 2000'li yıllar boyunca gündemden düşmeyen bu proje, Ataşehir'in zaten 
gelişmekte olan yapısını ofis ve iş merkezleri yönünden de tetiklemiştir. Günümüzde 
Ataşehir'in artık bir alt merkez haline geldiği ve finans merkezi olma yönünde 
plansız bir büyüme yaşadığı söylenebilir. 

Kanal İstanbul ve Kuzeye 1 Milyonluk Şehir projeleri ise AKP'nin son genel 
seçimlerden önce gündeme getirdiği ve yine ÇDP ana stratejileri ile taban tabana 
çelişen projelerdir. 3. Köprü ile ilişkili belirtilen korunması gerekli alanların 
yapılaşma baskısına açılması endişesini güçlendirmekte, hatta projelerden birisi 
bizzat bu endişeyi gerçekleştirmektedir. İki projenin de fizibilite çalışmalarının 
yapıldığı bilinmektedir. 

4.3. istanbul'un kırmızı çizgileri 

İstanbul'un kırmızı çizgileri olarak belirlediğimiz alanlar, bu konuda farklı yorumlar 
da olabileceğinden en az tartışma yaratacak şekilde, İstanbul'un Anayasası olarak 
kabul edilen ÇDP analiz çalışmalarında öngörülen koruma alanlarına karşılık 
gelmektedir. Bu çerçevede su havzaları, orman alanları, 2B alanları, doğal sit 
alanları, tarihi ve arkeolojik sit alanları, depremselliği yüksek ve jeolojik risk 
alanları belirlenmiş ve dönüşümle ilişkili yatırım, karar ve projelerle 
ilişkilendirilmiştir. 
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4.4. Dönüşüm tetikleyici büyük özel yatırımlar 

İstanbul'un arazi kullanımında işlev ve/veya kalite bakımından dönüşüm tetikleyici 
olarak tanımladığımız çeşitli özel yatırımlar bu başlık altında ele alınmış ve 
dönüşüm haritasına işlenmiştir. Lüks/kapalı konut siteleri, rezidanslar, AVM'ler, 
ofis yapıları, beş yıldızlı oteller, kongre merkezleri, özel hastane ve üniversiteler ve 
nihayet çeşitli prestij projeleri bu çerçevede ele alınmış, haritalama çalışmasında 
işaretlenen her kategorideki yatırımların kümelendiği alanlar tespit edilmiş ve bu 
kümelenme alanları 500 metre etki mesafeleri ile birlikte belirlenen ilgili kategoriye 
ait bölgelere karşılık gelmiştir. Bu şekilde hem her bir yatırım kategorisinin 
diğerleriyle mekânsal ilişkisi belirlenmiş hem de diğer verilerle birlikte tartışılması 
mümkün hale gelmiştir. 

4.5. Kentsel dönüşüme konu olan mahalleler 

ÇDP, bu konuda net bir tanımlama yapmadığından; bugüne kadar çeşitli dönüşüm 
ve/veya yenileme projeleri, imar planları ya da yalnızca ve şimdilik sözlü olarak 
kentsel dönüşüm uygulanacak mahalleler (KDM) olarak dillendirilmiş bütün 
mahalleler, İstanbul dönüşüm haritasına işlenmiştir. 

Bu çerçevede belirlenen mahalleler aşağıda sıralanmıştırx: Arnavutköy - İmrahor 
Mahallesi, Bağcılar - Güneşli, Bağlar ve Mahmutbey Merkez Mahalleleri; 
Başakşehir - Altınşehir, Bayramtepe ve Şahin Tepesi Mahalleleri; Beşiktaş -
Karanfilköy ve Çarşıiçi Mahalleleri, Beykoz - Rüzgarlıbahçe, Soğuksu, Tokatköy -
Ayazma, Gümüşsuyu, Ortaçeşme, Paşabahçe, Çubuklu ve Çiğdem Mahalleleri; 
Beyoğlu - Tarlabaşı, Okmeydanı (Kulaksız, Piyalepaşa, Piripaşa, Örnektepe) ve 
Hacıcıhüsrev Mahalleleri; Eyüp - Çırçır, Akşemsettin, Karadolap, Yeşilpınar, 
Alibeyköy mahalleleri; Fatih - Sulukule, Ayvansaray, Fener, Balat, Mollaaşki, 
Süleymaniye, Samatya, Yedikule, Yenikapı mahalleleri ve Tokludede; 
Gaziosmanpaşa - Sarıgöl ve Gazi Mahalleleri ile Bayrampaşa Cezaevi civarı; 
Güngören - Tozkoparan Mahallesi; Kadıköy - Merdivenköy, Dumlupınar, Fikirtepe, 
Yel değirmeni ve Rasimpaşa Mahalleleri; Kağıthane - Sanayi, Güzeltepe, Nurtepe, 
Gültepe ve Çeliktepe mahalleleri; Kartal - Hürriyet, Yakacık, Kurfalı ve 
Gümüşpınar mahalleleri; Küçükçekmece - Cennet, Kanarya, İnönü, Aytaç, Yeşilova, 
Tevfikbey, Sultanmurat, Yarımburgaz, Soğuksu, Cumhuriyet, Ayazma, Kartaltepe 
ve İç-Dış Kumsal mahalleleri; Maltepe - Gülensu-Gülsuyu ve Başıbüyük 
mahalleleri; Pendik - Ertuğrulgazi, Kavakpınar, Sülüntepe, Aydos, Sapanbağları, 
Yayalar, Taşlıbayır ve Şehli mahalleleri; Sarıyer - Kazım Karabekir, Kocataş, 
Sarıdağ, Cumhuriyet, İstinye, Poligon, Derbent, Ferahevler, Reşitpaşa, PTT Evleri, 
Rumelihisarüstü, Armutlu - FSM - Baltalimanı ve Maden mahalleleri; Şişli -
Kuştepe mahallesi; Tuzla - Aydınlı mahallesi ve Zeytinburnu ilçesinin bütün 
mahalleleri... 

5. istanbul dönüşüm haritasını okumak 

Bu bölümde önce bütün verilerin içerisinde dönüşüm süreçlerini ve birbirlerini 
tetikleyici olarak değerlendirdiğimiz büyük özel projeler ayrı ayrı ele alınacak ve 
diğer verilerle ilişkisellikleri tartışılacaktırxi. Daha sonra, İstanbul dönüşüm haritası 
genel mekânsal yayılımı ve bu yayılımı oluşturan bütün verilerin ilişkiselliği 
içerisinde değerlendirilmeye çalışılacaktırxii. 
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5.1. Lüks/kapalı konut siteleri 

İstanbul uydu fotoğrafları ve internet üzerinden tespit edebildiğimiz lüks/kapalı 
konut sitesi sayısı 2290'dırxiii. Bu siteler İstanbul geneline yayılmış olmakla birlikte 
belirli yerlerde yoğunlaşmakta, kümelenerek bölgeler ve koridorlar oluşturmaktadır 
(bkz. Lüks//Kapalı Site Kümeleri ve İlişkisellikleri Haritası). Lüks/kapalı konut 
sitelerinin kümelenmelerinin oluşturduğu ana bölge ve koridorlar; Avrupa 
yakasında, Boğaz koridoru, Beylikdüz-Esenyurt-Başakşehir bölgesi ve Sarıyer-
Kilyos koridoru; Anadolu yakasında ise, Maltepe-Tuzla kıyı koridoru, Ataşehir-
Çekmeköy koridoru ve Beykoz bölgesi olarak belirlenmiştir. Anadolu yakasında 
hem kıyı boyunca hem de iç bölgelere doğru daha esnek ve geniş bir yayılımdan söz 
edilebilir. Bu durum nüfus ve yapılaşma yoğunluğunun daha düşük olması ile 
açıklanabilir ve ÇDP'nın iki yakanın nüfuslarını dengelemeye yönelik hedeflerini 
nicelik bakımından destekler niteliktedir. 

İstanbul genelinde E-5 ve TEM bağlantı yollarının lüks/kapalı site 
kümelenmelerinde temel belirleyici olduğu söylenebilir. Kentin merkez alanlarında 
yatırım şansının az olması ve özel otomobile dayalı erişebilirlik önceliği nedeniyle 
kent merkezinin dışına ve çeperlerin ötesine kolayca sıçrama eğilimi 
gösterebilmektedir. Son yıllarda bu yatırım kategorisinin 3. Köprü güzergâhlarını da 
dikkate alarak yer seçimi yaptığı bilinmektedir. Her iki yakada da kuzeye doğru 
sıçrayan mevcut lüks/kapalı site yayılımı, 3. Köprü güzergâhları ile doğrudan ilişki 
kurarak, Karadeniz kıyısına kadar kesintisiz ulaşma eğilimindedir. Bu yayılma 
eğilimini Üsküdar-Çekmeköy ve Taksim-Sarıyer metro hatlarının arttıracağı 
düşünülebilir. Diğer yandan, lüks/kapalı konut alanlarının kentin diğer 
kullanımlarıyla ulaşım ve doğal öğeler (manzara, peyzaj, su öğeleri vb.) kadar sıkı 
bir ilişki içinde olmaması, kent genelindeki esnek dağılımları, sıçramalı ve doğal 
alanları parçalayan yer seçimlerinin temel açıklayıcısıdır. Belirlenen bölge ve 
koridorların metro bağlantıları ile tam bir ilişkisinin kurulamamış olması da 
merkezden, dolayısıyla kamusallıktan kopukluk üzerinden açıklanabilir. Lüks/kapalı 
konut sitesi kümelenmelerinin AVM'ler ve prestij projeleri ile mekânsal yakınlık 
açısından güçlü ilişkisi tespit edilmiştir. 

Lüks/kapalı sitelerin, belirgin olarak, orman, 2B veya havza alanlarında/sınırlarında 
yer seçtikleri belirlenmiştir. Doğal olana yakınlık kriterinin işlediği bu yer seçim 
eğilimi, İstanbul'un üst ölçek planları ile belirlenmiş kırmızı çizgileri çiğneyerek 
ilerlemektedir. Ekolojik sürdürülebilirlik açısından tehdit edici bir görünüm sunan 
bu eğilimin 3. Köprü ve güzergâhları, Kuzeye 1 Milyonluk Şehir Projesi gibi 
tepeden inme kararlarla güçlenmesi beklenir. 

Lüks/kapalı sitelerin kentsel dönüşüme konu olan mahalleler ile ilişkileri Sarıyer, 
Eyüp ve Pendik'te çok belirgindir. Bu anlamda 1980 öncesi yasal ve yasal olmayan 
şekillerde yapılaşmış mahalleler üzerinde dönüşüm yönünde baskı yarattıkları 
görülmektedir. Genel olarak KDM'lerde açılan alanlarda da çoğu zaman lüks/kapalı 
konut siteleri olacağı tahmin edildiğinden bu sürecin sonunda KDM'ler civarındaki 
kümelenmelerin artacağı beklenir. 

Desantralize edilecek sanayi alanları (SD) ile lüks/kapalı konut siteleri birlikte 
incelendiğinde, Maltepe ve Kartal aksında belirgin bir çakışma gözlenmektedir. 
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Yani bu koridordan boşalan sanayi tesislerinin bir kısmını lüks/kapalı konut siteleri 
almaktadır. Bu eğilimin SD'nin hızlanacağı önümüzdeki yıllarda daha da artacağı 
öngörülebilir. Sancaktepe ve Ümraniye'de de bu eğilimin başladığı tespit edilmiştir. 

Jeoloji haritası ile lüks/kapalı konut siteleri çakıştırıldığında; Beylikdüzü, Esenyurt, 
Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe ve 
Maltepe'de bazı sitelerin jeolojik açıdan riskli alanlar üzerine kuruldukları tespit 
edilmiştir. Bu yatırımların önemli bir kısmının 1999 Depremi sonrası gerçekleşmiş 
oldukları düşünüldüğünde durum endişe vericidir. Diğer yandan, bu durum, 
lüks/kapalı konut sitelerinin depreme dayanıklı bölgeleri tercih ettiği yönündeki 
genel düşünceyi bozan bir bulguya karşılık gelir. 

Ana yayılma koridor ve bölge eğilimleri/tahminleri değerlendirildiğinde; 

• Beylikdüzü-Esenyurt koridorundaki kümelenmenin kendi içerisinde olduğu 
kadar çok sayıda KDM barındıran K. Çekmece ve SD yaşanacak olan 
Hadımköy'ü içeren B. Çekmece'nin TEM aksında kalan bölümleri yönünde 
büyüyeceği öngörülebilir. Bu eğilimin, B. Çekmece yönünde bağlanan 3. Köprü 
güzergâhı ile güçleneceği de söylenebilir. 

• Esenler-Bağcılar koridorunda gözlenen görece küçük kümelenmenin; bu 
bölgedeki sanayi desantralizasyonu, KDM'leri ve alt-merkez oluşumu ile hızla 
büyümesi beklenir. 

• Atatürk Havalimanı'ndan başlayarak, Bağcılar-Başakşehir aksından Ağaçlı 
köyüne uzanan 3. Köprü bağlantı yolu boyunca, Göktürk'le bağlanacak şekilde 
bir büyüme ve kümelenme öngörülebilir. 

• Bir koridor halinde Sarıyer'e uzanan kümelenmenin de hem çok sayıdaki KDM 
varlığı ile kendi içerisinde, hem 3. Köprü güzergâhı üzerinde kuzey kıyılarına 
paralel olarak kuzeye öngörülen 1 milyonluk şehirle bağlantı kuracak şekilde 
hem de Ayazağa-Cendere Vadisi SD alanı ile Gaziosmanpaşa'daki kümelenmeye 
bağlanacak şekilde yağ lekesini andırır biçimde çok yönlü bir büyüme 
göstereceği, kontrol sağlanması halinde tek sınırlayıcının doğal hassasiyete sahip 
alanlar ile orman varlığı olacağı söylenebilir. 

• Beykoz koridorundaki büyümenin yine çok sayıdaki KDM varlığı ve 3. Köprü 
güzergâhı ile büyüyeceği öngörülebilir. 

• Maltepe-Pendik-Kartal-Tuzla koridorunun, kuzeyde orman alanı ile 
sınırlandığından, çok sayıda KDM ve SD kararları nedeniyle kendi içerisinde 
kümelenmesini yoğunlaştırması beklenir. 

• Ataşehir-Çekmeköy-Sancaktepe koridorunun ise SD yaşanacak olan 
Ümraniye'deki kümelenme ile birleşme eğilimi göstereceği, bu koridorun aynı 
zamanda 3. Köprü bağlantısının yer alacağı Sultanbeyli ile de birleşme eğilimine 
gireceği ancak kuzeydeki orman varlığı nedeniyle kısmen sınırlanacağı 
öngörülebilir. 

5.2. Rezidanslar 

Rezidanslar, daha çok ofis ve büyük iş merkezleri ile kentin merkezi alanlarına göre 
yayılım sergilemiş, kuzeye ve her iki yakada kentin çeperlerine yönelim 
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göstermemiştir (bkz. Rezidans Kümeleri ve İlişkisellikleri Haritası). Avrupa yakasında 
Beşiktaş-Şişli-Maslak ve Beylikdüzü bölgesinde, Anadolu yakasında ise MİA niteliği 
taşıyan ve Finans Merkezi olması beklenen Ataşehir bölgesinde en yoğun 
kümelenmeler yer almaktadır. Bu kümelenmeler, rezidanslarla ofis ve iş merkezleri 
alanları arasındaki yüksek ilişkiyi ortaya koymaktadır. Buna bağlı olarak metro hatları 
ile de güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

Beşiktaş-Şişli-Maslak koridorunun Ayazağa-Cendere Vadisi SD alanı yönünde ve 
kendi içerisinde büyümesi öngörülebilir. Bağcılar-Başakşehir koridorunda şu an az 
sayıda olan rezidansların, bölgede öngörülen alt merkezlerin oluşması, belirlenen 
KDM'lerin dönüşmesi ve 3. Köprü bağlantı yolu ve öngörülen yeni havalimanının 
açılması ile zaman içerisinde yoğunlaşarak bir koridor kümesi oluşturması beklenir. 
Yine, Ataşehir bölgesindeki rezidans kümelenmesinin hem Kozyatağı-Bağdat Caddesi 
yönünde hem de Maltepe-Kartal yönünde büyümesine yönelik ilk işaretler 
okunmaktadır. Maltepe-Kartal koridorunda metro hattının açılması, Kartal'ın ikinci 
derece merkez olarak belirlenmesi, bölgede çok sayıda KDM ile SD alanlarının varlığı 
bu eğilimi güçlendirecektir. 

5.3. Toplu Konutlar 

TOKİ ve KİPTAŞ tarafından üretilen toplu konutların İstanbul'un çeperlerinde 
yoğunlaştığı görülmektedir. Arnavutköy, Başakşehir ve özellikle Esenyurt, 
yoğunlaştıkları ilçeler olarak dikkat çekmektedir. Anadolu yakasında ise yalnızca 1 
adet toplu konut alanı bulunmamaktadır. Avrupa yakasında, kentle organik bağı 
kurulmamış yeni uydu kentler oluşturulmuştur. Toplu konut kümelenmelerinin TEM 
ve 3. Köprü güzergâhları ile ilişkili yer seçimleri dikkat çekmektedir. Kuzeyde yer 
seçen bu büyük kümelenmeler, ÇDP'nin önemle vurguladığı lineer gelişim ilkesinin 
tersine kuzeye yayılım potansiyeli taşımaktadırxiv. 

Bu alanların büyük çoğunluğunu, düşük ücretli ve yoksul sınıfların kentin 
merkezinden çeperlerine doğru yönlendirilmesinin aracı olarak değerlendirmek yanlış 
olmayacaktır. SD sonrasında sanayiden hizmet sektörüne geçecek olan işgücünün bu 
büyük konut stoku ile yaratılan arza karşılık verip veremeyeceği tartışmalıdır. Bu 
alanların kendi bölgelerinde her hangi bir merkezle ve iş alanları ile desteklenmiyor 
olması ve TÜİK verilerine göre 2010 yılından itibaren İstanbul'da ruhsat alınan konut 
sayısının satışı yapılan konut sayısının birkaç yüz bin üzerinde seyretmesi bu endişeyi 
arttırmaktadır. KDM'lerde dönüşüm gerçekleşmesi halinde insanların bir kısmının bu 
toplu konutlara taşınacağı, kent genelinde ucuz arazi kalmadığından toplu konut 
bölgesi olarak kendini belirginleştiren nispeten daha ucuz arazi fiyatlarının olduğu bu 
bölgede kümelenmenin büyümesi beklenir. Diğer yandan, bölgenin ekoloji koridorları 
ve doğal hassasiyet alanları ile ilişkisinin altı çizilmeli ve aşırı büyümenin ekolojiye 
zarar vereceği vurgulanmalıdır. 

5.4. AVM'ler 

Kent genelinde E-5 ve TEM güzergâhları ve bağlantı yollarının, AVM'lerin yer 
seçiminde temel etken olduğu ve bir kriter olarak erişilebilirliğin öncelikliği son derece 
açıktır. Ayrıca TEM kuşağının üzerinde herhangi bir kümelenme yapmadıkları, 
kuzeye doğru dağınık bir yer seçimi eğiliminde oldukları tespit edilmiştir (bkz. Büyük 
Alışveriş Merkezi Kümeleri ve İlişkisellikleri Haritası). AVM'lerin, nüfus ve 
fonksiyon çeşitliliği ve dışsal ekonomik ilişkiler nedeniyle Avrupa yakasında 
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yoğunlaştığı görülmektedir. Anadolu yakasındaki tek kümelenme bölgesi birçok başka 
fonksiyon için de cazibe merkezi niteliğindeki Kozyatağı-Ataşehir bölgesi iken, 
Avrupa yakasında Beşiktaş-Şişli-Maslak, Bakırköy-Bağcılar-Başakşehir, Bağcılar-
Zeytinburnu ve K. Çekmece-Beylikdüzü-Esenyurt koridorları kümelenme koridorları 
olarak ön plana çıkmaktadır. Taksim-Hacıosman metro hattının, güzergahı üzerinde 
son dönemde yapılan AVM yatırımları için çekici bir güç olduğu bilinmektedir; 
benzer bir etkinin Kadıköy-Kartal metro hattı boyunca yaşanması beklenmelidir. 

Diğer yatırımlarla birlikte değerlendirildiğinde, AVM'ler; mekânsal yakınlık 
bakımından, en güçlü ilişkileri sırasıyla lüks/kapalı konut siteleri, rezidanslar ve toplu 
konut alanları ile kurmuştur. Merkezi bölgelerde ofis kümelenmeleri ile çakıştıkları da 
tespit edilmiştir. Bu bağlamda büyüme eğilimlerinin ana ulaşım aksları boyunca 
süreceği, konut alanları ve merkeziyetle ilişkilendikçe kümelenmelerin artacağı 
beklenebilir. 

5.5. Ofis alanları ve büyük iş merkezleri 

Ofis alanları ve büyük iş merkezlerinin dağılımına bakıldığında, Anadolu yakasında 
geleneksel merkez diyebileceğimiz Üsküdar-Kadıköy merkezlerinin geri planda 
kaldığı ve MİA niteliği taşıyan Kozyatağı-Ataşehir bölgesinin Altunizade ve Kavacık 
ile birlikte öncelikli yer seçim alanı haline geldiği görülmektedir. Her iki köprü 
güzergâhı ile de yakından ilişkili bu kümelenme bölgeleri, erişim üstünlüğü ile 
avantajlı konumlara sahiptir. Avrupa yakasında ise, Beşiktaş-Şişli-Maslak ve Bağcılar-
Başakşehir-Gaziosmanpaşa koridorları boyunca ofis ve büyük iş merkezlerinin 
kümelendiği görülmektedir. Havaalanına yakınlığın bu bölgede belirleyici kriterlerden 
birisi haline geldiği söylenebilir. Ofis alanları ve büyük iş merkezlerinin kümelenme 
bölgeleri, rezidans kümelenmeleri ve metro hattıyla neredeyse tam bir ilişki 
içerisindedir. Merkezi alanlarda lüks konut alanları ve AVM'lerle ilişkisi de güçlüdür 
(bkz. Büyük İş Merkezi/Ofis Kümeleri ve İlişkisellikleri Haritası). 

Ofis alanları ve büyük iş merkezlerinin AVM'lere göre kentin merkezine daha yakın 
durduğu ve çeperlere yayılım eğiliminin olmadığı dikkat çekmektedir. Kuzeye 
büyüme konusunda TEM güzergâhının kavşak noktaları dışında belirgin bir doku 
tespit edilememiştir. Ancak bu durumun, yeni önerilen havaalanı ile de ilişkilenecek 
şekilde 3. Köprü ve güzergâhları üzerindeki kavşak noktalarında değişebileceği 
öngörülebilir. Ayrıca, Anadolu yakasında öngörülen yeni alt merkezler ve havaalanı 
ilişkisi, bu yakadaki dağılımda yeni kümelenmelerin görülmesine yol açabilir. 

Bu çerçevede düşünüldüğünde; Beşiktaş-Şişli-Maslak hattının kendi içinde olduğu 
kadar hem kentsel dönüşüm sürecine girecek Okmeydanı yönüne hem de SD sürecine 
girmiş olan Ayazağa-Cendere Vadisi-Eyüp yönünde büyümesi beklenir. Zaman içinde 
bu bölgeye 3. Köprü güzergâhından bir bağlantı yolu açılacağı ve ormanlar ve sitler el 
verdiğince bu hat boyunca da büyüme yaşanacağı öngörülebilir. Bağcılar-Başakşehir-
Gaziosmanpaşa kümelenmesinin KDM ve SD alanları üzerinden yoğunlaşacağı, 
Başakşehir'e bağlanacak 3. Köprü güzergâhı boyunca da yeni bir yönelime gireceği, 
bu koridorun İstanbul'da ofis alanları ve büyük iş merkezleri kümelenmeleri açısından 
en az Maslak bölgesi kadar potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Anadolu'da ise, 
Kozyatağı-Ataşehir bölgesinin SD sürecine girecek olan Ümraniye ve Sultanbeyli 
yönlerinde TEM boyunca büyümesi beklenir. 3. Köprü'nün bağlantı yollarının 
oluşturacağı kavşaklar yeni büyüme bölgeleri olarak şimdiden tanımlanabilir. Bu 
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yakanın kümelenmeye en açık koridoru hem KDM'leri hem SD alanları yoğun olan ve 
2. derece merkez olarak belirlenen Kartal'ı da içeren Maltepe-Kartal koridorudur. 

6. Genel değerlendirme: istanbul'un sürdürülemez dönüşümü 

Sentez haritamızda (bkz. Harita 1) ve karşılıklı ilişkiler üzerinden yapılan analizlerde 
ortaya koyulan gelişim/yayılım dinamikleri ve mekânsal kümelenmelerin kent 
makroformunun şekillenmesinde belirleyici rol üstlendiğini söyleyebiliriz. Bu 
bağlamda; 
• Tespit edilen yatırımların yer seçim kararlarının kümelenmeler oluşturmak 

suretiyle kent merkezi de dâhil olmak üzere kentin büyüme yönlerini belirlediğini, 
• Toplu ulaşımın belirli bir kısmı ile karayolu odaklı yeni ana güzergâhlarının 

neredeyse bütününün son dönemde artan bu yatırım alanlarının kent genelindeki 
yer seçim ve kümelenme bölgelerine göre değerlendirildiğini ve tabi ulaşım 
yatırımları sonrası söz konusu kümelenmelerin yoğunlaştığını, 

• Bugüne kadar hiç kontrol altına alınmayan ve bir plan disiplini olmaksızın oluşan 
bu kümelenmelerin büyümesinin kontrol altına alınmasını sağlayacak plan 
kararlarının göz ardı edilmesinin devamı halinde, kentin Karadeniz ve Marmara 
Denizi arasında -korunabilirse orman alanları dışında- kesintisiz bir yerleşim 
lekesine sahip olacağını ve bunun özellikle 3. Köprü güzergâhı ve yakınındaki 
lüks/kapalı site hareketliliği ile hızlanacağını, dolayısıyla kentin ekolojik 
hassasiyete sahip alanlarının büyük bir baskı altına gireceğini ve ekolojik dengenin 
bozulacağını, 

• Büyük anlaşmazlıklara neden olan ÇDP ile belirlenen SD ve merkez alanları 
kararları ile KDM'lerinin önümüzdeki dönemde bu kümelenmelerin hızla 
yayılacağı alanlar olduğunu, 

• Dolayısıyla kentin kamusal alanlarının yoğunlaştığı merkezi alanlar ile 
erişilebilirliği yüksek ve doğal güzelliklere sahip alanlarının tamamen bu 
yatırımlarla büyüyeceği ve kamusallığın giderek azalacağını; 

• Bir yandan da piyasa ekonomisinin vazgeçilmez kurallarından birisi olan arz-talep 
dengesinin bir noktadan sonra talep oluşamayacağından bozulacağını ve 
ekonomisini önemli derecede inşaat sektörü ile bileşenlerine dayandıran kentin bir 
ekonomik krize sürükleneceğini, 

• Bu yatırımların kümelenme alanları dışında kalan bölgelere yönelik kamusal ve 
özel yatırımların çok azalacağını, bu bölgelerin sakinlerinin bir kısmının orta 
sınıflaşarak kapalı sitelere terfi edeceğini, bir kısmının ise kentin dönüşen iktisadi 
yapısına uyum sağlayamayacağını ve yoksullaşacağını ve bu bölgelerin çöküntü 
bölgesi özellikleri sunacağını, 

• Bu durumun İstanbul için keskinleşen bir sınıf haritası yaratacağını, ayrışma ve 
kutuplaşmanın artacağını, 

• Nihayet dönüşümün bu gidişat ile İstanbul'u sürdürülemeyecek ekolojik, 
ekonomik ve sosyal yapılara kavuşturacağını öngörebiliriz. 
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Notlar: 

i Bu bildiri; MSGSÜ BAP kapsamında hazırlanıp 2010 yılında tamamlanmış olan "İstanbul'un 
Kentsel Dönüşüm Haritası ve Gecekondu Mahallelerinde Geliştirilen Kentsel Dönüşüm 
Projeleri" başlıklı proje ile 2011 yılında başlamış ve halen sürmekte olan "Sarıyer Gecekondu 
Mahalleleri Örneğinde Kentsel Dönüşüm Süreçleri ve Bu Süreçlerin Sosyo-Ekonomik ve Fiziki 
Etkileri" başlıklı proje ve BirUmut Derneği - Dayanışmacı Atölye bünyesinde yapılmış gönüllü 
kentsel dönüşüm çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. İlgili çalışmalarda emeği geçen 
bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 

ii Bu bildiride, kentsel dönüşüm kavramı, bir yandan, kentlerde yaşanan, kendiliğinden, piyasa 
dinamikleri üzerinden, planlı/projeli tüm dönüşüm süreçlerini kapsarken; bir yandan da, fiziki 
boyutun yanı sıra ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal boyutları da kapsayacak şekilde 
kullanılmaktadır. Bu bağlamda İngilizcede "urban transformation" kavramı ile karşılanabilir. 

iii Bu konuda bkz. King, 1990; Gilbert, 1992; Hamnett, 1994; Harvey, 1996; Martin&Schuman, 
1997; Chossudovsky, 1997; Kassab, 1997; Gray, 1998; Robinson, 2002; Massey, 2007. 

iv Bu konuda erken ve önemli bir tartışma için bkz. Harvey, 1989. Ayrıca bkz; Lever, 1993; 
Sassen, 1995; Hall, 1995; Gordon, 1999. 

v Kentlerin yalnızca belirli bir mekândaki belirli bir fiziksel yapılaşma olarak algılanmaması 
gerektiği, tarihsel ve coğrafi açıdan özgül olan üretim ve yeniden üretimin toplumsal ilişkileri, 
kurumları, yönetim ve hukuk pratikleri, iletişim biçimleri ve medyası, toplumsal hareketler ve 
benzeri oluşumların etkileşimi aracılığıyla oluşan bir fiziki bütünlük olduğunun altı çizilmelidir 
(Özbek, 2001). Bu nedenle kente yapılan her tür müdahale yaşama yapılmış bir müdahaledir. Bu 
önerme tersine de geçerlidir; hayatı değiştirmek üzere yapılan her girişim mekânı yeniden üreten 
ve anlamlandıran bir sürece yol açacaktır. 

vi Bu 4 farklı dönüşüm biçimi daha önce bahsi geçen TÜBİTAK projesi kapsamında Sarıyer 
ilçesi özelinde ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu makalenin sınırları içerisinde bu biçimlerin detaylı 
tartışmasını yapmak mümkün olamamıştır. 

vii Örneğin, son dönemde sanayi bölgelerine yapılan planların öngördüğü işlevler 
incelendiğinde, yoğun bir ticaret+hizmet işlevi ile birlikte konut işlevi dikkat çekmektedir. 
Plan raporlarında ve hükümlerinde bu dönüşümün nasıl gerçekleşeceğine dair hiçbir ibare de 
bulunmamaktadır. 

viii Bu projelerin bir kısmı halen siyasal bir söylemin/vaadin ötesine geçememiştir. Ancak 
kentin dönüşümü ile doğrudan ilişkili bulduğumuz 3. Köprü ve bağlantı yolları, Ataşehir 
Finans Merkezi, Kanal İstanbul ve kuzeye 1 milyonluk şehir projeleri dönüşüm haritasına 
eklenmiştir. Bu projelerin her biri söylemin ötesine geçip fizibiliteleri hazırlanmış haldedir. 

ix Bu yatırımlar internet siteleri ve uydu haritaları kullanılarak tespit edildiğinden hata payına 
sahiptir. Ancak amaç kümelenme bölgelerini tespit etmek olduğundan, bu hata payının 
çalışmanın amacına etkisi zayıftır. 

x Burada listelenmiş mahallelerde eksiklik olabilir çünkü derli toplu bir liste her hangi bir 
yerde yayınlanmamıştır. Eksiklik tespit etmeniz halinde haritaya eklemek üzere lütfen 
tarafımıza bildiriniz. 

xi Bu bölümde ilgili kümelenmelerin büyüme eğilimlerine yönelik yapılacak öngörüler, 
mekânsal yayılımları ve diğer verilerle ilişkisellikleri çerçevesinde yapılacaktır. Bir diğer 
deyişle, bir laboratuvar ortamındaymışçasına, etkileyen faktörlerin ve sistemin ve özellikle 
ekonomideki arzın ve talebin değişkenlik göstermediği bir durum üzerinden öngörüler 
yapılmaktadır. Yoksa iktisadın kuralları gereği bu büyümenin sınırsız olmayacağı açıktır ve 
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hem lüks konut siteleri hem AVM'ler hem de ofis yatırımları için sınıra yaklaşıldığı çeşitli 
vesilelerle açıklanmaktadır. 

xii Tüm bu bulgular neticesinde ürettiğimiz ancak formatı aşmamak adına bildiri içerisinde 
yer veremediğimiz harita ve diğer tüm görsellerimizin yüksek çözünürlüklü hallerine, 
http://www.istanbuldonusumcografyasi.wordpress.com sitesinden ulaşabilinir. Bu site 
içerisindeki görsellerin, ilerleyen zamanlarda ayrıca dışarıdan eklemelere de imkan verecek 
şekilde interaktif hale getirilerek güncellenmesi; çalışmamız kapsamında hedeflerimiz 
arasındadır. 

xiii Tespit edilen sitelerin bir kısmı eski, bir kısmı orta ve orta-alt gelir gruplarının 
kullanımında olabilir. Bir kısmı kamuya açık da olabilir ama bu küçük olduğuna inandığımız 
hata payları kümelenme bölgelerini değiştirmeyecektir. Dahası sokak ve mahalle kurgusuna 
alternatif olarak site yaşamını temsil ettiklerinden yalnızca üst gelir gruplarının oturduğu 
alanlar olmasına yönelik öncelikli bir endişe taşınmamıştır. 

xiv Özellikle Taşoluk mevkiinde geliştirilen toplu konut uygulamalarının özel yatırımlarla 
birlikte yaklaşık 100.000 konuta karşılık geleceği söz konusu alanın planları üzerinden 
hesaplanmıştır. 
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Metropolitenleşme Sürecindeki Denizli Kentsel Alanının 
Yönetiminde Dört Dönem: Kapsamlı Mücavir Alan, İdari 
Parçalanma, Bütünşehir, Büyükşehir Belediyesine Geçiş 
Hüseyin Özgür1 

Öz: Yazının ilk bölümünde dar ve geniş anlamda Denizli metropoliten alanı 
tanımlanmaktadır. 2. bölümde Denizli kentsel alanının yönetiminde kapsamlı mücavir alan 
denemesi (1976-1987) ve 3. bölümde Denizli kentsel alanında idari parçalanma dönemi 
irdelenmektedir. Farklı bütünşehir tasavvurlarının Denizli'deki gelişiminin ele alındığı 4. 
Bölümden sonra 5. bölümde Denizli kentsel alanını yönetmede radikal bir öneri olarak Aralık 
2003'de T.B.M.M.'de kabul Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen Kanun (5026) ele 
alınmaktadır. 6. bölümde Belediye Kanununun (5393) "tüzel kişiliğin sona erdirilmesi"ne 
ilişkin 11. maddesi 1. fıkrasındaki düzenleme ve uygulanması tanıtılmaktadır. Tüm 
bölümlerde büyükşehir belediyesisine geçiş çabalarına dair ipuçları değerlendirilmektedir. 
Yazı genel değerlendirme ve önerilerle son bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Denizli, metropolitenleşme, kentsel alan, büyükşehir, bütünşehir 

Abstract: İn the first part of the article, the metropolitan area of Denizli is defined in narrow 
and broad senses. The 2nd and 3rd sections examine both periods of the comprehensive 
attempt to utilize extraterritorial power in adjacent areas and the process administrative 
fragmentation of the urban area of Denizli. The development of various unicity ideas in 
Denizli is discussed in the 4th section. For the sake of managing the metropolitan area of 
Denizli, as a radical suggestion, Law No. 5026 which was adopted by the Parliament on 
December 2003 and immediately was vetoed by the President is detailed in the 5th section. 
The next section introduces the regulation and implementation of the article 11 of 
Municipality Law No. 5393 which arranges amalgamation of neighboring settlements. İn all 
sections, hints for to gain metropolitan municipality status are evaluated. The article ends up 
with overall assessment and recommendations. 

Keywords: Denizli, metropolitanisation, urban region, greater municipality, unicity 

1 Prof.Dr., Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Denizli, 
hozgur@ pamukkale. edu. tr 



Hüseyin Özgür 

Giriş 

1990'dan, özellikle de 1993'de yedi il daha büyükşehir belediyesi (BŞB) statüsü 
elde ettiğinden itibaren, Denizli de bu statü için mücadele etmektedir. 1998-2002 
dönemindeki çeşitli yeni yerel yönetimler reform ve büyükşehir belediyesi kanun 
tasarılarında BŞB kurmak için (300.000 ve 500.000 gibi) konulmak istenen nüfus 
ölçütleri Denizli'yi bazen hayli umutlandırdı. Büyükşehir belediyesi statüsü 
yönünde umut 2002-2011 döneminde 10 yıl boyunca düşük seviyedeydi. İdari 
açıdan parçalanmış ve metropolitenleşme sürecindeki Denizli kentsel alanını 
yönetmeye acil çözüm düşünen Başkan Ali Aygören Ocak 2001'de Türkiye kent 
yönetimi yazınına yeni bir terim kazandırdı: "Bütünşehir (belediyesi)". Aygören'in 
bütünşehir tasavvurundan 25 yıl önce -1976'da- 34 köy Denizli Belediyesinin 
mücavir alanına dâhil edildiyse de, 1987-1999 döneminde bunların çoğu 
belediyeleşti. Aygören Denizli Merkez İlçedeki sınırdaş 14 belediyeyi ortak karar 
üretme ve harekete geçirme amacyla bir meclis ve çalışma platformu çatısı altında 
toplamaya çalıştı. Bu çabaya yönelik şüpheler ortasında, 14 belediyenin başkanları 
birkaç kez biraraya geldiyse de Aygören'in belediyelerin ortak toplantı yapma esaslı 
bütünşehir tasavvuru ancak kısa süreyle eyleme dönüşebildi. 

Denizli Belediyesini 49 yerleşimde yetkili kılmayı amaçlayan Kanun Teklifi Aralık 
2003'de Meclise sunuldu. Mart 2004 yerel seçimlerinde Akköy İlçesi dâhil 48 
belediye ve köy yerleşimini Denizli Belediyesine mahalle olarak katmayı öngören 
Denizli'ye özel bu Kanun Teklifi Meclis İçişleri Komisyonunun da değişiklik 
önergeleriyle, 22 belediye ve 25 köyü içerecek ve Akköy İlçe Merkezini dışarıda 
bırakacak şekilde T.B.M.M'den geçerek 5026 Kanun numarasını aldı. Kanunu 9. 
Cumhurbaşkanı 30.12.2003'te seçimlere ilişkin tali bir nedenle veto etti. "Denizli 
Bütünşehir (Belediyesi) Yasası" diye anılan bu Kanunun metninde bütünşehir terimi 
geçmiyordu. Başkan Aygören'in bütünşehir belediyesi tasavvuru sonrasında 
gündeme gelen "Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin 
Kanun" başlıklı bu Teklife de bütünşehir denmişti. 

Mart 2004'de Meclisten geçip 9. Cumhurbaşkanı Sezer tarafından kısmen veto 
edilen 5215 sayılı Belediye Kanunu kimi değişikliklerle önce 5272 sonra 5393 
sayıyla kanunlaştı. 5215, 5272, 5393'ün 11. maddesi 1. fıkrasındaki "tüzel kişiliğin 
sona erdirilmesi" düzenlemesi, tüm il ve ilçe merkezlerine, genel imar düzeni veya 
temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, ana belediyenin sınırlarına 
5km mesafede ve aynı ilçe sınırlarındaki tüm belediye ve köyleri -tüzel kişiliği sona 
erdirilecek yerleşim birimlerine sormaksızın- kendilerine katabilmelerinin yolunu 
açtı. Bu maddenin 2006/8352 sayılı sınır tespiti kararıyla (Üçlü Kararname) 
Denizli'de uygulanması da Denizli'deki halk, basın ve diğer ilgililer tarafından yine 
"bütünşehir" belediyesi olarak isimlendirildi. 

Metropolitenleşme Sürecindeki Denizli Kentsel Alanının Tanımları 

Dar ve geniş anlamlardaki metropoliten Denizli kentsel alanı Denizli Belediyesi ile 
onun çevresindeki çok sayıda küçük belediye ve köylerden oluşmaktadır. Denizli 
Belediyesine en yakın/komşu belediyelerin ve köylerin önemli bir kısmının yerleşik 
alanı birbiriyle ve/veya Denizli Belediyesiyle sınırdaştır. Bu belediyeler arasında 
sınırları sağlıklı olarak çizmeye yardımcı belirgin ayraçlar pek bulunmaz. Geniş 
anlamda Denizli kentsel alanını oluşturan bazı belediyeler ile köyler Merkez İlçe 

314 



KBAM 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu 

sınırları dışındadır. Tersine Merkez İlçede olmakla birlikte, mesafe ve ilişkiler 
bazında Denizli Belediyesine uzak ve dağlık kesimdeki Uzunpınar ve Gözler 
Belediyeleri ile Belenardıç Köyüyse Denizli kentsel alanının dışındadırlar. 

İlin 18 ilçesinden en azından yedisi geniş anlamda tanımlanabilecek Denizli 
metropoliten kentsel alanıyla ilintilidir. Bunlar, Merkez, Honaz, Akköy, Sarayköy, 
Babadağ, Bozkur, Çardak'tır. Dar anlamda Denizli kentsel alanı ise Merkez İlçenin 
çoğu kesimidir. Merkez İlçenin kuzey kesiminde Çökelez Dağının sırtlarında ve 
Menderes Nehrine yakın kesimlerindeki Uzunpınar ve Gözler belde belediyeleri ile 
çevresindeki köyler geniş anlamda Denizli kentsel alanının kapsamı dışındadır. 
Geniş anlamda Denizli kentsel alanının, dolaylı biçimde, ilk defa gündeme gelişi 
aslında 1970 sonlarında 1973-1980 döneminin Belediye Başkanı Hasan Gönüllü'nün 
çabaları ile gerçekleştirilen mücavir alan düzenlemesiyle oldu. 1976'daki bu 
düzenlemeyle Denizli Belediyesinin çevresindeki 34 köy mücavir alana alınmakla 
birlikte bunların çoğu tek tek veya biraraya gelerek 1987-1999'de belediye oldular. 

1970 sonlarında Denizli Belediyesinin ve Merkez İlçenin nüfusu ve ulaşım 
imkânları, kentin yayılma durumu, yerel kamusal hizmetler için olası alan ihtiyacı 
hususları dikkate alındığında, bu mücavir alan düzenlemesiyle Denizli kentsel alanı 
dönemine göre oldukça geniş anlamda tanımlandı. Merkez İlçedeki Başkarcı, 
Irlıganlı, Aşağışamlı, Uzunpınar ve Gözler gibi birkaç yerleşim birimiyse zaten daha 
1961-1971 döneminde belediye statüsü elde etti. Sonradan belediye statüsüne sahip 
olan bu yerleşimlerin çoğu da -34 köyün Denizli Belediyesinin mücavir alanı haline 
getirildiği- 1976'da geniş anlamda Denizli kentsel alanına dâhil oldu. Merkez İlçede 
ilk belediyeleşen Uzunpınar ve Gözler dışındaki Aşağışamlı, Irlıganlı, Başkarcı 
belediyeleri bugün Denizli metropoliten alanının net birer parçasıdırlar. 

Denizli Belediyesi mücavir alanına 1976 yılında dâhil edilen köylerin çoğu 1987-
1999 döneminde belediyeleşti. Denizli kentindeki artan nüfus ve ticari-sınaî 
faaliyetler için altyapılı arazi ihtiyacı zamanla Denizli kentsel alanında giderek daha 
fazla köy ve belediye statüsündeki yerleşimin birbiriyle etkileşimli hatta birleşik 
hale gelmesine yol açması (Savaş Yavuzçehre, 2011) metropolitenleşmekte olan 
Denizli kentsel alanını yönetmek ve artan nüfus ile ekonomik faaliyetlerin altyapılı 
arazi ihtiyaçlarına daha hızlı ve kaliteli cevap verebilmek için çeşitli model ve 
uygulamalar denendi. 1976'da kapsamlı mücavir alanla başlayan denemeler 
büyükşehir belediyesi statüsü elde etme girişimleri, katı atıkların bertarafında 
belediyelerarası işbirliği, 18 belediyeyi kapsayan 1/25.000'lik çevre düzeni planı 
gibi diğer denemelere ve uygulamalarla devam etti. Sonuçta, büyükşehir belediyesi 
statüsü elde edilemeyince, Ali Aygören'in 2001'deki büyükşehir tasavvuru ile 5026 
sayılı Denizli'ye özel kanun teklifi de gündeme geldi ve başka bazı denemeler ile 
özel sektöre ortak hizmet yaptırma gibi uygulamalar da ortaya çıktı. 

Geniş anlamda Denizli kentsel alanı büyük ölçüde 2003'deki 5026 sayılı Kanunla 
çakışmaktaydı. Denizli halkı, bürokratları ve seçilmişleri arasında "Bütünşehir 
Yasası" diye anılan ve 21.12.2003 tarihinde kabul edilen Denizli'ye özel hukuki 
düzenlemenin tam adı "Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına 
İlişkin Kanun"du. Cumhurbaşkanı Kanunu 30.12.2003'de geçici 3. maddesinin bir 
kez daha görüşülmesi için, 1982 Anayasasının değişik 89. ve 104. maddeleri 
uyarınca T.B.M.M.'ye geri gönderdi. Kanun, çoğu Merkez İlçede yer alan, beş 
ilçedeki 22 belediye ve 25 köyü Denizli Belediyesine mahalle statüsünde 
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birleştirneyi amaçlıyordu. Nispeten acele hazırlansa da, bu Kanun Teklifi --birkaç 
istisna dışında-- geniş anlamda Denizli kentsel alanına karşılık geldi. Bu Denizli'ye 
özel düzenleme çabasının kentsel alan algılaması ve varsayımı şöyleydi: Geniş 
anlamda Denizli kentsel alanı Merkez İlçenin uzaktaki Cankurtaran, Göveçlik, 
Pamukkale, Karahayıt belediyelerine ve komşu Honaz, Akköy ve Sarayköy 
İlçelerinin Kocabaş, Gölemezli, Duacılı belediyelerine kadar uzanmaktadır. 

En geniş anlamda Denizli metropoliten kentsel alanıysa yukarıda bahsedilen beş 
İlçeye ilaveten Tavas ilçe Merkezini, Tavas İlçesi Pınarlar ve Kızılcabölük 
Belediyelerini, Çal İlçesinin Denizler Belediyesini kapsayabilir. Bu derece geniş bir 
Denizli metropoliten alanı Denizli'de ancak Eylül-Ekim 2012'de gündeme gelebildi. 
Bu metropoliten alan, doğal olarak, ana ulaşım arterleri, ulaşım imkânları, önemli 
kamu yatırımlarının yerseçimi, üst ölçekli mekânsal planlar, büyük bölgesel projeler 
ve nüfus artışıyla ilişkilidir. İki yerleşim öbeği arasındaki yüksek dağlardan kestirme 
ormaniçi vadi yolu açılırsa Kızılcabölük, Kızılca, Pınarlar, Tavas Belediyeleri ve 
civarı Denizli'nin potansiyel gelişme alanları haline gelebilir. Denizli metropolü 
daha gevşek bağlarla ve atlamalı yerleşimlerle Kaklık'tan çatal yaparak Kuzeyde 
Yolüstü ve Yokuşbaşı Köyleri ile Çal İlçesinin Denizler Belediyesine, Doğu'da 
Ankara Karayolu boyunca Alikurt ve Başçeşme Köyleri ile Bozkurt ve Çardak 
İlçelerine doğru genişlemektedir (Koç, 2007). 

Denizli Merkez İlçede Sınırlı Sayıda Belediye (1961-1987) ve Kapsamlı Mücavir 
Alan Düzenlemesi Dönemleri: 1976-1987/1999 

Denizli Merkez İlçede bugün yer alan 22 belediyeden önce sadece Denizli 
Belediyesi ve köyler vardı. 1961'de Başkarcı Belediyesi, 1960 sonlarında Uzunpınar 
ve Aşağışamlı Belediyeleri, 1970 başlarındaysa Gözler ve Irlıganlı Belediyeleri 
kuruldu. 1976'da Denizli Merkez İlçedeki 34 köy Denizli Belediyesinin Meclis 
kararı ve İmar ve İskan Bakanlığının onayıyla mücavir alana katıldı. Ancak mücavir 
alandaki köyler 1987'den itibaren belediyeleşme sürecine girdi. Köylerin bu 
kararlarında 1980'ler ve 1990'lardaki belediyeleşme furyası yanısıra Denizli 
Belediyesinin "mücavir alanındaki köy statüsü" de sorunlar oluşturdu. Köylerin 
belediyeleşme çabalarındaki diğer gerekçeler imar ve bina ruhsat işlerini 
kendilerince yönlendirme ile belediye başkanı ve meclis üyesi olma isteği, (mücavir 
alandakiler için) yeterince hizmet alamadıklarını düşündükleri için tepki gösterme 
olarak sıralanabilir. Gerekli nüfus şartını başka köylerle biraraya gelerek (örneğin, 
Gümüşler ve Üçler) veya tek başına sağlayan mücavir alandaki köylerin 
belediyeleşmesine ilave olarak bazı köylerin daha önceki yıllarda zaten 
belediyeleşmesi Denizli'de idari parçalanmayı 1990'ların sonlarında iyice artırdı. 

1976 yılında, Belediye Başkanı Hasan Gönüllü döneminde, Merkez İlçede yer alan 
34 köy bu köylerdeki imar ve yapılaşma durumunun kontrol edilmesi ve şehrin 
gelişmesine daha kolay yön verilmesi amacıyla Denizli Belediyesinin mücavir 
alanına alınmıştı. Ancak mücavir alandaki köylerin önemli bir kısmı 1980 
sonlarında ve 1990'lı yıllarda belediyeleşti. Bu süreçte, 1985-1999'da Türkiye 
çapında belediyeleşme furyası, mücavir alanda olup yeterli hizmet alamama kökenli 
şikâyetler, köylerin belediyeleşmesi yönünde kimi yerel siyasetçinin telkinleri, bazı 
kişilerin belediye meclis üyesi/başkanı olma arzuları ve diğer nedenler mücavirdeki 
köylerin belediyeleşmesinde rol oynadı. 
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Bu parçalanmış idari yapının sıkıntıları Denizli 'de büyükşehir belediyesi statüsü için 
çok sayıda kanun teklifinin T.B.M.M.'ye veya iktidardaki partilerin genel 
başkanlıklarına sunuldu ve Meclis kürsüsünde teklifler hakkında konuşmalar yapıldı 
(Özgür, 2009). İdari parçalanmanın arttığı "yıldızı parlayan kent" Denizli 'de 
büyükşehir belediyesi statüsü için, 1990'dan günümüze, farklı partilerden 
milletvekilleri kanun teklifleri sundular. Belediye yönetimleri, siyasi partiler ve 
çeşitli odalar da onlara destek verdiler (Ciğeroğlu, 2007; Özgür, 2009; 2008, 2007; 
Özgür, Kösecik, Ciğeroğlu, 2007; Özgür ve Kösecik, 2006). 

Mücavir alandaki Gümüşçay ile Şemikler Köyleri 1987'de Gümüşler adıyla 
Karahasanlı, Hacıeyüplü, Çakmak Köyleriyse Üçler adıyla 1998'de belediye 
statüsüne kavuştu. 1989-1999 döneminde Merkez İlçede 16 yeni belediye daha 
kuruldu. Merkez İlçede Denizli Belediyesinden sonra kurulan ilk belediye 1961'de 
bu statüyü kazanan Başkarcı'dır. Aşağışamlı, Gözler, Irlıganlı, Uzunpınar 1960 
sonları ve 1970 başlarında belediyeleşti. Kurulan 18 belediyenin çoğunun etkileştiği 
Denizli Belediyesi daha 1970'lerde Kayhan ve Pamukkale köylerine düzenli otobüs 
işletiyordu. Denizli Belediyesinin iktisadi işletmesi olan ESOT Pamukkale 
travertenlerinde, sonradan yıkılacak, ESOT Moteli işletiyordu sahipti. Gümüşler'in 
belediyeleşmesinden Mart 2009 Yerel Seçimlerine kadar Denizli kenti çok sayıda 
belediye ve köyü içeren parçalanmış idari yapıya sahipti. 

3. Denizli Metropolünde Mücavirdeki Köylerin Belediyeleşmesiyle İdari 
Parçalanma Dönemi: 1987-1999 

Parçalanmış idari yapı Denizli kentsel alanının etkili yönetilmesinin nedenlerinden 
birisiydi. Denizli Belediyesinin etrafındaki irili ufaklı belediye ve köyler kentin 
sağlıklı büyümesi ve gelişmesini 2009'a kadar zorlaştırtırdı. Eski Belediye 
Kanununa (1580) göre nüfusu 2000'i geçen yerlerde belediye kurulabilmesi, Denizli 
kentsel alanında hızlı belediyeleşmeye zemin hazırladı. 2009'a kadar Merkez İlçede 
22 belediye vardı: Denizli, Akkale, Aşağışamlı, Bağbaşı, Başkarcı, Bereketli, 
Cankurtaran, Gökpınar, Gözler, Gümüşler, Göveçlik, Hallaçlar, Irlıganlı, Karahayıt, 
Kayhan, Kınıklı, Korucuk, Pamukkale, Pınarkent, Servergazi, Uzunpınar, Üçler. 
Denizli Merkez İlçedeki 22 belediyenin -Denizli hariç- 21 ' i 1961-1999 arasında 
kuruldu. 1999-2009 döneminde sayıları zirvede kalan Merkez İlçedeki 22 
belediyenin üçü 1960-1969'da, ikisi 1970-1979'da, ikisi 1980-1989'da, ondördü 
1990-1999'da kuruldu. Merkez İlçede 1876-1960 arasında sadece Denizli Belediyesi 
varken 1961'de sayı ikiye, 1971'de altıya, 1987'de yediye, 1992'de dokuza, 1999'da 
22'ye ulaştı. Denizli kentsel alanında hızlı idari/siyasi parçalanmaya dair Başkan Ali 
Aygören Büyükşehir Deneyimleri Işığında Denizli Panel ve Forumunda (2001) 
şunları söylemekteydi: 

Biz 1990'da başlatılan, 'Denizli büyükşehir olsun' konusunu her ortamda gündeme 
getirdik. Neye getirdik? Önce, Denizli'deki imar planlarının bu kadar güzel yapılmasına 
rağmen sahip çıkılamayışından, ufacık köylerin imar planlarının yapıldıktan sonra 
sınırlarımıza dâhil edilmeyip o köylerin belediye olmasına müsaade etmemizden sorunlar 
çıktı. Eğer o köyler belediye olmasaydı da mahalle olsaydı, bu planlarımıza biz sahip 
çıkabilseydik, bugün belki de Denizli'nin büyükşehir olması çok önemli değildi. ... 
Denizli bugün büyük bir çıkmazın içindedir. Merkeze sıkışmış bir Denizli, merkezden 
dışarıya adım atmamız mümkün olmayan bir Denizli, herhangi bir sanayi gelişimini ve 
imar planını yapamayacak hale gelmiş bir Denizli ve arkasından da bunun çözümleri için 
büyükşehir hedefini arzu eden bir Denizli. 
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Merkez İlçede mücavir alandaki köylerin çoğu Denizli Belediyesiyle yaşadıkları 
sıkıntıların da etkisiyle belediyeleşti. Sonuçta, Denizli kentsel alanında nüfus olarak 
oldukça küçük ancak bazıları alan olarak hayli büyük birçok belde belediyesi oluştu. 
Meclis İçişleri Komisyonundan geçen şekliyle, 22 belediye ve 25 köyü Denizli 
Belediyesine katmayı öngören 5026 sayılı Kanun (Teklifi) Cumhurbaşkanı 
tarafından Aralık 2003'de veto edildi. Merkez İlçe'nin Gözler ve Uzunpınar 
Belediyeleri Teklife dâhil edilmezken Duacılı (Sarayköy), Gölemezli (Akköy) ve 
Kocabaş (Honaz) Belediyeleri Teklifin içindeydi. Temmuz 2005'deki 5393 sayılı 
Belediye Kanununun öncülü Temmuz 2004'de yasalaşan 5215'dir. 5215 sayılı 
Kanunun 11. maddesi gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: 

Denizli ve Hatay illerimizde olduğu gibi birçok belediye cadde ve sokaklarla birbirinden 
ayrılmış, görev ve yetkilerin kullanımı ile hizmetlerin sunumunda karmaşa yaşanmış, 
vatandaşlar karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak hangi belediyeye başvuracaklarını 
şaşırmış, imar denetimleri ve kaçak yapılaşma ile mücadele yeterince yapılamamış ve 
kentlerimiz hızla gecekondulaşmıştır. 

Denizli Belediyesini çevreleyen belediyelerin ve köylerin varlığı ana belediyenin 
büyüme şansının oldukça azalmasına, çevre düzeni ve imar planlarının 
uygulanmasında sıkıntılar yaşanmasına sebep oldu. Bu yerleşimlerin çoğu Denizli 
kentsel alanının doğal ve ayrılmaz parçasıyken kimisi de kentin gelişim alanları 
üzerindeydi. 2007'de onaylanan revize 1/25.000 ölçekli Denizli İl Çevre Düzeni 
Planı'nın 6. sayfasındaki Gerekçesinde şunlar yazılıdır: 

Sanayinin başat sektör olduğu diğer tüm kentlerimizdeki gibi, Denizli'nin de yaşadığı en 
ciddi sorun, planların, hızlı kentsel gelişmenin gerisinde kalmış olmasıdır. Bu sorunlu 
yapıya, idari yapılanma açısından ortaya çıkan bölünmenin getirdiği açmazlar da 
eklendiğinde, bugün, gerçek anlamda bir planlı gelişimin sağlanması neredeyse olanaksız 
hale gelmiştir. Planlama çalışması yapılan bölgede (ki, bu bölge, Doğu-Batı 
doğrultusunda 30, Kuzey-Güney doğrultusunda 20 km'lik bir sahadır) içerisinde, Denizli 
Belediyesi dışında 19 ayrı belediye erkinin olması ve bu erkin sağladığı yetki ile plan 
kararı üretilmesi, aslında planlı gelişime değil, plansızlığa (hatta kaosa) temel 
oluşturmaktadır. 

Denizli metropoliten alanında idari bütünlüğü sağlamayı da amaçlayan büyükşehir 
belediyesi kurulması tekliflerinin gerekçelerinde de idari parçalanma sorunlarına 
değinildi. Örneğin, 1999'da Beyhan Aslan'ın Denizli 'de büyükşehir belediyesi 
kurulması teklifinde hizmet alanının genişlediği, (enerji, içme suyu, kanalizasyon, 
toplu taşıma, imar planı gibi) belediye hizmetlerinin birbirleriyle uyumlu ve 
bütünleştirici şekilde verimli yürütülmesi gereği ve küçük belediyelerin 
başkanlarının ayrı düşüncede imar planları yapmasına değinilmekteydi. Büyükşehir 
Deneyimleri Işığında Denizli Panel ve Forumunda Turgay Üçyıldız Denizli 'deki 
parçalanmayı anlatmaktaydı: 

Merkez Belediyemiz, 21 belde tarafından kıskaç arasına alınmış bir haldedir ve çok küçük 
bir alana sıkışmış vaziyettedir. 21 belde belediyesinin olmasının asıl sebepleri; bugüne 
kadar gelen belediye başkanları ve il genel meclisi üyeleridir. ... 1964 planımız, 1980 
yılında 60.000 nüfusa hitap edecek şekilde hazırlanmıştır, ama 1980'den sonra Denizli'de 
sanayiden dolayı nüfus patlaması olmuştur. Tabii gelen kişiler konut edinebilmek için 
çevreye yayılmaya başlamışlardır. Belediye başkanlarımız sağ olsun; onlara iskân 
açabilmek için Merkez köylerin arazilerini kullanmışlardır. Bu arazileri kullanırken de, 
Merkez Belediye köylere yapacağı görevleri yapmamıştır. Bu olayı da siyasiler kullanmış, 
köyleri hareketlendirmiş ve demiş ki; 'sizin kullanacağınız bütün yerleri Merkez Belediye 
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alıyor, siz 2.000 nüfusu geçmişsiniz, neden belediye olmuyorsunuz? Belediye olun, bu 
arazileri siz kulanın. Hiç olmazsa devletin mali katkıları olur' diye siyasiler bunları 
harekete geçiriyor ve Merkez köylerimiz referandumla belde belediyeleri haline geliyor. 

Kentin 1970'lerde başlayan büyüme serüveninde, Denizli Belediyesini çevreleyen 
bu yerleşimlerin başlangıçta köy statüsünde olmaları nedeniyle ana belediye bunları 
mücavir alana dâhil edebilirdi ve o yıllarda Belediyenin nüfusu sınırlı, işyerlerinin 
arsa ihtiyacıysa düşüktü. 85.000 nüfus öngörülen 1985'de Belediyenin nüfusu 
126.000'e erişti. Bu büyümede başka ilçelerdeki üç dokumacı kasabasına (Buldan, 
Babadağ ve Kızılcabölük) göre daha iyi ulaşım imkânları ve temel kamu hizmetleri, 
elektrik imkânı, teşvikler gibi nedenlerle Merkez İlçeye gelen girişimciler ve 
nitelikli işgücü de etkiliydi. Merkez İlçeye yurtdışından dönüş yapan ailelerin 
bahçeli müstakil ev ve küçük apartman ihtiyaçları ile kuvvetli sosyal donatı talepleri 
Denizli kentinde altyapılı arazi ihtiyacını nüfus artışından daha hızlı arttırdı. 

4. BaşkanAli Aygören'in Bütünşehir Belediyesi Tasavvuru Dönemi: 1999-2004 

Türkiye'de bütünşehir terimi ilk kez dönemin Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören 
tarafından Ocak 2001'de kullanıldı. Aygören'e göre, bütünşehir "ilçe belediyeleri 
olmadan tek belediye meclisi çatısıdır". Denizli özelinde 14 belediyeyi kapsayacak 
bu modelde kentle ilgili tüm kararların bütünşehir belediye meclisinde alınması, 
hizmetlerin tek elden yürütülmesi, vergilerin bütünşehir belediyesince toplanması 
tasavvur edilmişti. Hürriyet Gazetesinin Ege Ekinde "Büyükşehir out bütünşehir in" 
başlıklı (02.01.2001) haberde terim anlatılmaktaydı: 

Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören, "büyükşehir" sevdasından vazgeçti, "bütünşehir"i 
savunmaya başladı. Bütünşehiri, "İlçe belediyeleri olmadan tek belediye meclisi çatısı" 
diye tanımlayan Aygören, modeli kamuoyunda tartışmaya açacaklarını söyledi. Bu 
modelde kentle ilgili tüm kararların bütünşehir belediye meclisinde alınacağını, 
hizmetlerin tek elden yürütüleceğini ve vergilerin de bütünşehir belediyesince 
toplanacağını belirten Aygören, "Böylece, büyükşehirin sıkıntıları ortadan kalkacak" dedi. 
Bütünşehir gerekçelerini anlatan Aygören, "Denizli'de 554 sanayi kuruluşu var, biri bile 
bizim mücavir alanımızda değil. Tümü vergilerini çevre belediyelere ödüyorlar. Köyü 
belde yapıyorsunuz, dokuz kişi o beldenin kaderini belirliyor" diye konuştu. 

Akşam Gazetesinin 31.01.2001 tarihli Ege Ekinde "Yaşasın Bütünşehir!" başlıklı 
habere göre de Denizli'nin yıllardır gündemini işgal eden büyükşehir özlemi suya 
düşünce yerini 'bütünşehir' projesi aldı. Aygüren'in projesine önce karşı çıkan 14 
belde belediye başkanı daha sonra olumlu yaklaştı. Aygören'in bütünşehir projesine 
imar uygulamalarından başlamayı planlayan 14 belediye yönetimi yapılaşmanın 
düzenli ve sağlıklı yürütülmesine odaklandıysa da bu proje uzun süremedi. 
Denizli 'deki belediye başkanlarının diğer ortak çalışmalarına örnekler kentsel katı 
atıkların düzenli depolama alanında bertarafı, 1/25.000'lik çevre düzeni planı, ortak 
atıksu arıtma tesisi uygulamalarıdır. 1/25.000'lik imar planı 18 belediyenin Denizli 
Belediyesine protokolle verdiği yetkiyle 1994'de yapıldı. Plana rağmen çarpık 
kentleşmenin önüne geçilemeyen ve hızlı göç alan Denizli kentsel alanında bu plan 
yine protokol yöntemiyle Denizli Belediyesi'ne verilen yetkiyle 2005'de revize 
edildi. 30.03.2001'de Büyükşehir Deneyimleri Işığında Denizli Panel ve Forumunda 
dönemin (1999-2004) Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören şunları vurguluyordu: 

Denizli, kentsel özelliğini yitirmiş ve gerçekten büyük bir karmaşa oluşmuş. Yetki 
karmaşası bugün de var ve yarın da olmaya devam edecektir. Kolu, bacağı alınmış, sadece 
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gövdesi kalmış bir insan konumundayız. Sakın yanlış anlaşılmasın; bütün belediye başkan 
arkadaşlarımızla bir sorunumuz, bir uyumsuzluğumuz yok. Aksine, 'Denizli büyükşehir 
olmalıdır, aksi takdirde kurtulması mümkün değildir. Eğer, büyükşehir olamıyorsa bunu 
birlikte yönetelim ve yönetirken de bütün şehir [bütünşehir] olarak hareket edelim' 
görüşünü paylaşıyoruz. Bu görüş Tasarının ek 21. maddesine de yeni bir hüküm olarak 
eklendi. İnşallah, Yerel Yönetimler Yasası geçerse, söylediklerimizin büyük bölümü 
orada da yer alacak. 

Aygören'in bahsettiği Tasarı ve onun Ek 21. maddesi bütünşehir tasavvurlarının bir 
başka önemli başlangıcıdır. 2000 yılındaki "Merkezi İdareyle Mahalli İdareler 
Arasında Görev Bölüşümü ve Hizmet İlişkilerinin Esasları İle Mahalli İdarelerle 
İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK" Tasarısının Ek Madde 
21 hükümleri ile 2004-2005 yıllarındaki 5215-5272-5393 sayılı Belediye 
Kanunlarının 11. maddesi hayli benzeşir. Ek Madde 21 şöyledir: 

Gelirlerinin belediye hizmetleri için yetersiz hale gelmesi, nüfuslarının 2000'in altına 
düşmesi, meskûn sahalarının bağlı oldukları il veya ilçe merkez belediyelerinin meskûn 
sahalarına 5000 metreden daha yakın hale gelmesi ve genel imar düzeni veya temel alt 
yapı hizmetlerinde bütünlüğün sağlanması bakımından zorunluluk bulunması 
durumlarından bir veya birkaçının ortaya çıkması halinde, İçişleri Bakanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulu kararıyla belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak bağlı 
oldukları ile veya ilçe merkez belediyelerine katılabilirler, bunun mümkün olmaması 
halinde köy haline getirilebilirler. 

2000 Yerel Yönetimler KHK Tasarısına bizzat katkı veren Ali Aygören aslında 
Tasarıya Ek Madde 21'i ekletenlerdendir. Ak Partinin 5026 sayılı Kanun (Teklifine) 
yansıyan bütünşehir teklifi de Ek madde 21'den ve Aygören'in bütünşehir 
tasavvurundan etkilenmiş gözükmektedir. Aygören, 5026 sayılı Denizli 'ye özel 
Kanunun veto edilmesinin kısa süre sonrasında Yeni Asır Gazetesindeki 16.01.2004 
tarihli röportajında şunları ifade ediyordu: 

Bence Denizli, şu son zamanlarda gündeme gelen bütünşehir projesine karşı çıkmakla hata 
etti gibi geliyor. En azından sizin de zaman zaman şikâyette bulunduğunuzu bildiğim plan 
bütünlüğünü sağlamak açısından bütünşehir iyi bir projeydi. Bizim amacımız, yıllardan 
beri büyükşehirdi. Sonra böyle bir kanun teklifi ortaya atıldı. Ama biz, çevremizde yer alan 
22 belediyenin başkanı ile bir çevre düzeni protokolü imzalamıştık. ... Bu tamamen iyi 
niyete dayalı bir anlaşma. Dileyen dilediği an karşı çıkabilir. Oysa bütünşehir yeni bir 
yapılanma getiriyordu. Ama onun da eksikleri vardı. Kanun teklifi hazırlanırken, bizden ve 
belediye meclis üyelerinden görüş alınsaydı, daha iyi olabilirdi. 

Aralık 2003'de AK Parti iktidarı 5026'nın da aralarında bulunduğu ve üçü de 
prensipte yerel seçimlere ilişkin kalan sürenin yetersizliği nedeniyle veto edilen üç 
özel kanun çıkardı. Hiçbir mevzuatta kullanılmayan bütünşehir (belediyesi) terimi 
5026 sayılı Kanunun içeriğine/özüne ve 5393'ün 11. maddesi uygulamasına da 
verilen isim oldu. 

5. Aralık 2003'teki 47 Yerleşimi Denizli Belediyesi'ne Katma Amaçlı 5026 
Sayılı Kanun ve 9. Cumhurbaşkanınca Veto Edilişi Dönemi: 2003-2004 

Aralık 2003'de Meclis'ten geçip 10. Cumhurbaşkanı Sezer tarafından seçime ilişkin 
tali bir nedenden geri gönderilen 5026 sayılı Kanun Teklifine nasıl gelindiğinin 
hikâyesi genelde Denizli kentsel alanının yönetimi özelde bütünşehir tasavvurları ve 
büyükşehir belediyesi kurma çabalarıyla yakından ilintilidir. Denizli kentsel alanının 
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yönetimine ilişkin en ilginç ve en çok yankı uyandran çabalardan birisi "Bütünşehir 
Yasası" olarak da anılan 5026 sayılı "Bazı Belediye ve Köylerin Denizli 
Belediyesine Katılmasına İlişkin Kanun"dur. 22. Meclisten geçip veto edilen Kanun 
ile ilk önerilen Teklifin başlığı farklı olan Kanunun Gerekçede Denizli kentsel 
alanınn durumu şöyle tanımlıyordu: 

Denizli ve civarında başta yatırım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi olmak üzere yerel 
hizmetlerin sunumunda önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. İl merkez belediyesinin etrafında 
yirmiden fazla belediye olması planlama ve koordinasyon hizmetlerini aksatmakta, 
uygulamada karmaşıklığa meydan vermektedir. Belediyelerin komşu olması nedeniyle 
imar planları yapılması ve mücavir alan uygulaması birbirine zıt olmakta, aynı alanda 
farklı uygulamalar vatandaşları, yatırımcıları ve hizmet talep edenleri sıkıntıya 
sokmaktadır. Örneğin bir organize sanayi bölgesi yer seçimi bile önemli engellerle 
karşılaşmaktadır. İlin gelişimi dikkate alındığında, bölgede planlama, koordinasyon ve 
uygulamada bütünlüğünün sağlanması önem arz etmektedir. Bu nedenle Denizli 
Belediyesi etrafındaki belediye ve köylerin Denizli Belediyesine katılması gerekmektedir. 

Teklifi 15.12.2003'de inceleyen İçişleri Komisyonunda lehde ve aleyhte görüşler 
oluşturuldu. Denizli 'nin çok önemli bir sanayi ve turizm merkezi olduğu, İl 'in hızla 
geliştiği ve bu nedenle çevre illerden yoğun göçe maruz kaldığı, hızla büyüyen 
kentin mevcut yerel yönetim yapısıyla hizmet sunmada yetersiz kaldığı, kentin 
bütünsel planlanabilmesi için bu Teklifin acilen yasalaşması gerektiği Komisyonun 
lehte görüşleriydi. Komisyonda Teklifin aleyhindeki görüşlerse bu düzenlemenin 
bilimsel temele dayalı ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yapılması gereği, 
seçimlerin temel hükümlerine aykırılığı, seçim hesapları taşıdığı yönündeydi. Kanun 
Teklifi ile Gerekçesini uygun bulan İçişleri Komisyonu Teklifin adını ve 1. maddesi 
değiştirdi: "Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin 
Kanun" adını alarak Meclise gönderilen Teklif Merkez, Honaz, Akköy, Sarayköy ve 
Babadağ İlçelerindeki 22 belediye ve 25 köyün tüzel kişiliklerini kaldıracaktı. 2004 
Mart yerel seçimlerinden üç ay önce Aralık 2003'te Meclisten geçerek 
Cumhurbaşkanı Sezer'in onayına sunulan 5026 sayılı bu Kanun seçime bir yıldan az 
süre varken yerleşim birimlerinin statüsü değiştirilemez amir hükmü nedeniyle tali 
nedenle veto edilerek 30.12.2003'te TBMM Başkanlığına geri gönderildi. 

Son dönemlerde ANAP, CHP ve DYP'den adayların belediye başkanı olarak görev 
yaptığı Denizli Belediyesini kazanma ihtimalini kuvvetli hisseden AK Parti, 
genişleyen bir alanı kazanma ve kontrol etme şansını kullanmak istemiş olabilir. 
Teklif Mart 2004'deki yerel seçimlerden kısa süre önce gündeme getirildi. 
Denizli 'ye özel bir hukuki düzenleme olan 5026 sayılı Kanun yerelde hazırlık 
aşamasında yeterince tartışılmadan Meclise getirildi. Teklif Meclisten hızlıca 
geçtikten sonra ciddi tartışmalar oldu. 2004-2005'de Teklifin tekrar Meclise 
getirilme söylemi Merkez İlçedeki belde belediyelerinin seçilmişlerinin çoğunu karşı 
çıkış kampanyalarında birleştirdi. Teklifin hakkında basına yansıyan haberlere 
rağmen, yerel halkın Kanun (Teklifini) yeterince anlaması sağlanamadı. Yerel, 
bölgesel ve ulusal medyada Teklifin Denizli kentsel alanının yönetim sorunlarıyla ve 
1990'lardaki aşırı idari parçalanmışlıkla ilişkileri yeterince işlenmedi. 

5026 sayılı Kanun veto edilmeseydi, Merkez İlçedeki neredeyse tüm köy ve 
beldelere ilaveten başka ilçelerin kimi belde belediyeleri ile köyleri de, --kısa süre 
sonra Mart 2004'de yapılan-- ilk yerel seçimlerin ardından, Denizli Belediyesinin 
mahallelerine dönüşecekti. Kanun 2003 sonu itibariyle Denizli Belediyesinin 
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nüfusunu 2 kat bile artırmazken alanını 9 kat civarında artıracaktı. Çevreyolu, imar 
planı, toplu konut, yağmursuyu tahliyesi, kentiçi ulaşım, Karahayıt-Pamukkale 
turistik bölgesinin iyileştirilmesi gibi kimi konularda çözüme ciddi oranda katkıda 
bulunabilecek olsa da Kanun uygulansaydı bazı yeni sorunlar da çıkartabilecekti. 
Denizli Belediyesi çalışanlarının yeni dev alanlı kenti algılaması, bu dev alanda 
adaletli ve dengeli hizmet yürütmesi, hizmetlerin hızı, katılımcılık, hemşehrilerin 
Denizli Belediyesine ulaşabilirlik, Çüruksu Ovasının tarım dışı amaçlarla kullanımı, 
demokrasinin zaafa uğraması, yeni rant kavgaları önemli sorunlardan bazılarıydı. 
Kanun bir sayfalık gerekçe, yarım sayfalık metin ve tüzel kişiliği kaldırılacak 
belediye ve köyleri gösteren ek tablolardan oluşmaktaydı. Önemli bir değişimi 
başarmak isteyen bu Kanun statüleri lağvedilip mahalleye dönüştürülmesi öngörülen 
beldelerin belediye başkanlarının eleştirel söylemlerini destekler tarz ve içerikte, 
basit, kısa ve amatörcedir. Lehte ve aleyhte hayli ilgi gören düzenlemeyi Vatan 
Gazetesinin haberine (14.12.2003) göre Denizli Belediyesi destekledi: 

. Merkezindeki güçleriyle zayıf oldukları ilçe, belde ve köyleri kazanmak için 
operasyonlara başlayan AKP, ilk adımı Denizli ile attı. Denizli'de muhalefetin güçlü 
olduğu ilçe ve belde belediyelerini kent belediyesine bağlamayı planlayan . kent 
belediyeleri için de 'büyükşehir belediyelerinde' olduğu gibi 'yasa teklifi' formülünü 
kullanan AKP, Denizli merkez belediyesinin yetki kapsamını genişleten bir teklifi 
Meclis'in gündemine taşıdı. ... Teklifle ayrıca, merkez belediyenin etrafındaki 22 belde 
belediye başkanlığı ile 29 köy de, aynı şekilde merkez belediyenin yetki sahasına 
konuluyor. Teklifle kaldırılıp merkeze bağlanan ilçe ve belde belediyelerinin 11'i DYP, 
7'si ANAP'ta bulunuyor. Bu belediyeler arasında MHP ve CHP'nin de 2'şer belediyesi 
bulunuyor. 

Yeni Asır Gazetesine (28.12.2003) göre, özel Yasanın Cumhurbaşkanınca geçici 3. 
maddesinin veto edilmesinden 3 gün önce Belediye Başkanı Ali Aygören, AK Parti 
Milletvekilleri ve Denizli Platformu 5026'nın bütünşehir/katma fikrini destekledi. 
Yasasının Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanmasını isteyen Aygören 
Denizli 'nin gelirlerinin artırılması ve büyükşehir belediyelerine il gelirlerinden 
aktarılan ek yüzde 5 paydan yararlanmak için Denizli 'ye özel bir yasa çıkarılmasını 
istemekteydi. T.B.M.M.'nin 20.12.2003 tarihli 32nci Birleşimde Denizli Milletvekili 
Mustafa Gazalcı ise şahsı adına söz alarak Teklif aleyhinde şunları ifade etmekteydi: 

Bir gecede 50 belediyemiz alınıyor, Denizli'nin kolu kanadı kırılıyor, büyükşehir olmayı 
beklerken, bütünşehir oluyor. Böyle bir statü yok, böyle bir olanak yok. Ne demek 
bütünşehir?! ... ben diyorum ki, bu ne çevre belediyelere ne Denizli Belediyesine yarayan 
bir şeydir. Bir karar verilmiş; ama alelacele verilmiş, altyapısı hazırlanmamış. . 
insanların görüşleri alınmamış, bu bir reform değil. . Bu düzenleme Denizli'nin hayrına 
değil, çünkü . Denizli büyükkent olduğu zaman, bu tüzelkişilikleri yok edilen 
belediyeler varlıklarını koruyacaklar, birinci kademe belediye olacaklar. Kırk yıllık, elli 
yıllık belediyeler ve Denizli'nin uzağında bir kısmı, tamam, bir kısmı Denizli'yle birlikte; 
ama planı, programı yapılmış. Hangi açıdan Denizli'ye yarayan bir iş var burada? 
Büyükşehir mi oluyoruz; hayır. Başka bir gelir mi sağlanıyor; hayır. Peki, uzakta olan 
belediyelere ne sağlıyoruz? . İleride yapılacak büyükkent düzenlemesiyle beraber bunun 
ele alınması gereğini bir kere daha söylüyorum. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 11. Maddesindeki Tüzel Kişiliğin Sona 
Erdirilmesi Düzenlemesinin Denizli'de Uygulanması Dönemi: 2004-2009 

5393 sayılı Belediye Kanununun 11. maddesi 1. fıkrasındaki tüzel kişiliğin sona 
erdirilmesi hükmü ve bunun Denizli 'de uygulanması beş ayrı dönemde incelenebilir: 

322 



KBAM 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu 

1) 5215 ve 5272 sayılı Belediye Kanunları dönemi (Mart 2004 - Temmuz 2005); 2) 
5393 sayılı Belediye Kanunu ile Denizli Belediyesi Meclisinde komşu belediye ve 
köylerin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi kararı arası dönem (Temmuz 2005 - Nisan 
2006); 3) Denizli Belediyesi Meclis kararından Üçlü Kararname ile 2006/8352 sayılı 
sınır tespiti kararına kadar olan dönem (Nisan-Ağustos 2006); 4) 2006/8352 sayılı 
Üçlü Kararnameyle sınır tespiti kararı ile 2009 Yerel Seçimleri arası dönem (Ekim 
2006 - Mart 2009); 5) Yerel Seçimler ile yeni Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısı 
arası dönem (Nisan 2009 - Kasım 2012) . Aşağıda Belediye Kanununun 11. 
Maddesinin düzenlemesi ve bunun Denizli 'de uygulanması hikâye edilmektedir. 

5216 sayılı Kanun ile yeni büyükşehir belediyesi kurulması il merkezinde asgari 
750.000 nüfus şartı ve diğer kriterlerle zorlaştırıldığından başta büyükşehir 
belediyesi olmak isteyen il merkezi belediyeler ve diğer ana belediyelerin 
sorunlarına çözüm olmak üzere Belediye Kanununda 4., 5., 8. ve 11. Maddelere yer 
verildi. 4. ve 8. maddeye benzeyen hükümler daha önce de olmakla birlikte belediye 
kuruluşunda 5.000m. mesafe ve 5.000 nüfus daha önceki mesafe ve nüfus 
ölçütlerinden daha yüksektir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 11. maddesi bir ana 
belediyenin sınırlarına 5km mesafede kalan belediyelerin altyapı sorunları, genel 
imar düzeni ve temel altyapı hizmetlerinin aksaması veya gerekli kılması 
durumunda üçlü/müşterek kararnameyle ana belediyeye katılabilmesini öngörür. 
5393 sayılı Belediye Kanununun genel ve madde gerekçelerinde sadece iki 
ilin/belediyenin adı geçmektedir; bunlar 11. maddenin gerekçesindeki Hatay ve 
Denizli'dir: 

Denizli ve Hatay illerimizde olduğu gibi birçok belediye cadde ve sokaklarla birbirinden 
ayrılmış, görev ve yetkilerin kullanımı ile hizmetlerin sunumunda karmaşa yaşanmış, 
vatandaşlar karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak hangi belediyeye başvuracaklarını 
şaşırmış, imar denetimleri ve kaçak yapılaşma ile mücadele yeterince yapılamamış ve 
kentlerimiz hızla gecekondulaşmıştır. 

"Sınır düzeltmesi" ve "sınır kararı" olarak da anılan düzenleme kapsamında, İçişleri 
Bakanlığının 2006/8352 sayılı (Üçlü Kararname) Kararı 12.08.2006'de Resmi 
Gazetede yayımlandı. Buna göre, Denizli İli Merkez İlçeye bağlı Akkale, Bereketli, 
Gümüşler, Kayhan, Kınıklı, Servergazi Hallaçlar, Üçler, Korucuk, Bağbaşı, 
Başkarcı, Gökpınar, Göveçlik Belediyeleri ile Bozburun, Eskihisar, Goncalı, Hisar, 
Kadılar, Karakurt, Saruhan, Şirinköy, Güzelköy (Yiğenağa), Karakova Köylerinin 
tüzel kişilikleri feshedilerek Denizli Belediyesi sınırlarına katılması Belediye 
Kanununun 11. maddesince uygun görüldü. Mart 2009 yerel seçimlerinde adı geçen 
yerleşimlerden Başkarcı hariç diğerlerinin tüzel kişilikleri sonlandırıldı. Kendisine 
katılan bu yerleşimlerle sorumluluk sahası ve nüfusu hayli genişleyen Denizli 
Belediyesinin 2000 nüfusu 275.000'di. 

Karar Denizli Büyükşehir Belediyesine giden yol olarak yorumlandı; çünkü Kararın 
da etkisiyle Belediyenin nüfusu 2012'de 512.000'e ulaştı. Denizli Belediyesinin bu 
Kararla genişleyen yeni sınırlarından çizilecek 10kmlik bir alandaki nüfus da 
eklenince Denizli İlinin merkezinde bir büyükşehir belediyesi kurulması, 5216 sayılı 
Kanunun asgari 750.000 nüfus şartına rağmen mümkün görünmeye başlandı. 5393 
sayılı Belediye Kanunu 11. Maddesinin Denizli kentsel alanının yönetimi açısından 
uygunluk ve yeterliliği demokratiklik, etkililik, etkinlik, tercih, rekabet, optimal 
ölçek, hesap verebilirlik, kendi kaderini tayin, katılım açılarından sıkıntılı ve 
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tartışmalı iken bu kez 2012 yaz aylarında yeni büyükşehir belediyesi yasa tasarısıyla 
aralarında Denizli ilinin de olduğu 13 ilde il sınırları bazında büyükşehir belediyesi 
kurmayı öngören yeni yasa tasarısı gündeme geldi ve uzun süre saklı tutulan kanun 
tasarısı il sınırlarını esas alınca sıkıntılar daha da arttı. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 11. Maddesiyle ortaya atılan çözümün tüm 
hizmetleri tek bir belediyede toplayan anlayışı, soyut mesafe (5.000 metre) sınırı 
gibi özellikleri, bu çözümün ne kadar ve hangi durumlarda arzu edilir olduğunu, 
özellikle iltihak eden ana belediyenin başarısızlığı halinde, tartışmalı hale 
getirmektedir. Bu hükme göre, il ve ilçe merkezi bir belediye etrafındaki köy ve 
belediye statüsündeki yerleşim yerlerinin statüsünü kolayca kaldırabilmektedir. 11. 
maddedeki düzenleme nüfusu ne olursa olsun tüm il ve ilçe belediyelerini iltihak ve 
birleşmelere ehil kılması ve karşı taraftaki belediye ve köy yönetimine ve/veya 
hemşehrilerin rızasını almayı gerektirmesi sorunludur. 

Denizli Belediyesi Meclisi 11. maddenin 1. fıkrasının uygulanmasına dair kararının 
ardından işlemler Valilik, Danıştay, İçişleri Bakanlığı ve Üçlü Kararname sırasını 
izlemiştir. Denizli Belediyesi 11. maddenin 1. fıkrasının kapsaması gereken alana 
dair haritanın çizimiyle karara gerekçe oluşturacak hazırlıkları yaptı. 2006/8352 
sayılı sınır tespiti kararına karşı açılan iptal davasında Belediye değil Valilik 
muhatap alındı. 2006/8352 sayılı Denizli Sınır Tespiti Kararı (Üçlü Kararname) 
5393 sayılı Belediye Kanunundan bir yıl 5393'ün öncülü olan 5215'den ise iki yıl 
sonra gerçekleşti. Karar Mart 2009'daki yerel seçimlerle birlikte geçerli hale geldi. 

Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısı Dönemi: 2011-2012 

AK Parti, 2011 seçimlerine giderken daha önce kendisinin çıkarmış olduğu 
Büyükşehir Belediyesi Kanununda değişikliğe gideceğini vaat etmiş, en kısa 
zamanda, il nüfusu 750.000'i geçen illerde de büyükşehir belediyesi kuracaklarını 
belirtti (Şahin, 2012). Bu vaat Ekim 2012'de T.B.M.M.'nin İçişleri Komisyonunda 
görüşülerek aralarında Denizli'nin de bulunduğu 13 yeni ilde il sınırlarını içeren 
büyükşehir belediyesi kurulmasını öngören kanun tasarısına dönüştü. 

Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Denizli kentsel alanının yönetim sorunları arasında planlama, çevre yolları, toplu 
konut uygulamaları, şehir içi ulaşım, yağmur suyu drenajı, kentiçinde kalan sanayi 
tesisleri, kent merkezinde okullar başta olmak üzere kimi kamu binaları için uygun 
arazinin bulunamayışı yer almaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 11. Madde 
uygulamasıyla genişleyen bugünkü (Kasım 2012) Denizli Belediyesi birçok yönden 
küçük belediyeler, köyler, verimli tarım arazileri, yüksek dağlar, Pamukkale-
Karahayıt Özel Çevre Koruma Bölgesi, arkeolojik sit alanları, afet riski yüksek 
alanlar, askeri sahalar, ormanlık araziler, göllerle çevrilidir. 

Kentleşme ve yapılaşma açısından bu derece sınırlandırılmış ve kuşatılmış ve il 
nüfusunun yarısından fazlasının Denizli Belediyesi sınırlarında yaşadığı bu kentte 
artan nüfusu ve kent içinde istenmeyen kullanımları çevreye yaymak için 
Belediyenin daha geniş alanları kontrol etmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bir yandan 
büyükşehir belediyesi modeliyle Çameli, Güney, Bekilli gibi Denizli metropoliten 
alanıyla uzun vadede bile ilişkisi olamayacak ilçelerin büyükşehir belediyesine dahil 
edilme ihtimali ile BŞB modelinde ilçe belediyelerinin sınırlı yetkileri önemli 
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sorunlar arasında yer alırken diğer yandan Türkiye'nin alansal yönetime geçme 
ihtiyacı ve bunun için iki temel model olan il özel idareleri ile büyükşehir belediyesi 
modelinden birisinin tercihi arasında zorlu bir karar verilmek üzeredir. Aslında AK 
Parti ve bu özel durumda özelde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçimini il özel 
idarelerinin performansı ile Mart 2009'dan bugüne il çapında faaliyet gösteren 
İstanbul ve Kocaeli modellerine bakarak kararlı bir şekilde vermiş gözükmektedir. 
Geçmişi 19. Yüzyılın ikinci yarısı başlangıcına giden il özel idaresi esas alınarak 
sınırları nispeten küçük ve ilin neredeyse tamamının metropolitenleşme ihtimali 
bulunan il sınırlarında metropoliten il özel idaresi kurmak yerine tercihin -geçmişi 
prensipte 1984 yılına giden- büyükşehir belediyelerinden yana yapılmış olması 
gözönüne alınarak Kanun il sınırlarını kapsayan 13 yeni ilde büyükşehir belediyesi 
kurulması ve mevcut 16 ildeki BŞB'lerden halihazırda tüm yönlerden il sınırlarına 
dayanmayan 14'ünü de il sınırlarına genişletecekse belki illerin ve ilçelerin 
sınırlarını değiştirmek de anlamlı olabilir. Bu bağlamda Denizli 'nin Çameli İlçesi 
Muğla ili ile Antalya ili arasında kurulmasında büyük fayda olan Fethiye ili 
kurularak buraya bağlanabilir. Öte yandan Afyon ilinden çok uzakta olan ve Denizli 
ile etkileşimde olan Dazkırı da Denizli 'ye bağlanabilir. 

Türkiye'de normal belediyeler büyük ölçüde çok amaçlı tek bir örgüt (belediye) 
tarafından yönetilirken, büyükşehir belediyesi alanında çok amaçlı büyükşehir ve 
ilçe belediyeleri ile tek amaçlı su ve kanalizasyon idareleri bulunmaktadır. 
Türkiye'de, büyükşehir belediyeleri dışında, birden fazla belediyeyi içine alan ve 
kimisi metropolitenleşmekte olan kentsel alanların yönetimi için özel bir hukuki 
yapı veya model öngörülmemiştir. Denizli özeline yönelik bu incelemeden de 
anlaşıldığı üzere bu deneme ve düzenlemelerin hiçbirisi büyükşehir belediyesi 
statüsü kadar önemli ve ilgi çekici olamamıştır. Birden fazla belediyenin kentsel 
alan oluşturmasının yarattığı sorunların çözümüne dair çabaların en yoğun olduğu 
Denizli 'de bile nihayetinde daha kalıcı çözüm büyükşehir belediyesiyle gelecektir. 
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6306 Sayılı Yeni Yasa İle İstenen Anlamda Kentsel 
Dönüşüm Elde Edilebilir mi ? 
Buğra Kağan Esen1 

Öz: Kentsel Dönüşüm, sorunlu kentsel alanların, kamu-vatandaş-özel sektör üçlüsünün ortak 
iradesi ile, belli bir "proje" kapsamında iyileştirmesi işidir. Bu tanımla kastedilen, Belediye 
Kanunu'nda açıklandığı gibi, belediye eliyle yürütülen, uzlaşma kuralları ve proje esasları, 
belediye meclis kararlarına dayandırılan kentsel dönüşümdür. Bu uygulamanın ön şartı, 
piyasa mekanizmasının veya mevcut imar mevzuatının, istenen anlamda kentsel değişime 
elvermiyor olmasıdır. Bu kapsamın dışında yapılan çevre iyileştirme, yıkım, yapım ve bina 
güçlendirme gibi çalışmaları, kentsel dönüşümden ayrı değerlendirmek gerekir. 

6306 sayılı "yeni" kentsel dönüşüm yasası, hem içerdiği yaklaşımlar hem de uygulamada 
ortaya çıkabilecek bazı zorluklar bakımından araştırmaya değer bir konudur. Riskli yapıların 
tespit edilme süreci, kiracıların hak sahibi olabilmeleri ve bürokratik formaliteler, ortaya 
çıkabilecek uygulama zorlukları arasındadır. Kentsel dönüşüm mantığı açısından ise, 
kamusal otoritenin konumu, piyasa aktörlerinin dönüşüm beklentileri, proje yerine parsel 
bazında hareket edilmesi, en önemlisi de mali kaynakların kullanımı konuları incelenmelidir. 
Böylece, yasanın nasıl yorumlanması gerektiği ve nasıl bir iş programı ile hayat bulabileceği 
konularına öneriler getirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Dönüşüm, aktörler, yeni yasa, uygulama, strateji 

Abstract: Urban renewal is the betterment of urban decay areas within a project, backed by 
the willpower of public authority, people and developer. The municipal law states that 
renewal projects shall be initiated and the ruled by municipal decrees. It is essential that 
market mechanism or current regulations are incapable of desired urban change. Other 
works such as demolishing, building making and building reinforcing shall not be referred to 
as urban renewal. 
The new law of urban renewal (6306) is worth researching as far as its approach and 
practicality are considered. Course of risky building determination, rightholdership of tenants 
and bureaucratic formalities are amongst the difficulties. From the approach perspective, it is 
necessary to question the position of the public authority, expectations of the market players, 
parcel based vision, and above all, the usage of fiscal resources. Only then, it is possible to 
re-interpret the new law and suggest guidelines for its usage. 

Keywords:. Renewal, market players, new law, practicality, strategy 

1 Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı: 
bugra_esen @ yahoo. com 



Buğra Kağan Esen 

Giriş 

Bu çalışma, ülkemizde bugüne kadar elde edilmiş kentsel dönüşüm deneyimleri 
ışığında, yeni yasal çerçeve içinde uygulanacak projeleri nelerin bekleyebileceğini 
irdeleme amacıyla hazırlanmıştır. Kentsel dönüşümün teknik, sosyal, ekonomik, 
hukuki, çevresel ve idari yönleriyle bir bütün olduğu düşüncesinden kopmamakla 
beraber, çalışmanın özünde bu projelerin operasyonel başarısı üzerinde durulmuştur. 
Operasyonel başarıdan amaç, belli bir kentsel dönüşüm projesinin istenen anlamda, 
planlandığı ve programlandığı gibi tamamlanmasıdır. Ankara Dikmen Vadisi, Kuzey 
Ankara Protokol Yolu, Bursa Doğanbey, İstanbul Küçükçekmece Ayazma-Tepeüstü 
gibi projeler bunlara örnek gösterilebilir. Kuşkusuz, büyük ölçüde tamamlanmış olan 
bu projelerde, istenmeyen bazı unsurlar ortaya çıkmıştır. Kentsel siluete etkileri 
çokça tartışılmış ve sosyal bakımdan katılımın düşük olduğu gibi eleştiriler 
(Kopanyi 2012) yapılmıştır. Bunun yanı sıra, dönüşümü isteklilikle karşılayan 
haksahipleri de vardır ve bu projelere katılımlarının yüksek seviyelerde olduğu 
görülmüştür. Buna göre, uygulanmış olan projelerden örnek alınacak doğru adımlar 
olduğu kadar çıkarılacak dersler de vardır. Yine de, eldeki eski mevzuatla, kentsel 
dönüşüm adına yapılmış olan önemli işler olduğu ortadadır. Yeni mevzuat, 
ülkemizde kentsel dönüşüm olgusunu çok daha ileri bir noktaya taşıma niyetiyle 
ortaya konmuştur. Bu çalışmada, yeni dönem projelerinde operasyonel başarıya 
ulaşmak için yapılması gerekenler ve kaçınılması gerekenler ele alınmaktadır. 

Resim 1: Bursa Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi (Kaynak: Bursa B.Ş.B., 2012) 

1. Kentsel Dönüşümün Çerçevesi 

1.1 Kentsel Dönüşüm Nedir Ne Değildir ? 

Kentsel Dönüşümün ne olduğunu aktarmadan önce, bu konudaki bilgi kirliliğini 
biraz olsun azaltmak için kentsel dönüşümün ne olmadığını öncelikle aktarmakta 
yarar vardır. Özellikle basında sıkça yer aldığı şekliyle kentsel dönüşüm, yol 
yapmak, park-bahçe yapmak, çevre geliştirme uygulamaları ve hatta bina yapmak 
değildir. Kentsel dönüşüm, 2981 sayılı kanun kapsamında yapılan parsel bazındaki 
inşaat işleri de değildir (Esen 2011). 5366 Sayılı Yasa kapsamında olup tarihi-
kültürel miras sayılan, İstanbul Sulukule gibi projeler de, kentsel dönüşüm değildir. 
Kentsel Dönüşüm, Keleş'e (2010) göre toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal 
amaçlarla, gecekondu bölgeleri, kaçak yapı alanları, riskli bölgeler, tarihi alanlar ve 
kent merkezindeki çöküntü alanları gibi yerlerin kamu ve özel sektörün ve de 
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gerekiyorsa sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yeniden ele alınarak küçük kent 
parçacıkları elde edilmesidir. 

Kentsel Dönüşüm; teknik, sosyal ve ekonomik bakımlardan bozunmuş ya da işlevini 
kaybetmiş kent parçalarının, yenilenip sağlıklı hale getirilmesi veya yeniden inşa 
edilmesi anlamına gelmektedir. Daha geniş bir tanımla kentsel dönüşüm, gecekondu 
bölgeleri, kaçak yapılaşma alanları ve eski sanayi siteleri (Brown Fields) gibi 
yıpranmış, bozunmuş veya ekonomik, sosyal, yapısal bakımlardan çöküntü alanı 
haline gelmiş kent parçalarının kamusal yetki kullanılarak topyekun iyileştirilmesi 
için plan, mülkiyet ve fonksiyonların yeniden düzenlenmesidir (Esen 2011). 

1.2 Türkiye'de Kentsel Dönüşüm 

Ülkemizde Kentsel Dönüşüm, alışılagelmiş tanıma göre sorunlu kentsel alanların, 
kamu-vatandaş-özel sektör üçlüsünün ortak iradesi ile, belli bir "proje" kapsamında 
iyileştirilmesi işidir. Bu tanımla kastedilen, Belediye Kanunu'nun 73. Maddesinde 
açıklandığı gibi, belediye meclis kararı ile yürütülen ve uzlaşma esasına dayandırılan 
kentsel dönüşümdür. Başarı düzeyi bazı yerlerde sorgulanabilir olmakla beraber, 
yerel yönetimlerin egemen olduğu, proje esaslı, "yetkinlik ve sorumluluk" 
unsurlarını içinde barındıran bir modeldir. 

1.3 Kentsel Dönüşüme Başvurulması Gereken Haller 

Kentsel dönüşüm, kişilerin malik oldukları ya da kullandıkları taşınmazlara yapılan 
olağanüstü bir müdahale şeklidir. Bu yüzdendir ki, olağan yollardan gelişme veya 
değişme şansı olan yerlerde, kentsel dönüşüm uygulamaya gerek yoktur. Mevcut 
imar planları ile, piyasa mekanizması içinde istenen değişim ve gelişim 
sağlanıyorsa, bu duruma imkan tanımak gerekir. Gecekondu veya kaçak yapılaşma 
alanlarında da, imar affı yasası çerçevesinde değişim başlamışsa, bu bir yerinde ve 
kendiliğinden dönüşümdür (Keleş 2008) ki buna da ayrıca müdahale etmeye 
genellikle gerek yoktur. İnkişaf alanı olarak da adlandırılabilecek, henüz imar 
planının, parselasyonun kesinleşmediği, yapılaşmanın az olduğu veya hiç olmadığı 
yerler de, arsa ve arazi düzenlemesinin, kısa adıyla 18. Madde uygulamasının 
kapsamına girer. Genellikle kentsel çöküntüden söz edilemeyecek olan bu tür 
yerlerde, maliklerin veya hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, (Tüdeş vd. 
2001) onların istenci dışında tarif edilen (Mengi vd. 2003), imar planı ve mülkiyet 
sınırları tanımlanarak öncelikle piyasa sistemi içinde gelişim beklenir. 

Bunların dışında kalan, kent dokusunu bozan, ekonomik, sosyal, fiziksel 
bakımlardan çöküntü alanı haline gelmiş ve bahsedilen tekniklerin hiç biriyle 
çözümlenemeyen yerler, kamulaştırma seçeneği de mümkün değilse, kentsel 
dönüşüme konu olmalıdır. 

2. Kentsel Dönüşümün Aktörleri 

2.1 Üç Sacayağını Oluşturan Aktörler 

Şekil 1'de, kentsel dönüşümün üç sacayağından ilki olan vatandaş, malik ya da yasal 
çerçevede hak sahibi olan, gerçek veya tüzel kişiler için kullanılmıştır. Vatandaşın 
projeye ilgisi, katılımı ve "olur" vermesi, kentsel dönüşümün en önemli 
anahtarlarından biridir. Mevzuatta, uzlaşma denen unsur da budur. Uzlaşmayı 
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sağlamak için de, vatandaşın "makul" beklentisine uygun düşen dönüşüm 
kurallarının ve gayrimenkul sunumunun ortaya konması gerekir. 

Kamu, dönüşüme karar veren, dönüşüm kurallarını resmileştirip vatandaşa sunan, 
kamulaştırma erkiyle de üstün egemen (Tanrıvermiş 2011) taraftır. Kentsel dönüşüm 
projelerinin karar organları ve yürütücüleri kamu otoriteleridir ve genellikle de yerel 
yönetimlerdir. Bunlar aynı zamanda, projelerin siyasi ve idari sahibidirler. 

ÖZEL 
SEKTÖR 

Şekil 1: Kentsel Dönüşümün Sac Ayakları (Kaynak: Esen 2011) 

Özel sektör de, projeleri gerçekleştirmesi beklenen, sermaye ya da uzmanlık 
kaynağına sahip, gelir beklentisi içinde olan taraftır. Kentsel dönüşümde özel sektör, 
iki şekilde görülebilir. Birincisi, geliştirici kimliği ile belli bir alan için hem konsept 
geliştirme hem de yatırımcı olarak var olabilir ki bunun batı ülkelerindeki karşılığı 
"developer"dır. İkincisi ise, salt inşaat işlerini üstlendiği, idarelerden aldığı hak ediş 
karşılığında yapılı çevre ürettiği, uzmanlık ve işgücü ortaya koyduğu durumdur. Üç 
sacayağı benzetmesi, bunlardan birinin dahi desteğinin olmadığı ya da etkisinin 
azaldığı yerlerde, kentsel dönüşümün tökezleyebileceği düşünülerek yapılmıştır. 

2.2 Aktörlerin Etkileşimi 

Kentsel Dönüşümün önceki bölümde anılan üç aktörünün tamamı bir arada olmadığı 
zaman, farklı kavramlarda projeler anlaşılmalıdır. Bu bölümde, kentsel dönüşüme 
benzetilen, zaman zaman kentsel dönüşüm diye anılan projelerin kapsamları ve 
aslında hangi başlıklarda olmaları gerektiği, kısaca tartışılmıştır. 

2.2.1 Özel Sektör - Kamu Birlikteliği 

Özel sektör ile kamunun birlikte geliştirdiği ancak ortada haksahibi bulunmayan 
projeler, özelleştirme projeleri gibi algılanmalıdır. İstanbul Haydarpaşa ve 
Galataport Projeleri, kentsel dönüşüm olarak anılsa da aslında bu projelerin tarafı 
olarak takdir hakkını kullanacak gerçek haksahipleri yoktur. Bursa'daki Kent 
Meydanı alışveriş merkezi ve meydan projesi de, aynı şekildedir. Kamuya ait olan 
Bursa otobüs terminal işletmesinin, yine kamunun takdiriyle özel sektör proje 
geliştiricilerinin yarışmalı teklif verme usulüne göre yapılmıştır. Burada da, Bursalı 
haksahibi muhatap bulunmamaktadır. 

2.2.2 Kamu - Vatandaş Projeleri 

Salt kamu ile vatandaşın karşı karşıya olduğu kentsel iyileştirme çalışmaları da, 
dönüşüm değil kamulaştırma gibi görülebilir. Bursa'daki Kızyakup (sözde) kentsel 
dönüşüm projesi bu duruma örnektir. Bursa Osmangazi Belediyesi, kente park ve yeşil 
alan kazandırma amacıyla önemli bir çalışma yapmaktadır. Çalışmanın değerli olması, 
kenti iyileştirici etkilerinin olması, kentsel dönüşüm yapıldığı anlamına gelmemelidir. 
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Tanımda yer aldığı gibi, yol, park, bahçe yapmak kentsel dönüşüm değildir (Esen 
2011). Özel sektörün bir katkısı ya da ilgisi, bu türden projelerde yok sayılabilir. Bursa 
Osmangazi Belediyesi'nin bu çevre geliştirme projesi için harcadığı kamulaştırma 
bedeli, kendi resmi verilerine göre üç milyon Lira civarındadır. Kamulaştırılarak 
yıkılan 4 binadaki toplam 85 bağımsız bölümün sahipleriyle, uzlaşma veya yeni 
gayrimenkul sözleşmesi yapılması söz konusu değildir. Osmangazi Belediyesi, 
Kızyakup Projesini kendi internet sitesinde "kentsel dönüşüm" başlığı altında 
tanıtmıştır ki buna gerek yoktur. Kentsel dönüşüm kapsamında olmasalar da, bu türden 
projeleri yapmak elbette ki gerekli ve yerindedir. 

Resim 2: Bursa Kent Meydanı Projesi (Kaynak: K2Y Mimarlık, 2012) 

Resim 3: Bursa Kızyakup Kentsel Dönüşüm Projesi (Kaynak: Osmangazi Bel. 2012) 

2.2.3 Özel Sektör- Vatandaş Projeleri 

Özel Sektör ile Vatandaşın birlikte geliştirdiği, kamunun ise sadece imar hakkı 
tanımlayıcı kimliğiyle "pasif" halde ve dolaylı olarak sürece dahil olduğu projeler, 
kentsel dönüşüme biraz daha yakın bir ürün ortaya çıkarırlar. 2981 sayılı imar affı 
yasasının uygulanması da bu duruma örnektir. Yerinde ve kendiliğinden kentsel 
dönüşüm beklentisi olan bu yasa, bir ıslah imar planı çerçevesinde, piyasa 
mekanizmasına terk edilen bir uygulamadır. 

İstanbul Fikirtepe'de yapılmaya çalışılan kentsel dönüşüm projesi de, aslında 
kamunun imar hakkı artışı sağlayıp, karar mekanizmasını vatandaş ile özel sektörün 
birlikte yürütmesine bıraktığı bir projedir. Bu tür bir projede, kamunun "elini taşın 
altına koyduğu" söylenemez. Fikirtepe, kamu otoritesi tarafından yürütülmemektedir 
ve bu alanda kaos söz konusudur, istenen anlamda dönüşüm sağlanamamaktadır. 
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Arkitera platformu da dahil olmak üzere birçok kaynakta "kentsel dönüşüm" olarak 
anılan, İstanbul Sütlüce'de 2010 yılından itibaren yapılmakta olan Örnektepe 
Kentsel Dönüşüm Projesi de, aslında özel sektörün girişimiyle, vatandaşın uzlaşı 
içinde taşınmazını terk etmesi şeklinde gelişmektedir. Kullanılan anlaşma tekniği 
ise, kat karşılığı ya da arsa payı karşılığı diye bilinen klasik sistemdir. Kuşkusuz, 
özel sektör açısından bakıldığında bu, son derece zor ve gayret gerektiren bir proje 
örneğidir zira anlaşmayanlara karşı kullanacakları bir kamulaştırma gücü yoktur. Bu 
bağlamda Örnektepe Projesi'nde, şu ana kadar geliştirilen işler için, kentsel 
dönüşüm yerine piyasa sistemi demek daha uygun olur. Beyoğlu Belediye Meclisi, 
bu proje için 7 Eylül 2012 tarihinde kentsel dönüşüm kararı almış ve Bakanlığa 
proje başvurusu yapan ilk idarelerden biri olmuştur. Buna göre, belediyenin karar 
geliştireceği, uzlaşma sürecini çalıştıracağı, mülkiyeti elinde toplayıp daha sonra 
özel sektörü görevlendireceği yeni durumda, özetle "oyun kurucusu" olduğu 
durumda, Örnektepe için de "kentsel dönüşüm" ifadesi, doğru yerini bulacaktır. 

Resim 4: İstanbul Örnektepe Kentsel Dönüşüm Alanı (Kaynak: Arkitera 2012) 

2.2.4 Yalnızca Kamuyu İlgilendiren Projeler 

5 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen 150 kadar kamu binasını yıkma işi, aslında 
tek aktörlü, özel sektör ile haksahiplerinin taraf olmadığı, kamunun kendi 
inisiyatifiyle yaptığı bir işlemdir. Ülkemizdeki yazılı ve görsel medya kaynaklarının, 
belki yetersiz bilgilendirilmesi, belki de manşet yapma konusundaki telaşlarıyla, 
konuyu "kentsel dönüşüm başladı" diye aktarmaları, şanssızlık olmuştur. Kamunun 
kendi binalarını yıkması ya da yeniden yapması için kentsel dönüşüm ifadesini 
kullanmak, en kestirme tarifle "abartılmış" bir başlıktır. İlk bölümde yapılan 
tanımda olduğu gibi "bina yıkmak, yapmak" kentsel dönüşüm değildir. Bir sonraki 
bölümde incelenen yasa da, zaten bu türden işler yapmak için çıkarılmamıştır. 

3. 6306 Sayılı Yeni Dönüşüm Kanununun ve Yönetmeliklerinin Analizi 

3.1 Yeni Yasa'nın "Depremden Korunma" Amacı 

Hem yeni yasanın içerik ve gerekçelerinden, hem de yetkililerin yapmış oldukları 
açıklamalardan, bu yasanın insanları tabii afetlerden koruma amacıyla çıkarıldığı 
anlaşılmaktadır. Ülkemizin tehdit altında olduğu tabi afetler denilince volkan 
patlaması, tsunami ve muson yağmurları gibi coğrafi bakımdan uyarlık göstermeyen 
doğal afetler söz konusu değilse, kastedilen doğrudan "deprem" olmalıdır. O halde 
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yasanın adından hareketle "afet riski" dendiğinde depreme duyarlı bölgeler 
düşünülmelidir. Etkili afet politikaları geliştirmek için kentlerin sismik 
duyarlılıkları, nüfusları ve yapı özellikleri ele alınarak istatistiksel çalışmalar 
yapmak mümkündür (Sönmez 2011). Ülkemizin üzerinde bulunduğu deprem 
kuşağında, hangi kentlerimizin bu tür bir felakete karşı ne kadar duyarlı olabileceği, 
yıkılacak bina sayısı, can kaybı gibi kestirimler, bilimsel olarak yapılabilir. 

O halde böyle bir bölgeleme çalışmasına göre depremden etkilenme önceliği 
belirlenecek alan için (örneğin Kuzey Anadolu Fay hattı gibi) bir özel yasa 
çıkarılarak gerekli yapısal tedbir ve çalışmaların, sadece söz konusu alan için 
yapılması daha uygun olabilirdi. Hatta İstanbul'un dönüşümü için, tıpkı 5104 Sayılı 
Kuzey Ankara Girişi Dönüşüm Projesi Kanunu gibi, daha da ayrıntılı bir özel yasa 
da çıkarılması, çok yerinde olurdu. 6306 sayılı yasa, tüm ülkeyi kapsadığından 
görece deprem riski altında olmayan Ankara, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya, 
Mersin, Samsun gibi büyük kentler de, artık bu yasa kapsamına girmiştir. Anılan bu 
kentlerin de başkaca gerekçelerle kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğu halde dönüşüm 
süreci, afet riski varmış gibi, yeni yasaya göre işletilecektir. 

3.2 Yetkiler ve Yetkililer 

Yasadan anlaşılmaktadır ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dönüşüm alanları üzerinde 
söz sahibi olan üst kurum haline gelmiştir. Belediyeler, bu bakanlıkça yetkilendirildiği 
takdirde, yine bakanlığın belirleyeceği çerçevede dönüşüm yapma hakkına sahiptirler. 
Belediye Kanununa göre yapılacak olan kentsel dönüşüm projeleri de, artık öncelikle 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın inisiyatifine bağlanmıştır. 

TOKİ, bundan önceki uygulamalarda söz sahibi bir dönüşüm aktörü iken, bu yasayla 
daha geri plana gelmiş gibi görünmektedir. Yasada TOKİ ile ilgili yapılan her atıfta, 
"TOKİ ve/veya İdare" ibaresi vardır ki idareden kastedilen belediyedir. TOKİ de 
tıpkı Bakanlık gibi, merkezi idarenin bir uzantısı olduğundan ve dönüşüm alanları 
üzerinde merkezi yönetimin dışında, farklı karar verici bir kurum olmadığından, 
aslında kısmen pasifleştirilmiştir. TOKİ'nin, lazım olduğu takdirde, bu kanuna 
hizmet edecek konut üretiminde rol oynayabileceği anlaşılmaktadır. 

Bunun dışında, kanunda görüşü alınacağından bahsedilen, Afet ve Acil Durum 
Yönetimi (AFAD) Başkanlığı bulunmaktadır. Doğrudan Başbakanlığa bağlı olan bu 
kurumun, afet riski bulunan yerleri öncelikle inceleyip, görüşünü bakanlığa 
bildirmesi tarif edilmiştir. Bu, Bakanlık ve belediyeler arasında bir aşama gibi 
değerlendirilebilir. Tüm bu sayılanların üzerinde, Bakanlar Kurulu'nun alan 
belirleme, genişletme, idarelere devretme, gelir-gider, harcama, kredi gibi esas 
konulara karar vermesi, yani kanunun yürütücüsü olması hükmü vardır. 

Şu halde, kentsel dönüşüm gibi, yerel olması beklenen bir faaliyet için yerel özerklik 
ilkesi yerine, özellikle prensip kararlar açısından merkezden yönetim ilkesi tercih 
edilmiştir. Aslında Türkiye'nin de 1988 yılında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı'na imza atmış olduğu düşünüldüğünde, bu tür projelerin, mümkün olduğu 
kadar yerel yönetimlerin kendi takdir haklarıyla geliştirilmesi, daha uygun olurdu. 

3.3 Riskli Alan ve Yapı Tespiti, Yıkıma İlişkin Hükümler 

Yasada riskli "alan" ifadesine yer verilmekle beraber, riskli "yapılar" ile ilgili 
yapılması gerekenler üzerinde çok fazla durulmuştur. Özellikle ikincil mevzuatta bu 
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yapıların tek tek tespiti, maliklerinin başvuru koşulları, bilirkişi ve uzmanların 
yapacağı çalışmalar, çok detaylı bir biçimde ifade edilmiştir. Bütün bunların üzerine 
de, aslında bütünlüğü bozmamak adına, çürük olmayan yapıları da içinde barındıran 
belirli bir çerçeve alanın dönüştürülmesi gereği ifade edilmektedir. O halde bu 
noktada şu yorumu yapmak gerekir: Risk altında olduğu düşünülen belli 
büyüklükteki bir bölge dönüştürülmeliyse, o alandaki binlerce, on binlerce yapıyı 
sağlam-çürük diye ayrıştırmanın gereği yoktur. Bu, yalnızca zaman ve parasal 
kaynak kaybı değil, aynı zamanda bölge sakinlerinin huzurunu kaçırıcı bir 
potansiyel unsurdur. Bilirkişi veya uzman kişilerin, yapıları incelemeleri esnasında 
direniş veya huzursuzluk olacağını ön görmüş olan yasa koyucu, bu kişilerin işlerini 
engellemek isteyenlere gerekli cezanın uygulanacağını, bu yasaya açıkça eklemiştir. 

3.4 Haksahibi İlişkileri ve Anlaşma 

Yasa, anlaşma konusunda öncelikle vatandaşların depreme dayanıksız olan 
binalarını idareye bildirmesini ön görmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Bayraktar'ın 10 Mayıs 2012 tarihinde GYODER 12.Gayrimenkul Zirvesi'nde 
bildirdiği şekliyle, öncelikle vatandaşın bu konuda kendiliğinden harekete geçip, 
anlayışlı ve bilinçli olup dönüşüme destek olması, fedakarlıklarda bulunması 
beklenmektedir. Yani öncelikle, yerinde ve kendiliğinden dönüşüm işaret edilmiştir. 

Yasaya göre, riskli bir taşınmazın yıkımı için malikler 2/3 çoğunluk sağladıklarında 
kalan kısmı izale-i şüyu gibi bir yaklaşımla alabilecekler, alamıyorlarsa idare, bu 
hisseyi kamulaştırabilecektir. Bu, kuşkusuz, bina sakinleri veya malikleri arasında 
kaotik sonuçlar doğurmaya yönelik bir durum olacaktır. Yasanın genel kapsamına 
bakıldığında, aslında 2/3 çoğunluğun da bir önemi olmamalıdır zira yıkılması şart 
olan, çürük addedilen bir binada, 1/10 oranında anlaşma sağlansa bile idare, her 
şekilde kamulaştırma ve yıkma yoluna zaten gitmelidir. 

Mevzuatta, özel sektör işbirliğinden, kat karşılığı sisteminden ve dileyenlerin kendi 
konutunu kendi imkanları ile yapabilmesinden bahsedilmiştir. Kendi imkanından 
amaç, haksahiplerinin kendi malzeme veya işgüçleriyle bina yapmaları 
olamayacağına göre, bu konuda uzmanlaşmış kat karşılığı veya bedeli karşılığında 
inşaat yapacak olan yapımcı, girişimci olmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak da, 
Bakanlık tarafından sağlanacak kredi imkanlarını açıklayan bir dönüşüm özel hesabı 
yönetmeliği de ortaya konmuştur. Bütün bu parçalar birleştirildiğinde aslında 
gelinen nokta, vatandaş ile özel sektörün buluştuğu piyasa mekanizmasına, yeşil ışık 
yakıldığıdır. Tam burada, ilk bölümde kabul edilen, "piyasa mekanizmasının mevcut 
imar düzeni içinde istenen gelişime elvermiyor olması halinde kentsel dönüşüme 
başvurulur" ilkesini tekrarlamakta yarar vardır. Kat karşılığı ya da özel sektör-
vatandaş işbirliği, deprem riski olsa da olmasa da, kentlerin dinamik rant haritasına 
göre kendi yolunu bulan, doğal bir süreçtir. Piyasa sisteminin çalışması gereği (ve 
temennisi), fazladan yeni yasada yerini bulmuştur. 

3.5 Malik Olmayan Hak Sahipleri 

Yasanın bir başka radikal getirisi de, kiracı veya kullanıcı sıfatındakilerin de, bir 
yıldan daha fazla bir süredir dönüşüm alanında bulunduklarını kanıtlamaları halinde 
hak sahibi sıfatıyla yeni gayrimenkul için sözleşme yapabilmeleri, defaten de kira 
yardımı alabilmeleri ve kendi imkanlarıyla bina yapacaklarsa bakanlıktan kredi elde 
edebilmeleridir. Bu sayede, dönüşecek bir adet bağımsız bölümün, hem maliki hem 
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de kiracısı, ayrı ayrı kira alma, kredi kullanma, hatta taşınmaz edinme hakkı 
kazanacaklardır. Sayısı belli olmayan bu kiracı ya da kullanıcı gruplarının sisteme 
haksahibi olarak dahil edilmeleri, kentsel dönüşümün faturasını ikiye katlayabilir. 

Bu hükümle ilgili olarak henüz belirlenmemiş iki önemli unsur vardır. Birincisi, 
kiracılığın bir yıldan daha fazla süreli olması ifade edilmesine karşın, belirli bir 
milat tarif edilmemiştir. Bir yılın geriye doğru sayımı kanun çıkış tarihinde mi, 
dönüşüm alanı ilan edildiğinde mi, tahliye ya da yıkım anında mı başlayacaktır ? 
İkincisi de, kiracılığın hangi belge veya karine ile kabul edileceği belirtilmemiştir. 
Buna göre muhtar kaydıyla, kişisel beyanla, adrese dayalı sistemle, kira kontratıyla, 
ya da özel sözleşme ile kiracılık belirlenebilir. Bilindiği gibi ülkemizin birçok 
yerinde, özellikle de kaçak yapı ve gecekondu alanlarında, kiracı-mülk sahibi 
ilişkileri, formel yollardan yürütülmemektedir. Bu yüzden de sahte evraka dayalı 
kiracılık ve kullanıcılık kayıtlarının düzenlenmesi, hiç de uzak bir olasılık değildir. 

3.6 Mali Kolaylıklar 

Mevzuat, belediye harçları, noter harcı, tapu harcı, damga vergisi gibi bazı maliyet 
kalemlerinde muafiyet sağlamaktadır. Bu muafiyetlerin, inşaat yapımcıları için 
kolaylıklar getireceği kesindir. Bu noktada şu yorum getirilebilir: Piyasa sistemi ele 
alındığında, dönüşüm kapsamında olmayıp da benzer yerlerde faaliyet gösteren 
inşaat yapımcıları, genel rekabet ortamı içinde, dönüşüm alanında çalışmakta olanlar 
kadar avantajlı olmayacaklardır. Şu halde, inşaat yapma niyetinde olan birçok 
girişimcinin, çalışmayı hedefledikleri yer için dönüşüm kararı çıkmasını 
bekleyecekleri ön görülebilir. Yüklenicilerin hareket tarzı bir yana, getirilen bu mali 
kolaylıklar, sistemin önünü açması beklenen, pratik ve olumlu etkiler arasındadır. 

3.7 Mali Kaynakların Yeterliği 

Yasa koyucu, hedeflenen büyük dönüşüm için gerekli olan kaynakları da dönüşüm 
özel hesabında toplayacağını belirtmiştir. Bu hesabın içeriği, 2B diye adlandırılan 
orman alanları satış gelirlerinin en fazla %90'ı, İller Bankası karının bir kısmı ve 
çeşitli ceza, harç gibi gelirlerdir. Bunun matematiği kısaca şöyle yapılabilir: 2B 
gelirleri, TRT kanalıyla, 11 Mayıs 2012 tarihinde Maliye Bakanı tarafından en fazla 
14.8 Milyar Lira olarak açıklandığına göre, bunun %90'ı olan yaklaşık 13 Milyar 
Lira, bu hesabın temel taşı gibi algılanabilir. İkinci önemli kaynak ise, İller 
Bankası'nın faiz ve hazine gelirleri hariç yıllık karının %50'si olarak yasaya 
girmiştir. Bankanın yıllık net karı, yayınladığı bağımsız rapora göre 2010-2011 
yıllarında ortalama 80 Milyon Lira olarak gerçekleşmiştir. Bu da, yılda 40 Milyon 
Lira gibi, 2B gelirlerine kıyasla çok cüz'i sayılabilecek bir katkıdır. Buna göre, 
kentsel dönüşüm için yasada tarif edilen özel hesap, en iyimser tahminle 14-15 
Milyar Lira civarına ulaşabilecektir. 

Bu matematik şu karşılaştırma için yapılmıştır: yasada tarif edilen kaynakla 
gerçekten de milyonlarca konutun dönüşümünü hedeflemek gerçekçi bir yaklaşım 
mıdır ? Bir kıyaslama yapılırsa, Türkiye'nin tamamlanmış sayılabilecek en büyük 
kentsel dönüşüm projesi olan Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi, TOBAŞ 
kamusal ortaklığının verilerine göre yaklaşık sekiz bin konutun dönüşmesine sahne 
olmaktadır ve kamuya maliyeti 2 Milyar Liradan fazla olacaktır (Aluç 2010). TOKİ 
Başkanı Karabel'in de, aynı projenin 2012 yılı Ocak ayında yapılan birinci etap kura 
çekim töreninde, 3 bin 500 konutluk kısmın 1 Milyar Liraya mal olduğu açıklaması, 
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bu kestirimi doğrulamaktadır. Bunlar veri kabul edildiğinde, ortalama bir konutun 
dönüşümünün kamuya maliyeti, 300 bin Lira civarındadır. 14 Milyar Lira kaynak 
bulunduğunda ancak 45-50 bin konutun dönüşümüne yeterli kaynak ayrıldığı 
söylenebilir ancak unutulmamalıdır ki, İstanbul gibi arsa rantının zirvede olduğu 
yerlerde, kamulaştırma maliyetleri çok daha yüksek olacağından, tarif edilen bütçe 
ile bu rakamlara ulaşmak kolay olmayabilir. 

Burada kısaca kestirilmeye çalışılan maliyet, projelerin potansiyel gelirlerinden 
hariç tutulmuştur. Elbette ki, yıkımı yapılan yerlerde önemli bir değer artışı ya da 
imar hakkı artışı sağlanabilirse, fazladan yapılacak olan bağımsız bölümlerin satışı, 
projelere gelir olarak kaydedilebilir. Kamu kaynağı kullanılmadan yapılmakta olan 
7 bin konutluk Ankara Güneypark Kentsel Dönüşüm projesi, bu duruma bir örnektir. 

3.8 Diğer Yasalara Etkisi 

6306 sayılı yeni yasa, Kat Mülkiyet Kanunu, Kültür-Tabiat Varlıkları ile ilgili 
kanun, Boğaziçi Kanunu, Kıyı Kanunu gibi birçok yasanın önüne geçmektedir. Öyle 
ki, "bu yasalardan, hükümleri yeni yasa ile çelişen olursa, yeni yasanın hükmü 
geçerlidir" anlamına gelen mutlak üstünlükte bir hüküm bulunmaktadır. Bu aslında, 
yasa koyucunun, kentsel dönüşüm konusundaki kararlılığı olarak değerlendirilebilir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim açısından en önemli değişiklik ise, 2981 sayılı imar affı 
kanunun tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Yasanın en sonuna eklenen bir madde ile 
de, bu hükmün 2015 yılına kadar erteleneceği -neyse ki- belirtilmiştir. Her ne kadar 
imar affı yasası ile istenen anlamda nitelikli kentsel alanlar elde edilmiyor olsa da, 
2981 sayılı yasanın uygulama alanı, büyük kentlerimizde son derece geniştir. 
Özellikle Ankara'da, onlarca mahallede binlerce konut, bu kapsamda yapılıyor ya da 
yapılmayı bekliyordur. 

Resim 5: 2981 Sayılı Yasa İle Elde Edilen Kentsel Alan (Kaynak: Kentsel 
Dönüşümde Model Arayışları 2011) 

2981 sayılı yasa, gecekondusunu 10 Kasım 1985 yılından önce yaptığını 
kanıtlayarak bununla ilgili yasal işlemlerini yapan, arsa parasını ödeyen hak 
sahiplerine, ıslah imar planı çerçevesinde bina yapma hakkı tanımaktadır. Bu, 
kanuni ödevini yerine getirenleri, diğer gecekondululardan ayrıştırmakta ve önemli 
bir avantaj sağlamaktadır. Yasa kapsamında, önceden devlet tarafından verilmiş olan 
bu hak, yine devlet tarafından geri alınmaktadır. Bu durum, Türkiye'deki bütün 
gecekonduluları, hatta gecekondusunu 2012 yılında yapmış olanları da, 2981 sayılı 
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yasa kapsamındakiler ile aynı kefeye koymak anlamına gelir. Eğer yasa koyucu bu 
durumu 2015 yılına kadar ertelememiş olsaydı, ortada "hakça olmayan bir eşitleme" 
olduğu söylenebilirdi. 

4. Uygulama Önerileri 

4.1 Proje Odaklılık 

Yasa, hem riskli alanları hem de riskli yapıları tarif etmektedir. Yapıların tek tek 
ayrıştırılması, özellikle bitişik nizam yerlerde hiç de pratik olmayacaktır. Bununla 
zaman kaybedilmeden, risk altında olduğu düşünülen bölgeler belirlenmelidir. 
İstenen anlamda, kent ölçeğinde dönüşüm sağlanması için riskli olarak belirlenen 
geniş alanlarda, proje senaryosu ile hareket etmek gerekir. Kentsel dönüşüm, proje 
esaslı bir olgudur (Keleş 2010) ve proje ortaya konmadan hareket etmek kolay 
değildir. Dönüşüm yapılması istenen bir bölgede, ortaya konacak projenin esasları 
vatandaşa doğru geliyorsa, yıkım işlemleri de hızlanacaktır. Mal sahibi ya da hak 
sahibi açısından düşünüldüğünde hiç kimse, yerine verilecek gayrimenkul üzerinde 
net bir biçimde anlaşmaya varmadan, binasının yıkılmasını istemez. Proje 
senaryosunun en önemli unsuru, öncelikle uzlaşma katsayılarının belirlenmesidir. 

4.2 Kamunun Mali Desteği 

Önceki bölümde irdelendiği gibi piyasa sistemi, dönüşümü hak etmiş bazı 
bölgelerde kendiliğinden çalışmaktadır. Yasa, bu duruma mali katkılarıyla destek 
olabilir. Özel sektör ve vatandaşın anlaşmaya vararak geliştirdiği değişik 
ölçeklerdeki projelere, bu yasadan yola çıkarak ruhsat ve benzeri harç muafiyetleri, 
kira yardımı, kredi desteği sağlanabilir. Normal şartlarda, bu giderler yüklenici 
tarafından yapılmaktadır. Böyle bir destekle ülkenin her yerinde üretim beklenmese 
de, değer artışı vaat eden bazı yerlerde hareket sağlanabilir. 

4.3 Kiracı-Kullanıcı Hak Sahipliği 

Kiracılığın başlama tarihi de, karinesi de, ispatı da açıkça belirtilmediği için bu 
konunun, uygulamacı kamu otoritesi tarafından takdir edileceği ön görülebilir. 
Altından kalkılabilir projeler üretmek için, bu grupları mümkün olduğu kadar sistemin 
dışında bırakmak gerekir. Uygulayıcı kamu kurumu, istediği takdirde bunun yollarını 
bulabilir. Örneğin, geçmiş bir yılın bankadan yatırılmış kira dekontlarını şart koşarak 
büyük (ve belki de gerçek olmayan) bir kiracı kitlesini saf dışı bırakabilir. Tabi bu ve 
bunun gibi sınırlamalar, siyasi otoritenin takdirine kalmıştır. 

Kiracıların sistemde haksahibi olmaması gerektiği, şu benzetmeyle haklı 
çıkarılabilir: Kat mülkiyeti kurulmuş, imarlı, deprem riski olan veya olmayan, 
Türkiye'nin herhangi bir bölgesindeki "yasal", makul hareket eden kiracı, binası 
kamulaştırılırken ya da malikler kararıyla yıkılırken hiç bir hak elde etmemektedir. 
Bu durum hemen her yerde böyledir ve kimsenin de hak iddia ettiği söylenemez. 
Dolayısıyla bu kanun kapsamındaki dönüşüm alanlarındaki kiracıların, Türkiye'nin 
diğer yerlerindeki kiracılardan bir farkı olmaması gerekir. 

Kiracı ve kullanıcılarla ilgili olarak, yasa da kısaca değinilmiş olsa da işyerlerinin 
durumu biraz farklı bir biçimde ele alınmalıdır. Özellikle İstanbul'da, birçok yüksek 
cirolu ticaret yapılan dükkan ve işyeri, kiracı konumundadır. Bunların kira yardımı 
veya yeni bağımsız bölüm sözleşmeleri gibi yaklaşımlarla, zararlarının giderilmesi 
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pek mümkün olmayabilir. İşyerlerinin yıkım kararıyla apar topar deplase edilmesi, 
özellikle yoğun ticaret yapılan yerlerde, işin özünü sakatlamak ve hatta işi yapılamaz 
hale getirmekle sonuçlanabilir. Buna göre, ticaretin ve istihdamın zarar görmemesi 
için, idareler çok detaylı ve programlı tedbirler almalıdırlar. 

4.4 Kamunun Kararlı ve Karar Verici Konumda Olması 

Kentsel dönüşümün kamusal yarar mantığına göre ele alınması gerektiği, 
girişimcilerin ise kamusal yarardan çok ticari getiri maksadı ile hareket eden aktörler 
olduğu unutulmamalıdır. Şu halde girişimci isteği ile harekete geçirilen kentsel 
dönüşüm hamlelerinde, gerçekten kentsel ya da kamusal yarar gözetildiği 
söylenemez. Girişimciler, kentin iyileşmesini istiyor olabilirler ancak, öncelikle kar 
amacıyla hareket ederler. Buna göre, kentsel dönüşüm projelerinin, kamu projeleri 
olması gerektiğinin altı bir kez daha çizilmelidir. 

Yasanın çıkarılmasından sonra geçen ilk 5 aylık zaman diliminde, bakanlığa kendi 
binasını ihbar edenlerle (bilindiği kadarıyla hiç) karşılaşılmamıştır. Vatandaşın 
kendi dönüşümünü kendi niyetiyle ve çabasıyla yapması, istenen anlamda hızlı ya da 
etkin bir "dönüşüm" formülü gibi görünmemektedir. Vatandaşın dönüşüme vereceği 
destek, kamunun ortaya koyacağı bütüncül projelerle, daha planlı ve programlı bir 
zemin bulur. Kentsel dönüşüm, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi, kamunun 
üstün egemen kararıyla ortaya konmalı, ancak vatandaşın da anlaşmayı kabul 
edeceği bir gayrimenkul sunumu ile hayat bulmalıdır. Kamunun doğrudan bu süreci 
yönetmesi, hem imar kurallarını belirleme yetkisi hem de kamulaştırma kabiliyeti 
olduğu için son derece etkin bir uygulama olur. 

4.5 Kentsel Dönüşüm Sistemi Nasıl İşlemelidir ? 

Yasa çıkarıldığından bu yana, "kısa" sayılabilecek bu ilk 5 aylık süre zarfında, yeni 
yasadan yararlanarak kentsel dönüşüm projesi geliştirmek isteyen pek fazla idareye 
rastlanmamıştır. Aslında bu yasanın "sinopsisi" yerel yönetimler tarafından tam 
olarak anlaşılamamış ya da içselleştirilememiş denirse, bakanlık yetkililerinin ve bu 
konuda girişimde bulunması gereken idarelerin, herhalde itirazı olmayacaktır. 

Bu çalışmayı tamamlarken, şu ana kadar yapılmış olan tespitler ve getirilen öneriler 
ışığında, ana hatlarıyla bir senaryo ve iş programı ortaya konabilir. 

4.5.1 Kentsel Dönüşüm Senaryosu 

Senaryo birkaç cümleyle şöyle özetlenebilir: Tıpkı önceki mevzuatta olduğu gibi, 
yerel yönetim veya (bu defa) merkezi yönetim, harita üzerinde sınırlandırılabilir bir 
kentsel dönüşüm alanına karar verecektir. Bu alanda geliştirilecek proje seçenekleri, 
fizibilite çalışmalarıyla beraber değerlendirilecek ve haksahipleriyle paylaşılmak 
üzere bir model geliştirilecektir. Daha sonra, projeyi üstlenen kamu kurumu, 
vatandaşı sözleşme yapmaya davet edecek, bu yolla alanın mülkiyetini 
toplayacaktır. Alanı elde ettikten sonra, ister "developer" ile, ister hak ediş 
yöntemiyle, isterse de TOKİ ile, belirlediği projeyi yapabilecektir. 

Eskisinden farklı olarak, onay süreci biraz uzayacaktır çünkü proje, eğer yerel 
yönetim eliyle gerçekleşecek ise belediye meclis kararından sonra AFAD görüşü, 
Bakanlık onayı ve Bakanlar Kurulu kararı beklenecektir. Tabi ki bu, teknik 
olmaktan çok "siyasi bir süreç" olacaktır. Bu onaylar merkezi yönetimden çıktıktan 
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sonra dönüşüm, eski mevzuatta olduğu gibi yapılabilecektir. Önemli bir katkı olarak 
da, yeni yasa kapsamında yapılacak olan projelere, merkezi yönetim kira yardımı, 
kredi yardımı yapabilecek, ruhsat harçları ve bazı vergileri muaf tutacaktır. 

4.5.2 Kentsel Dönüşüm İş Programı 

Her proje kurgusunda olduğu gibi, yeni kentsel dönüşüm yasası kapsamında 
yapılması gereken projelerde de işlerin zaman sırasında konması, hem işlerin 
yürütülmesi hem de risklerin görülmesi açısından faydalı olacaktır. Aşağıda 
oluşturulmuş olan tablo, yeni yasa kapsamındaki projeler için, bilindiği kadarıyla şu 
ana kadar önerilen ilk iş programıdır. Bu tablo, istenilen bir kentsel dönüşüm projesi 
için "start" verilmesi halinde karşılaşılacak süreci, ana hatlarıyla göstermektedir. 

Tablo 1. Belediye eliyle geliştirilecek projeler için iş programı önerisi 
1 Belediyece riskli alan sınırı belirlenmesi 
2 Proje kararı ve esaslarının belirlenmesi 
3 Proje için belediye meclis kararı alınması 
4 Çev.Şeh. Bk.'lığına dönüşüm dosyası teslimi 
5 AFAD kurum görüşü 
6 Çev.Şeh. Bk.'lığı onayı 
7 Bakanlar kurulu kararı 
8 Yapı / envanter bedelleri tespiti 
9 Sözleşme süreci 

10 Tapu devirleri, mülkiyetin belediyeye geçmesi 
11 Binaların boşaltılması ve yıkımı (merkezi hesaptan) 
12 Kira yardımı (mümkünse merkezi hesaptan) 
13 Ön kentsel tasarım 
14 Nazım ve uygulama imar planları (bakanlıkça) 
15 Belediyenin dönüşüm projesi için ihale yapması 
16 Proje uygulama ve inşaat süreci 

5. Son Söz 

Kentsel dönüşüm, ülkedeki (neredeyse) tüm yapıların yenilenmesini ya da 
sağlamlaştırılmasını anlatan bir süreç olmamalıdır. Kentsel dönüşüm, bina 
sahiplerinin kendi çabalarıyla yapacakları yıkım-yapım süreci de olmamalıdır; Bu 
çalışmada tarif edildiği gibi, kamu tarafından ortaya konacak, sınırlandırılabilir, 
senaryosu kurulabilir, işletilebilir projeler şeklinde olmalıdır. Her projenin sahibi, o 
projenin idari ve siyasi hamiliğini de üstlenen idaredir. Unutulmamalıdır ki kentsel 
dönüşüm projeleri, özünde siyasi projelerdir. Yasa çıkarılırken de gerekçe 
gösterildiği gibi, bu projelerin hareket noktası ve önceliği insan, vatandaş ya da bu 
çalışmadaki kimliğiyle "haksahibi" olmalıdır. Haksahipleri, bu projelerden elde 
edecekleri sonuçları, zamanı geldiğinde "seçmen" kimlikleriyle yeniden 
değerlendireceklerdir. Bu yüzden, kentsel dönüşüm projelerinin yürütücülerinin 
seçimle gelen siyasi otoriteler olmaları, aslında sistemin sigortasıdır. 

Milyonlarca konutun dönüştürüleceği söylemi, hemen her yerde tekrarlanmaktadır. 
Kentsel dönüşümün en önemli kurallarından biri, altından kalkılabilir projeler ortaya 
koymak olmalıdır. Affordable Housing Institute Başkanı David Smith'in GYODER 
12.Gayrimenkul Zirvesi sunumunda, bu konu ile ilgili yaptığı yorum kayda değerdir: 
"Türkiye'de 6.5 Milyon konutun dönüşüm projesi fikrini şaka olarak 
değerlendiriyorum çünkü Dünya'nın hiç bir yerinde böyle bir iş yapılmadı. Bu 
söylenenin küçük bir yüzdesini bile gerçekleştirmek, yeterli bir başarı olur". 

339 



Buğra Kağan Esen 

Referanslar: 

Aluç, Y. (2010) Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Sunusu, Ankara Üniversitesi Kamu 
Yatırılmları İçin Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sempozyumu, Ankara 

Arkitera, (2012) (http://www.arkitera.com/haber/index/detay/halicin-kiyisindaki-
ornektepede-gonullu-donusum-basliyor/6977) 

Bursa Büyükşehir Belediyesi (2012) (http://www.bursa.bel.tr/doganbey-yeni-cazibe-
alani/haber/11119/) 

Esen, B. (2011) Kentsel Dönüşüm Projeleri için Matematiksel Model Denemeleri, Doktora 
Semineri, Ankara Üniv. Fen Bil. Enst., Ankara. 

GYODER (2012) 12. Gayrimenkul Zirvesi Bildirileri 
(http://emlakkulisi.tv/izle/istanbul/erdogan bayraktar 12 istanbul restate gayrimenk 
ul fuarinda konustu-5298.html) 

İller Bankası A.Ş. (2011) 30 Haziran 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait 
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu, 
Ankara 

Keleş, R. (2010) Kentleşme Politikası, 11.Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 373-374 

Keleş, R. (2008) "Kentsel Dönüşüm Nedir, Ne Değildir?", Kentsel Dönüşüm Paneli 
Mimarlar Odası Samsun Şubesi, Samsun. 

Kopanyi, M. (2012) Financing Cities In Turkey, Issues and Options For Solutions, TEPAV-
Dünya Bankası 3. Çalıştayı, Ankara 

K2Y Mimarlık (2012) (http://www.k2ymimarlik.com.tr) 

Mengi A., Keleş R. (2003) imar Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi, Ankara. 

Osmangazi Belediyesi (2012) 
(http://www.osmangazi.bel.tr/sayfa.asp?mdl=haber&param=1006) 

Sönmez, T. (2011), Türkiye'de Sakınım Planlaması için Kentsel Yerleşmelerin Sismik Zarar 
Görebilirliklerinin ve Risklerinin Belirlenmesi, KBAM 2. Sempozyumu, Ankara 

Tanrıvermiş, H. (2011) Kamulaştırma Tekniği ve Yeniden iskan Ders Notları, Ankara 
Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme A.B.D., Ankara 

TOKİ, (2011) - Kentsel Dönüşümde Model Arayışları, TOKİ Araştırma Dizisi 8, T.C. 
Başbakanlık Tolu Konut İdaresi, Ankara. 

TRT Haber, (2012) (http://www.trthaber.com/haber/turkiye/2b-arazilerinmetrekare -fiyati-
belli-oldu-40180.html) 

Tüdeş, T., Bıyık, C. (2001) Kadastro Bilgisi, KTÜ Matbaası, Trabzon, 436 

31.5.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikleri 

http://www.dunya.com/kentsel-donusum-basladi-167630h.htm 

http://affordablehousinginstitute.org/blogs/us/2012/05/urban-regeneration-in-turkey-part-3-
big-challenges .html 

340 

http://www.arkitera.com/haber/index/detay/halicin-kiyisindaki-
http://www.bursa.bel.tr/doganbey-yeni-cazibe-
http://emlakkulisi.tv/izle/istanbul/erdogan
http://www.k2ymimarlik.com.tr
http://www.osmangazi.bel.tr/sayfa.asp?mdl=haber&param=1006
http://www.trthaber.com/haber/turkiye/2b-arazilerinmetrekare
http://www.dunya.com/kentsel-donusum-basladi-167630h.htm
http://affordablehousinginstitute.org/blogs/us/2012/05/urban-regeneration-in-turkey-part-3-


Kentsel Dönüşümünün Kentsel Entegrasyon Üzerindeki 
Etkileri 
Z. Ezgi Kahraman1 

Özet: Türkiye'de kentsel dönüşüm proje modeli ile gecekondu dönüşümü 1980'lerin sonunda 
başlayan, özellikle son dönemde ülkemizin pek çok kent ve kasabasına yayılan ve her geçen 
gün üzerindeki tartışma alanı genişleyen önemli bir kentleşme sürecidir. Bu dönüşüm 
modeliyle, ülkemizde yaygın olarak kullanılan imar planları yöntemi ile gerçekleştirilen 
gecekondu dönüşümünün olumsuzluklarını ortadan kaldırarak ve ekonomik kaynakları daha 
verimli kullanarak, kamu ve özel sektör birliktelikleriyle ve katılımlı bir anlayışla kentsel 
donanımlar açısından yeterli konut/yaşam alanları tasarlamak amaçlanmıştır. Bu amacın 
temelinde fiziksel olduğu kadar toplumsal olarak da duyarlı kentler ya da kent parçaları 
oluşturmak niyeti bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm projelerinin sosyal boyutta incelenmesi bu 
çalışmanın esasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada kentsel dönüşüm projeleri 
modeli ile gerçekleştirilen gecekondu dönüşümünün eskiden gecekondularda yaşayann 
kişilerin kentsel entegrasyonları üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Bu tartışmayı yürütmek 
üzere Ankara Dikmen bölgesinde bir alan çalışması yapılmıştır. Mürsel Uluç-Malazgirt 
Mahalleleri'nde halen gecekondularda yaşayanlardan ve Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm 
Proje alanında yaşayan eski gecekondululardan oluşan toplam 50 kişilik bir örneklem 
üzerinde çalışılmıştır. Derinlemesine görüşmeler yöntemiyle yapılan çalışmada öncelikle 
farklı fiziksel mekanlarda yaşayan grupların kentsel entegrasyonu nasıl ve hangi farklılıklarla 
tanımladıkları ortaya konulmuş, ardından bu tanımlara göre kentsel entegrasyon 
seviyelerindeki farklılıklar belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları entegrasyonun fiziksel, sosyal, 
kültürel, ekonomik, kurumsal, örgütsel ve bireysel boyutlarda tanımlandığını göstermektedir. 
Ek olarak, kentsel dönüşüm ile gerçekleştirilen fiziksel iyileşmenin kentsel entegrasyonu da 
çeşitli boyutlarda iyileştirdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm projeleri, gecekondu dönüşümü, kentsel entegrasyon. 
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Giriş 

Kentsel entegrasyon konusu kırdan kente göç süreci ile tartışılmaya başlamış bir 
konudur. Bu konu farklı boyutlarda bir süreci aktarmaktadır. Bu süreç bağlam 
bağımlı özellikleriyle tartışılmalıdır. Diğer bir değişle farklı ülkeler, kentler ve hatta 
kent parçaları üzerinde yapılan çalışmalar için kentsel entegrasyonu tanımlayan 
ölçütler farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıkları ortaya çıkarabilmenin 
yöntemlerinden birisi kentsel entegrasyonu bu süreci yaşayan kişilerle tanımlamaya 
ve değerlendirmeye çalışmak olacaktır. Diğer yandan, kentsel entegrasyon süreci 
1940'ların sonundan bu yana devam eden bir süreç olduğundan bu dönem boyunca 
kırdan kente göçenlerin yaşantılarında kritik bir yere sahip fiziksel mekenlarında da 
önemli değişimler yaşantıştır. Bu değişim en çarpıcı olarak kentsel dönüşüm ile 
gündeme gelmiştir. Kentsel dönüşüm fiziksel bir dönüşümü işaret ettiği kadar 
dönüşümü yaşayan toplumların sosyal ve ekonomik sorunlarını azaltmayı da 
hedeflemektedir. Bu hedef kentsel dönüşümün yaşanmakta olan kentsel entegrasyon 
süreci ile ilişkilendirme potansiyelinin olduğunu düşündürmektedir. 

Bu altyapıyla bu bildiri kentsel dönüşümün kentsel entegrasyon üzerindeki etkilerini 
ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Bunu yaparken kentsel entegrasyonu birebir yaşayan 
kır kökenli kişilerin algılarıyla bu çalışmayı yürütmek hedeflenmiştir. Bu amaçla 
çalışma Ankara'nın Dikmen bölgesinde gecekondu alanlarını temsil eden Mürsel 
Uluç-Malazgirt Mahallelerinde ve kentsel dönüşüm projesi modeliyle gecekondudan 
dönüşmüş Dikmen Vadisi Proje alanınında toplam 50 kişiyle gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmanın iki farklı fiziksel alanda yürütülmesinin sebebi gecekondu ve 
gecekondudan dönüşmüş alanlarda kentsel entegrasyon tanımlarındaki ve kentsel 
entegrasyonu gerçekleştirme seviyelerindeki farklılığı ortaya koyabilmektir. 
Derinlemesine görüşmeler yöntemiyle toplanan veri, içerik analizi ile analiz edilerek 
algısal kentsel entegrasyon ölçütleri belirlenmiştir. Bu ölçütlerin hangilerinin ön 
plana çıktığını hangilerinin daha arka planda yer aldığını görmek için tanımlayıcı 
istatistiklerden yararlanılmıştır. Ardından aynı örneklemle bir anket çalışması 
yapılarak bu ölçütlerin gerçekleştirme seviyeleri ve kendi değerlendirmeleriyle 
kentsel entegrasyon seviyeleri gün yüzüne çıkarılmıştır. Bunun için tanımlayıcı 
istatistikler kullanılmıştır. 

Bu hedefler doğrultusunda bu bildiri üç ana bölümde tartışılacaktır. İlk bölümde 
Türkiye'de kırdan kente göç süreci ile paralel olarak yaşanan sosyal, kültürel, 
fiziksel ve ekonomik değişimler aktarılacak, adım adım yaşanan kentsel dönüşüm ve 
kentsel entegrasyon süreçlerine değinilecektir. İkinci bölümde Dikmen bölgesinde 
yürütülen alan çalışmasına ilişkin bilgiler sunulacaktır. Bu bilgiler veri toplama, veri 
analiz ve çalışmanın bulguları kısımlarını içermektedir. Son bölümde bulgulara 
dayalı olarak bir genel değerlendirme yapılacaktır. 

Türkiye'de Kentsel Entegrasyon Süreci 

Kentsel entegrasyon farklı boyutları içerisinde barındıran, bu sebeple de ancak bu 
boyutları tanımlayan unsurlarla açıklanabilecek geniş bir süreçtir. Ülkemizde bu 
süreç kırdan kente göç sürecinin başlamasıyla gündeme gelmiş, zaman içinde süreci 
tanımlayan dinamikler dönemin fiziksel, ekonomik, politik ve sosyal gelişmeleriyle 
değişikliğe uğramıştır. Bu sebeple entegrasyon sürecini anlayabilmek için sürecin 
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başlangıcından günümüze kırdan kente göç, gecekondulaşma, entegrasyon ve 
kentsel dönüşüm süreçlerini birbirine parallel olarak incelemek gerekmektedir. 

Ülkemizde kır kökenli hanehalklarının önce genellikle hane reisinin iş bulmak üzere 
kente göçmesiyle başlayan süreç, kentte belli bir düzen kurulmasının ardından tüm 
ailenin kente taşınmasıyla devam etmiştir. Kır kökenli aileler kentin genellikle 
dezavantajlı bölgelerinde altyapı imkanlarından yoksun, derme çatma ve kısa 
zamanda, kendi emekleriyle inşaa ettikleri kondulara yerleşmişlerdir. 1940'ların 
sonu ve 1950'lerin başlangıcına tekabül eden bu yıllar, kır kökenli kişilerin kente 
entegre olmak için fiziksel, ekonomik, kurumsal ve sosyal anlamda ilk çabalarının 
göstergesidir. 

Her ne kadar yasal konutlardan konut sahibi veya kiracısı olarak yararlanamasalar 
da kent merkezine ve tercihen emek pazarına yakın bölgelerde (Şenyapılı, 2004) 
gecekondularını inşaa ederek fiziksel boyutta kentle entegre olmaya başlamışlardır. 
1960'larda gelen ilk gecekondu af yasasıyla kırdan kente göçenlerin fiziksel yaşam 
alanı olan gecekondularda altyapı ve kentsel imkanlarının sunulmasına imkan 
tanımıştır (Şenyapılı, 1982). Diğer yandan ailelerin ekonomik durumlarındaki 
iyileşmenin etkisiyle derme çatma konduların fiziksel görüntüsü görece iyileşmiş ve 
kondu mekanı eklenen yeni odalarla genişlemiştir. Gecekondu alanlarına kentsel 
imkanların sunulması entegrasyon çalışmalarına kentsel hizmetlerin ve kurumların 
kullanılması konusunun dahil edilmesini sağlamıştır. Buna göre, kentin sağlık, 
eğitim, hukuk, rekreasyon ve kültür kurumlarını kullanım miktarı kentle entegre 
olmanın bir ölçütü halini almıştır (Kıray, 1972). 

'Kent soylular'ın çalışmayı tercih etmedikleri alanlarda istihdam edilseler de 
genellikle beden gücü ve düşük beceri-eğitim gerektiren ve düşük ücretlendirilen 
işlerde çalışarak (Şenyapılı, 2004) da ekonomik boyutta kentle entegrasyon için ilk 
adımlar atılmıştır. Fakat bu aileler kırdan gelen alışkanlıklarını kentte de devam 
ettirmişlerdir. Fiziksel görüntüleri, hijyen ve beslenme alışkanlıkları kırdakinin 
devamı niteliğindedir (Tok, 1999). 1960'larda kentsel entegrasyonu tanımlayan 
unsurlar arasında yer alan bu alışkanlıklarda 'kent soylular'la paralel davranabilenler 
kentle entegrasyonda başarılı kabul edilmektedir (Yasa, 1970; Kongar, 1973). 
Sosyal boyutta ise aile üyeleri ve akrabalarla yardımlaşma, bağlılık ve dayanışma 
ilişkileri (Suzuki, 1966 and 1969) ve kırla devam eden ilişkiler (Levine, 1973) kent 
hayatına entegrasyon sürecinde olumlu etki eden unsurlar olarak tanımlanmıştır. 
Ayrıca kitle iletişim araçlarını kullanımda bu dönemde kullanılan entegrasyon 
kriterlerindendir (Yasa, 1970; Kongar, 1973; Şenyapılı,1978). Levine (1973) ve 
Kongar (1973)'a göre kentte doğmuş olmak ve genç olmak da entegrasyonu 
kolaylaştırmaktadır. 

1970'ler kentte kırsal nüfusun, paralel olarak da gecekondu sayısının artış gösterdiği 
yıllardır. Bu artışla gecekondular sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, 
gelir elde etmenin rekabetçi bir aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Kırdan yeni 
göçenlere satılacak ya da kiraya verilecek gecekondular gecekondu sahiplerinin 
ekonomik pozisyonlarında ilerlemeye imkan vermiştir (Erman, 2001). Diğer yandan, 
kentle entegre olan kır kökenliler kadar kent mekanının da bu kişilerin ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde geçirdiği değişim ilgi çekicidir. Dönemin en lüks alışveriş 
merkezi olarak kabul edilen Anafartalar Çarşısı'nın kır kökenlilerin zevklerine hitap 
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eder olması bu değişimin alışveriş mekanlarına yansıdığının en önemli kanıtıdır 
(Yörükhan, 1968). 

Bu yıllarda yapılan entegrasyon çalışmaları memleketle sosyal ve fiziksel anlamda 
ilişkileri devam ettirmenin, kentteki iş yaşamına katılmanın ve tiyatro, sinema gibi 
kültürel faaliyetleri takip etmenin (Şenyapılı, 1978); kendisini kentli gibi 
hissetmenin (Kartal, 1978); kentte geçirilen zamanın, kentin önemli fiziksel 
mekanları (alışveriş yerleri, tarihi yerler, rekreasyon alanları gibi) ve hizmetleri 
hakkında bilgi sahibi olmanın (Kartal, 1978; Şenyapılı, 1979); kentin geleceğini 
tayin edecek karar verme süreçlerine dahil olma ümidinin (Şenyapılı, 1981); 
çocukları ile ilgili gelecek beklentilerine sahip olmanın ve kır kökenlinin fiziksel 
mekanındaki iyileşmenin (Sencer, 1979) etkili olduğunu ileri sürmektedir. 

1980'li yıllar Türkiye'de gecekondu alanlarında kutuplaşmanın yaşandığı ve işsizlik, 
yoksulluk ve sosyal dışlanma gibi sorunların gündeme geldiği yıllardır. Ayrıca bu 
dönemde geçen 2981 sayılı imar planları gecekondu dönüşümü açısından önemli bir 
dönüm noktasını oluşturmuştur. Bu planlar ve dönemin gecekondu af yasaları yasal 
olmayan konutları yasallaştırılmak dışında arsa sahipleri ya da kullanıcılarına bir 
takım imar hakları kazandırmıştır (Şenyapılı ve Türel, 1996). Gecekondu arsalarında 
yüksek katlı yapılaşmaya izin veren bu uygulama gecekonduların çok katlı 
apartmanlara dönüşmesine yol açmış, gecekondu sahiplerinin ekonomik olarak sınıf 
atlamalarına imkan vermiştir. Kentin en merkezi noktalarında yasal konut ve hatta 
apartman sahibi olan gecekondulular kültürel değerleriyle ve siyasi kararlarıyla da 
kent yaşantısını önemli ölçüde etkiler pozisyona kavuşmuşlardır (Gökçe, 1993). Bu 
yıllarda entegrasyon kent kültürüne adapte olmaktan çok, kentin imkanlarını 
kullanma (Aslanoğlu, 1998) ve kırsal ilişki ağlarının içinde yer almak (Ersoy, 1985) 
kavramlarıyla değerlendirilmiştir. 

1980'lerin sonundan itibaren gecekondu dönüşümünde kentsel dönüşüm projeleri 
dönemi başlamıştır. Özellikle 2000'li yıllara damgasını vuracak bu uygulamalar 
imar planları ile gecekondu dönüşümünün kentsel hizmetler, donatılar, katılım ve 
kaynak açısından yetersiz kaldığı noktalarda alternatif çözümler önermek üzere 
hedeflenmiş olsalar da (Türker-Devecigil, 2005), sonrasında kentleşme açısından bir 
hareket ve trend niteliğini kazanacaktır. İnşaat sektöründeki hareketliliğe ek olarak, 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konuyla ilgili uygulamaları 
gecekondu dönüşümünün ülkenin tüm bölgelerine yayılmasını sağlamıştır. Uygun 
koşullarla gecekonduluyu yasal konut sahibine dönüştüren bu uygulamalar, 
şehircilik açısından pekçok eleştiriyi beraberinde getirmişlerdir. Meslek adamlarının 
eleştirine paralel olarak gecekondu sahiplerinin özellikle kent mekanına ve iç 
mekana dair beklentileri de bu uygulamalarda ve yeni mekanla entegre olmak 
anlamında dikkate alınması gereken konulardır (Kahraman, 2010). 

Gecekondu hak sahipleri ve kiracılarının profillerinde çeşitlenmenin yoğun olarak 
yaşandığı günümüzde kent mekanının da heterojen ihtiyaçlara ve alışılagelen 
yaşantıya karşılık gelmesi gerekliliği doğmuştur. Bu gereklilik kentsel dönüşüm ile 
kentsel entegrasyon konularının aynı boylam üzerinde tartışılmasını gerekli 
kılmaktadır. Bu sebeple bu çalışma kentsel dönüşüm ile kentsel entegrasyon ilişkisi 
üzerinde durmayı hedeflemiştir. Sonraki bölüm bu ilişkinin irdeleneceği alan 
çalışmasını ve sonuçlarını sunmaktadır. 

344 



KBAM 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu 

Alan Çalışması 

Kentsel dönüşümün kentsel entegrasyona etkilerini inceleyen bu çalışma bu etkilerin 
boyutlarını ve kademelerini ortaya çıkarabilmek için Ankara Dikmen bölgesinin 
farklı fiziksel özelliklere sahip mahallelerinde bir alan çalışması olarak 
kurgulanmıştır. Dikmen bölgesi kentin güney gelişme alanı içerisinde yer alan ve 
içinde gecekonduların, imar planı ile gecekondudan dönüşmüş mahallelerin ve 
kentsel dönüşüm proje yöntemi ile dönüşmüş bir proje alanın yer aldığı farklı 
nitelikteki konut alanlarını barındırmaktadır. Bölgede gecekondulaşma 1960'larda 
başlamış, imar planı ile gecekondu dönüşümü 1980'lerde yoğunlaşmış ve aynı 
dönemin sonunda Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm projesinin ilk etabının yapımına 
başlanmıştır. Bölgedeki en yaygın olarak kullanılan gecekondu dönüşüm modeli 
imar planları yoluyla dönüşümdür. Bu vesileyle gecekondular 4-5 katlı apartmanlara 
dönüşmüşlerdir. Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm projesi kentsel dönüşüm projeleri 
yoluyla gecekondu dönüşümünün Türkiye'deki ilk örneğidir. 

Bu çalışma kapsamında alan çalışmasını yürütmek için gecekondu alanlarını 
temsilen Malazgirt-Mürsel Uluç Mahalleleri ve kentsel dönüşüm proje modeliyle 
dönüşmüş gecekondu alanlarını temsilen Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm 
projesinin ilk iki etabı tercih edilmiştir. Bu alanlarda gerçekleştirilen alan 
çalışmasıyla farklı fiziksel mekanlarda yaşayan hak sahiplerinin kentsel entegrasyon 
tanımlarındaki ve bu tanımlara göre kentsel entegrasyon eğilimlerindeki farklılıklar 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece kentsel dönüşümün kentsel entegrasyon 
üzerindeki etkisi ortaya çıkarılabilecektir. Doğası gereği çalışma karşılaştırmalı bir 
bilgi sunacaktır. 

Aşağıdaki bölümler çalışmanın veri toplama ve analiz prosedürleri ile analizler 
sonucu ulaşılan bulgulara yönelik bilgileri sunmaktadır. 

Veri Toplama ve Analiz Prosedürleri 

Çalışmanın ilk aşamasında gecekondu ve kentsel dönüşüm proje alanlarında yaşayan 
hak sahiplerinin kendi algılarıyla kentsel entegrasyon tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu 
aşamada derinlemesine görüşmeler yöntemi kullanılmıştır. Her iki alandan 25, 
toplamda 50 kişiyle yapılan bu görüşmelerde dört genel soru sorulmuştur. Bu sorular 
şöyledir: i) Şehirli olmak ne demektir? ii) Şehirli olmak için neler yapmak gerekir? 
iii) Şehir yaşantısına alışmak için neler yapmak gerekir? iii) Şehir yaşantısına adapte 
olmak için nelere sahip olmak gerekir? 

Bu sorulara verilen yanıtlar içerik analizi kullanılarak kentsel entegrasyonu 
tanımlayan kavramlar olarak belirlenmiştir. Bu kavramlardan içerik olarak 
benzeyenler biraraya getirilerek, gruplanmış ve herbir gruba literatürde yer alan 
tanımlar dikkate alınarak uygun başlıklar oluşturulmuştur (Druckman et al., 2002). 
Bu başlıklar kentsel entegrasyonu algısal olarak tanımlayan kentsel entegrasyon 
ölçütleridir. Daha sonra bu ölçütler sınıflandırılarak, kentsel entegrasyonu açıklayan 
boyutlar oluşturulmuştur. Ardından tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılarak hangi 
fiziksel mekanda hangi ölçütün en çok ve en az sıklıkla kentsel entegrasyonu 
tanımladığına bakılmıştır. 

Çalışmanın ikinci aşaması ilk aşamada belirlenen kentsel entegrasyon ölçütlerine 
göre gecekondu ve kentsel dönüşüm proje alanlarında yaşayan hak sahiplerinin 

345 



Z. Ezgi Kahraman 

kentsel entegrasyon farklılık ve benzerliklerini ortaya koymaktır. Bu amaçla tespit 
edilen algısal kentsel entegrasyon ölçütlerinin herbirine denk gelecek şekilde 
hazırlanan anket sorularıyla araştırmanın ilk aşamasında çalışmaya katılan 
örnekleme (farklı fiziksel özelliklere sahip alanlarda yaşayan kır kökenli kişilere) bu 
ölçütlerden hangilerini yerine getirdikleri sorulmuştur. Bu sorulara alınan cevaplar 
tanımlayıcı istatistiklerle analiz edilerek farklı fiziksel mekanlarda yaşayanların 
hangi ölçütleri gerçekleştirerek kentle entegre oldukları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Bu farklı grubun kentsel entegrasyon seviyelerini bir bütün olarak tespit edebilmek 
için de ankete katılan örneklemin kentle bütünleşme ve kentli olma seviyelerini beş 
üzerinden hangi skorla tanımladıkları sorulmuştur. Çıkan sonuçlar yüzdeler olarak 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular 

Çalışmanın ilk aşamasında içerik analizi ile tespit edilen kentsel entagrasyonun 
toplam 45 adet algısal ölçütü ortaya çıkarılmıştır. Bu ölçütler 9 boyut altında 
toplanmıştır. Bu boyutlar kentsel entegrasyonun kentsel geçmiş, ekonomik, sosyal, 
fiziksel, bireysel, kültürel, örgütsel ve kurumsal boyutlarla tanımlanabileğini 
göstermektedir. Bu boyutlardan ilki olan kentsel geçmiş dört algısal ölçütü 
içermektedir. Bunlar üniversite mezunu olmak, kentte doğmuş olmak, 50-55 
yaşından küçük olmak ve kentte en az 5-6 senedir yaşıyor olmak şeklindedir. 
Kentsel entegrasyonun ekonomik boyutunda 14 adet algısal ölçüt yer almaktadır. Bu 
ölçütler şöyledir: şehirde çalışıyor olmak; devlet dairesinde çalışıyor olmak; hanede 
çalışan kadının olması; sosyal güvenceye sahip olmak; kentte yaşayacak kadar gelire 
sahip olmak; bulaşık makinası, otomatik çamaşır makinası ve LCD televizyon gibi 
dayanıklı tüketim mallarına sahip olmak; oturma grubu, yatak odası ve çocuk odası 
takımı gibi mobilyalara sahip olmak; konut ve araba sahibi olmak; dışarıda yemek 
yemek; lüks mağazalardan alışveriş yapmak ve kendisi ve çocukları için iş, kazanç 
ve mutluluk gibi konularda gelecek beklentilerine sahip olmak. Üçüncü kentsel 
entegrasyon boyutu olan sosyal boyut kentte arkadaşları ve akrabaları olmak; kentte 
yeni arkadaşlıklar kurmak ve sosyal ilişkilerinde mesafeli olmak (daha az görüşmek 
ve daha az şey yaplaşmak) ölçütleri ile tanımlanmaktadır. Fiziksel boyutta kentsel 
entegrasyon apartman dairesinde yaşamak; Ayrancı, Çankaya ve Balgat gibi 
semtlerde yaşamak ve kentin önemli tarihi, kültürel ve alışveriş mekanları hakkında 
bilgi sahibi olmak ölçütlerini içermektedir. Bireysel boyutta ise şehirliler gibi 
giyinmek; konuşma şivesini düzelmiş olmak; aile ve akrabalar ve komşulardan 
bağımsız kendi kararlarını alabilen hale gelmiş olmak; nazik davranmak ve hijyen 
alışkanlıklarının iyileşmesi (daha sık banyo yapmak ve evini daha sık temizlemek) 
ölçütleri yer almaktadır. Kültürel boyutta entagrasyon 11 adet algısal ölçütü 
kapsamaktadır. Bunlar sinema, tiyatro ve müzeye gitmek; kentteki tarihi yerleri 
ziyaret etmek; hobi kurslarına gitmek; kitap ve gazete okumak; pikniğe gitmek; tatil 
için denize gitmek; memlekete daha az gitmek; daha az et ve hamur işi ve daha çok 
sebze tüketmek şeklinde yeme alışkanlıklarını değiştirmek ve kırsal alışkanlıklarını 
(yün ve halı yıkamak ve çırpmak, salça, erişte ve turşu yapmak) devam 
ettirmemektir. Örgütsel boyutu bir derneğin üyesi olmak ölçütü açıklamaktadır. Son 
kentsel entegrasyon boyutu olan kurumsal boyutu sağlık, eğitim, ulaşım (metro, 
ankaray gibi araçlar) ve rekreasyon (park, piknik alanları, çocuk parkı) hizmetlerini 
kullanım ölçütleri tanımlamaktadır. 
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Bu ölçütlerden hangilerinin çalışmaya katılan ve farklı fiziksel mekanlar olan 
Mürsel Uluç-Malazgirt Mahallelerinde ve Dikmen Vadisi Proje alanında yaşayan kır 
kökenli kişiler tarafından en çok ve en az sıklıkla kentsel entegrasyonu tanımladığı 
değerlendirildiğinde, en fazla sıklıkla kentsel entegrasyonu tanımlayan algısal 
ölçütlerin gecekondu alanlarını temsil eden Mürsel Uluç-Malazgirt Mahallelerinde 
şehirliler gibi giyinmek (%76), üniversite mezunu olmak (%64), konuşma şivesini 
düzeltmek (56%), nazik davranmak (%56) ve kentin eğitim hizmetlerini kullanmak 
(%52) olduğu; kentsel dönüşüm proje yöntemi ile gecekondu dönüşmüş alanları 
temsil eden Dikmen Vadisi Proje alanınında ise şehirliler gibi giyinmek (%76), 
konuşma şivesini düzeltmek (60%) ve nazik davranmak (%52), kentte en az 5-6 
senedir yaşıyor olmak (%52) olduğu ortaya çıkmıştır. En az sıklıkla kentsel 
entegrasyonu tanımlanmakta kullanılan algısal ölçütlerin Mürsel Uluç-Malazgirt 
Mahallelerinde müzeye gitmek (%0), memlekete daha az gitmek (%0) ve hobi 
kurslarına gitmek (%0), kentte arkadaş ve akrabalarının olması (%4), kırsal 
alışkanlıkları bırakmak (%2), kitap ve gazete okumak (%2), çocukları için gelecek 
beklentilerine sahip olmak (%8) ve kentin tarihi mekanlarına gitmek (%8) olduğu; 
Dikmen Vadisi Proje alanının da ise kentte arkadaş ve akrabalarının olması (%4), 
kitap ve gazete okumak (%8), dayanıklı tüketim mallarına sahip olmak (%8), 
memlekete daha az gitmek (%8) ve hobi kurslarına gitmek (%8) olduğu tespit 
edilmiştir. 

Farklı fiziksel mekanlarda yaşayanların hangi algısal kentsel entegrasyon ölçütlerini 
gerçekleştirerek kentle entegre olduklarına bakıldığında benzerlik ve farklılıkların 
olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, en fazla sıklıkla gerçekleştirilen 
kentsel entegrasyon ölçütleri Mürsel Uluç-Malazgirt Mahallelerinde dayanıklı 
tüketim mallarına sahip olmak (%96), kentte en az 5-6 senedir yaşıyor olmak (%92) 
sağlık hizmetleri kullanım (%92), kentte çalışmak (%88), çocukları (%88)ve kendi 
(%80), için gelecek beklentilerine sahip olmak, 50-55 yaşından küçük olmak (%88) 
ve kentte arkadaş ve akrabalarının olması (%88) iken; Dikmen Vadisi Proje 
alanınında kentte en az 5-6 senedir yaşıyor olmak (%100), kentte çalışmak (%100), 
sosyal sigortaya sahip olmak (%100), şehirde yaşamak için yeterli gelire sahip 
olmak (%100), konut sahibi olmak (%100), dayanıklı tüketim mallarına ve 
mobilyalara sahip olmak (%100), apartman dairesinde yaşamak (%100), kentte yeni 
arkadaşlar edinmek (%100), kentte arkadaş ve akrabalarının olması (%100), hijyen 
alışkanlıklarının iyileşmesi (%100), sağlık hizmetlerini kullanma(%100), 
rekreasyon (%96) hizmetlerini kullanma, kentin önemli merkezleri hakkında bilgi 
sahibi olmak (%96), nazik davranmak (%96), sosyal ilişkilerinde mesafeli olmak 
(%96), çocukları için gelecek beklentilerine sahip olmak (%88), pikniğe gitmek 
(%88), kırsal alışkanlıklarını devam ettirmemek (%88) ve bağımsız bireyler omak 
(%84) şeklindedir. En az sıklıkla gerçekleştirilen kentsel entegrasyon ölçütlerinin 
Mürsel Uluç-Malazgirt Mahallelerinde sinemaya ve tiyatroya gitmek (%0), deniz 
tatiline gitmek (%0), lüks mağazalardan alışveriş yapmak (%0), eğlenceye para 
ayırmak (%0), apartman dairesinde yaşamak (%0), kentin belli mahallelerinde 
yaşamak (%4), tarihi yerlere gitmek (%4), dışarıda yemek yemek (%4), yeme 
alışkanlıklarını değiştirmek (%8), hanede çalışıyor kadın bulunması (%8), müzeye 
gitmek (%12), kitap ve gazete okumak (%16), dernek üyesi olmak (%16), kentte 
doğmuş olmak (%16), hobi kurslarına gitmek (%20), araba sahibi olmak (%20), 
kırsal alışkanlıklarını devam ettirmemek (%24), hijyen alışkanlıklarının iyileşmesi 
(%24), bağımsız bireyler omak (%28) ve hanede çalışıyor kadın bulunması (%28) 
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olduğu; Dikmen Vadisi Proje alanınında ise lüks mağazalardan alışveriş yapmak 
(%12), eğlenceye para ayırmak (%20), hobi kurslarına gitmek (%20), tiyatroya 
gitmek (%24) ve kentte doğmuş olmak (%28) olduğu sonucu çıkmıştır. 

Son olarak, kentle bütünleşme ve kentli olma seviyelerinin gecekondu alanlarını 
temsil eden Mürsel Uluç-Malazgirt Mahallelerinde %48 oranında 3 ile, %32 
oranında 1-2 ile ve %20 oranında 4-5 ile, değerlendirildiği, Dikmen Vadisi Proje 
alanınında ise %48 oranında 1-2 ile, %28 oranında 3 ile ve %24 oranında 4-5 ile 
değerlendirildiği sonucuna ulaşışmıştır. 

Sonuç 

Bu bildiri kentsel dönüşümün kentsel entegrasyon üzerindeki etkilerini kentsel 
entegrasyonu birebir yaşayan kır kökenli kişilerin algılarıyla ortaya çıkarmayı 
amaçlamıştır. Çalışma Ankara'nın Dikmen bölgesinde gecekondu alanlarını temsil 
eden Mürsel Uluç-Malazgirt Mahallelerinde ve kentsel dönüşüm projesi modeliyle 
gecekondudan dönüşmüş Dikmen Vadisi Proje alanınında toplam 50 kişiyle 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın iki farklı fiziksel alanda yürütülmesinin sebebi 
gecekondu ve gecekondudan dönüşmüş alanlarda kentsel entegrasyon tanım ve 
seviyelerindeki farklılığı ortaya koyabilmektir. Bu amaç doğrultusunda kentsel 
entgrasyon tanımı ve kentsel entegrasyon seviyeleri örneklemin algılarıyla 
belirlenmeye çalışılmıştır. Derinlemesine görüşmeler yöntemiyle toplanan veri 
içerik analizi ile analiz edilerek algısal kentsel entegrasyon ölçütleri belirlenmiştir. 
Bu ölçütlerin hangilerinin en az hangilerinin en çok sıklıkla kentsel entegrasyonu 
tanımlamak için kullanıldığını tespit etmek için tanımlayıcı istatistiklerden 
yararlanılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre kentsel entegrasyonu tanımlamakta kullanılan 45 algısal 
ölçüt ve kentsel geçmiş, ekonomik, sosyal, fiziksel, bireysel, kültürel, örgütsel ve 
kurumsal olmak üzere 9 kentsel entegrasyon boyutu tespit edilmiştir. Bu ölçütlerden 
kentsel entegrasyonu tanımlamak için en çok sıklıkla belirtilenlerin tüm alanda 
bireysel ve kentsel geçmiş boyutları altında yer aldığı, Mürsel Uluç-Malazgirt 
Mahallelerinde bireysel, kentsel geçmiş ve kurumsal boyutta, Dikmen Vadisi Proje 
alanınında ise bireysel ve kentsel geçmiş boyutlarında bulunduğu görülmüştür. 

Çalışmanın ikinci aşamasında tespit edilen kentsel entegrasyon ölçütlerinden 
yararlanılarak hazırlanan anket soruları ile iki farklı fiziksel alanda kentsel 
entegrasyonu gerçekleştirme seviyeleri ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu anket 
çalışmasında doğrudan örneklemin algısal olarak da kentsel entegrasyon 
seviyelerini belirlemeleri istenmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerle en çok ve en az 
sıklıkla gerçekleştirilen kentsel entegrasyon ölçütleri ve algısal olarak tanımlanan 
kentsel entegrasyon seviyelerinde nerelerde yoğunlaşma olduğu belirlenmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre kentsel entegrasyon ölçütlerinden en çok sıklıkla 
gerçekleştirilen ölçütlerin tüm alanda kentsel geçmiş ve kurumsal boyutlarda, 
Mürsel Uluç-Malazgirt Mahallelerinde kentsel geçmiş, ekonomik, kurumsal ve 
sosyal boyutlarda, Dikmen Vadisi Proje alanınında ise kentsel geçmiş, ekonomik, 
bireysel, fiziksel, sosyal ve kültürel boyutlarda yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. En 
az sıklıkla gerçekleştirilen ölçütler ise tüm alanda ekonomik, kültürel ve kentsel 
geçmiş boyutlarında, Mürsel Uluç-Malazgirt Mahallelerinde kültürel, fiziksel, 
ekonomik, kentsel geçmiş ve bireysel boyutlarda ve Dikmen Vadisi Proje alanınında 
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ise ekonomik, kültürel ve kentsel geçmiş boyutlarının altında bulunduğu 
görülmüştür. 

Son olarak, algısal kentsel entegrasyon seviyeleri tüm alanda en fazla yoğunlukla 1-
2 seviyesinde, en az yoğunlukla 4-5 seviyesinde, Mürsel Uluç-Malazgirt 
Mahallelerinde 3 seviyesinde, Dikmen Vadisi Proje alanınında ise 1-2 seviyesinde 
olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmanın bulgularından yola çıkarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

(i) Kentsel entagrasyon bu sürece konu olmuş kişilerle de algısal olarak 
tanımlanabilir ve değerlendirilebilir. 

(ii) Kentsel entegrasyon çok ölçütlü olarak tanımlanmaktadır. Herbir ölçüt 
sürecin içeriğini zenginleştirmektedir. 

(iii) Kentsel entegrasyon daha genel bir bakış açısıyla çok boyutlu olarak 
tanımlanmaktadır. Entegrasyonu tek bir boyutla anlamaya ve 
değerlendirmeye çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. 

(iv) Kentsel entegrasyon tanımları gecekondu ve gecekondudan dönüşmüş 
alanlarda benzerlik ve farklılıklar göstermektedir. Her iki alanda da öne çıkan 
ölçütler bireysel özelliklerde değişim ve adaptasyona işaret etmektedir. Diğer 
yandan gecekonduda yaşayanlar için önemli ekonomik ve kültürel bazı 
ölçütler dönüşüm alanında yaşayanlar için o kadarda önemli ölçütler değildir. 
Bunun nedeni dönüşüm alanında yaşayan eski gecekonduluların uzun 
zamandır kentin yasal fiziksel dokusunda yaşamaları, üst gelir grubuyla aynı 
fiziksel mekanı paylaşmaları, fiziksel olarak daha iyi bir kent parçasında 
yaşıyor olmaları, ekonomik ve eğitim olarak gecekonduya göre daha ileri 
seviyelerde olmaları, kırla olan ilişkilerini zaman içinde azaltmış olmaları ve 
daha uzun süredir kentsel entegrasyon sürecinin içinde bulunuyor olmaları 
olabilir. 

(v) Kentsel entegrasyon ölçütlerinden gerçekleştirilenler de gecekondu ve 
gecekondudan dönüşmüş alanlarda benzerlik ve farklılıklar göstermektedir. 
En çok sıklıkla gerçekleştirilen ölçütlerin her iki alanda da kentte geçirilen 
zaman, sağlık hizmetlerini kullanma, gelecek beklentilerinin olması, kentte 
çalışmak ve kentte eski sosyal ilişkilerini devam ettirme şeklinde olması 
kentsel geçmiş, kurumsal ve sosyal boyutlarda her iki alanın da önemli 
seviyelerde olduğunun göstergesidir. Bunlara ek olarak gecekondu dönüşüm 
alanında diğer kentsel hizmetleri de kullanma, bireysel boyutta iyileşmeler ve 
kırsal ilişki ve alışkanlıkların azalması ön plana çıkan kentsel entegrasyonu 
gerçekleştirme biçimleridir. Gecekondu alanında ön plana çıkan her unsur 
gecekondu dönüşüm alanında da ön plandadır. Ayrıca kentsel entegrasyon 
ölçütlerinin neredeyse tamamının gecekondu dönüşüm alanında 
gerçekleştirilme seviyesi gecekondu alanından daha fazladır. 

(vi) Kentsel entegrasyon ölçütlerinden en az gerçekleştirilenler ekonomik ve 
kültürel ölçütlerdir. Gecekondu alanında hiç gerçekleştirilemeyen kültürel, 
ekonomik ve fiziksel ölçütler de bulunmaktadır. 
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(vii) Tüm bu bulgular iki farklı fiziksel alanda kentsel entegrasyon seviyelerinin 
farklı olduğunu, mekansal dönüşümün kentsel entegrasyon üzerinde etkili 
olduğunu göstermektedir. 

(viii) Diğer yandan, algısal olarak kentsel entegrasyonu değerlendirme seviyeleri 
gecekondu alanında gecekondu dönüşüm alanına göre daha yüksektir. Bu 
durum kentsel bilinç seviyelerinin birbirinden farklı olmasından 
kaynaklanabilir. Kentin imkanlarını daha yoğun kullanabilme imkanına sahip 
olan, 'kent soylular'la ortak mekanı paylaşan ve kentle farklı boyutlarda 
birarada olabilme imkanı olan gecekondu dönüşüm alanı kenti, imkanlarını 
ve bunlardan kullabildikleri konusunda daha bilinçli olabileceğinden kendi 
kentsel entegrasyon seviyelerini değerlendirmede daha objektif davranma 
eğilimde olabilir. 

(ix) Kentse entegrasyon ölçütlerini gerçekleştirme seviyelerinin düşük çıkmasına 
ek olarak algısal olarak kentsel entegrasyon değerlendirmelerinin düşük 
olması kentsel entegrasyon konusunda özellikle gecekondu alanlarında 
yaşayanların ama dönüşüm alanlarında yaşayanların da ilerleme göstermeleri 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu ilerleme sadece bu kişilerin bireysel 
çabalarıyla ilişkili olmayıp, kentin yöneticilerinin de bu konularda imkan 
sunan ve kolaylaştıran yönde ilerlemeleri gerekliliğini gündeme 
getirmektedir. 
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Yapılı Çevrede Yaşanan Dönüşüm Süreçlerinin 
Karşılaştırılması: İzmir ve Rio De Janeiro Örnekleri 
Nur Sinem Özcan1 

Öz: Aşırı kalabalık, kaçak inşa edilmiş konutlardan oluşan, güvenilir su kaynaklarından ve 
hıfzıssıhhadan yoksun, zilyetlik güvencesinin bulunmadığı konut alanları olarak tanımlanan 
gecekondularda dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli dönüşüm süreçleri yaşanmaktadır. 
Çalışmada yapılı çevrede yaşanan bu dönüşüm süreçleri tüm boyutları çerçevesinde ele 
alınarak, hem kentsel dönüşüm uygulamalarında yaşadığı tecrübelerle hem de kent kimliği ile 
diğer kentlerden ayrılan izmir ve Rio de Janeiro kentlerinde kentsel dönüşüm 
uygulamalarının sosyal boyutu incelenmiş ve yasal, ekonomik ve mekânsal yansımaları 
tartışılmıştır. Ayrıca, izmir ve Rio de Janeiro kentlerinde gerçekleşen yapılı çevrenin 
dönüşümü yasal, sosyal, kentsel, politik, çevresel, ekonomik yönlerden karşılaştırılmıştır. Tüm 
bu çalışmalar, pek çok kentte yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarının belirlenen temel 
amaçları gerçekleştirip gerçekleştirilmemesi üzerinden sürdürülmüştür. Sonuç olarak, her iki 
kent özellikle kentsel, sosyal ve ekonomik yönlerden önemli benzerlikler gösterdiği; yasal, 
politik ve çevresel yönlerden ise daha az benzerlik taşıdığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yapılı çevre, gecekondu, kentsel dönüşüm, dönüşüm süreçleri, 
uygulamalar 

Abstract: In different regions of the world various urban renewal processes have been 
experienced in slums. This type of residential area is overcrowded, deprived of possession, 
constituted according to illegal structuring and has inadequate resources. In this study, urban 
transformations in built environment are discussed within the framework of all the dimensions 
in Izmir and Rio de Janeiro cities that are differentiated as for their renewal practices and 
urban identities. Moreover, the urban transformations in Izmir and Rio de Janeiro cities are 
compared in terms of legal, social, urbanistic, political, environmental and economic aspects. 
All of these studies are designated over the realization of basic objectives determined of 
urban renewal applications in the world. As a result, both of two cities have important 
similarities from urbanistic, social and economic aspects. On the other hand, these cities 
varying due to their urban identity show less similarity from legal, political and 
environmental aspects. 

Keywords: Built environment, slum, urban renewal, renewal processes, applications 
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Toplumda yaşanan ekonomik ve toplumsal değişmelerin sonucunda, 20. yüzyılın 
başlarında kentsel alanlarda fiziksel yıpranmalar meydana gelmiştir. Hızlı nüfus 
artışı, nüfus yığılmaları, ekonomik şartlar, parçacı planlar, yanlış yer seçimi 
tercihleri ve arz-talep eğilimleri gibi nedenlere bağlı olarak yaşanan bu yıpranmayı 
ortadan kaldırmak için kentsel yenileme kavramı bir çözüm arayışı olarak ortaya 
atılmıştır. Kentsel dönüşüm konusunda uygulamaya geçilmesi için, büyük kentlerin 
mevcut potansiyelinin değerlendirilmesi ve eskimeye başlayan kentsel bölgelerin 
kentlere kazandırılması en önemli adımlardan biridir. Bu doğrultuda, kentsel 
dönüşümün ilkelerini tartışıp saptamak ve ardından konunun yasal ve kurumsal 
çerçevesini ortaya koymak yerinde olacaktır. 

1. Kentsel Dönüşüm 

Kentsel dönüşüm kavramının irdeleneceği bu bölümde, kavrama ilişkin açıklayıcı 
tanımlar, kentsel dönüşüm uygulamalarını gerektiren nedenler ve uygulama 
hedefleri, kentsel dönüşüm kapsamına giren farklı uygulama biçimleri ve son olarak 
kentsel dönüşüm ile ilgili yasal çerçeve üzerinde durulacaktır. 

1.1. Kentsel Dönüşüm Kavramı 

Kentsel dönüşümü konu alan pek çok yayında farklı dönüşüm tanımları yer 
almaktadır. Bu tanımlar, vizyon, amaç, strateji ve yöntemlerine göre farklılık 
göstermektedir. Genel bir ifadeyle, kentsel dönüşüm, kapsamlı ve bütünleşik 
yaklaşımlarla kentsel alanlarda bozulma ve çökme meydana gelen bölgelerde 
fiziksel, çevresel ve ekonomik koşulların iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan 
strateji ve eylemler bütünüdür (Karadağ, 2008). Kentsel dönüşüm, kentsel sorunların 
çözümünü sağlayan ve değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve 
çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon ve 
eylem(Thomas, 2003)olarak tanımlanmaktadır. 

Keleş (2004) ise, kentsel dönüşümü, bir kentin tümünün veya belli kesimlerinin 
değişmesi, başka bir biçime girmesi şeklinde tanımlamaktadır. Kentsel yenileme, 
içerisinde farklı eylem türleri barındıran oldukça geniş bir mekânsal müdahale 
programıdır. Bu çerçevede kentsel yenileme, sağlıklaştırma, iyileştirme, yeniden 
işlevlendirme, kentsel tasarım projeleri ve yeniden canlandırma gibi uygulamalar ile 
pek çok kentsel dönüşüm projesi geliştirilmektedir (Atkinson, 2004). Avrupa 
merkezli olan bu bakış, son yıllarda ülkemizde yapılan imar uygulamaları ile kent 
planlama disiplini içerisinde sıklıkla rastlanmakta ve kentsel dönüşüm bu farklı 
eylem alanlarına ait programlar biçiminde gösterilmektedir (Göksu, 2005). 

1.2. Kentsel Dönüşümün Hedefleri ve Nedenleri 

Dünya kentlerinde ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak, kentsel dönüşüm 
uygulamalarını gerektiren nedenler ve uygulama hedefleri farklılık göstermektedir. 
Dönüşüm uygulamalarını gerektiren nedenler açısından bakıldığında, gelişmiş 
ülkelerde kentsel dönüşüm uygulamaları, sanayi sonrası dönemde ortaya çıkan 
sorunları ve Post-Fordist dönemin dinamiklerinin yol açtığı sosyo-ekonomik ve 
mekânsal çöküntüleri aşmaya yönelik geniş kapsamlı bir yeniden yapılandırma 
biçimi olarak görülürken, gelişmekte olan ülkelerde ise daha dar kapsamda ele 
alınmaktadır (Sökmen, 2003). 
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Kentsel dönüşüm uygulamalarının hedefleri incelendiğinde ise, dönüşüm 
uygulamalarının beş temel hedefi gerçekleştirmek üzere tasarlandığı anlaşılmaktadır. 
Bu hedefler (1) kentin fiziksel koşulları ile toplumsal problemleri arasında bir ilişki 
kurabilmek, (2) kentsel öğelerin fiziksel olarak sürekli değişim ihtiyacına cevap 
vermek, (3) kentsel refah düzeyini artırmaya yönelik bir ekonomik kalkınma modeli 
oluşturmak, (4) kentsel alanların etkin biçimde kullanımına yönelik stratejiler 
belirlemek ve (5) toplumun farklı kesimlerinin planlamaya katılımını sağlamaktır 
(Roberts, 2000). 

(1) Kentsel alanların çöküntü alanı haline gelmesindeki en önemli nedenlerden birisi 
toplumsal çökme ya da bozulmadır. Bazı sosyal bilimcilere göre, kentleri 
sorgulamak, aslında kentleri yaratan toplumsal yapıları sorgulamak anlamına 
gelmektedir. Bu sebeple, kentsel çöküntü problemine çözüm üretebilmek için 
öncelikle toplumsal bozulmanın nedenleri araştırılmalı ve bu bozulmayı önleyecek 
önerilerde bulunulmalıdır. 

(2) Kent kavramının meydana gelen toplumsal pratiklerle birlikte durağan olmadığı, 
zaman içerisinde sürekli dönüştüğü ve değişim ihtiyacının arttığı bilinmektedir. 
Kentsel bölgeler, kentsel mekânsal mücadelelerin sonucunda yeni bir form 
kazanırlar. Dolayısıyla, kentsel dönüşüm projeleri kentin hızla büyüyen ve değişen 
formunda ortaya çıkan yeni fiziksel, toplumsal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarına 
göre, bu bölgelerin yeniden geliştirilmesine olanak sağlamalıdır. 

(3) Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma 
yaklaşımını ortaya koymak, kentsel dönüşümün üçüncü hedefidir. Kentsel 
dönüşüme konu olan alanların ekonomik canlılıklarını yitirmesi, bu alanların birer 
çöküntü bölgesi haline gelmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Kentlerin 
eskimiş veya eskimeye yüz tutmuş kesimler ekonomiye ve topluma kazandırılarak, 
kentsel bu bölgelerde refah ve yaşam kalitesi artırılmalıdır. 

(4) Dönüşüm projelerinin diğer amacı ise, kentsel alanların en etkin biçimde 
kullanımına ve kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejilerin ortaya 
koyulmasıdır. Kentsel dönüşüm uygulamaları, fiziki planlamanın ötesinde stratejik 
bir yaklaşımı gerektiren uygulamalardır. Bunun nedeni, planlanacak kentsel 
bölgelerin sadece bugünkü neslin ihtiyaçlarını değil; gelecek neslin muhtemel 
ihtiyaçlarını da karşılaması gerekliliğidir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda etkin 
stratejiler ve öngörüler geliştirilmelidir. 

(5) Kentsel bölgeler, zaman içerisinde ve bilinçli müdahaleler sonucunda 
dönüştürülebilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra benimsenen katılımcı planlama 
anlayışı çerçevesinde çok çeşitli aktörler kentsel dönüşüm süreçlerinde yer 
almaktadır. Kentlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için kentsel dönüşüm sürecine 
her ölçekte ilgili aktörlerin katılımı sağlanmalıdır. 

1.3. Kentsel Dönüşümde Kullanılan Uygulama Biçimleri 

Ulusal ve uluslararası kentsel çöküntü bölgeleri içinde bulundukları birbirinden 
farklı fiziksel ve sosyal şartlar bakımından incelendiğinde, kentsel dönüşümde 
kullanılan uygulama biçimlerinin de farklılaştığı görülmektedir. Kentsel dönüşümün 
içinde barındırdığı farklı uygulama biçimleri şunlardır: Kentsel yenileme (urban 
renewal), sağlıklaştırma (rehabilitation), koruma (preservation - conservation), 
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yeniden canlandırma (revitalization), yeniden geliştirme (redevelopment), 
düzenleme (improvement), temizleme (urban clearance), geliştirme 
(infilldevelopment), yenileme (refurbishment). 

1.4. Türkiye'de Kentsel Dönüşüm ile İlgili Yasal Çerçeve 

Kırsal alanlardan kentlere göçün başladığı 1940'lı yıllarda başlatılan yasal 
düzenlemelerle gecekondu ve kaçak yapılaşmanın yasaklanmasına ve yıktırılmasına 
çalışılmaktadır (Ankara Enstitüsü Vakfı, 2012). Farklı dönemlerde hayata geçirilen 
ve kentsel dönüşüm uygulamalarına ve projelerine dayanak olan yasalar şunlardır: 
3194 sayılı İmar Kanunu, 2981 sayılı İmar Affı Kanunu, 5104 sayılı, "Kuzey 
Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi" kanunu, 5366 sayılı, "Yıpranan Tarihi ve 
Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması" 
kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi ve 6306 sayılı "Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi" hakkında kanun. 

2. Kentsel Dönüşümün Uygulama Örnekleri 

Yazının ikinci bölümünde, çalışmanın içeriğini oluşturan kentsel dönüşüm 
uygulamalarının İzmir ve Rio de Janeiro kentlerinde nasıl gerçekleştirildiği 
karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Hem dönüşüm uygulamalarıyla, hem de kent 
kimliği ile diğer kentlerden ayrılan iki kentte yapılan uygulamalar ve bu 
uygulamaların etkileri yasal, sosyal, kentsel, çevresel, ekonomik ve politik boyutları 
bakımından irdelenecektir. 

2.1. Uygulama Örneği I: İzmir Kenti Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 

Türkiye'nin nüfusu bakımından üçüncü büyük şehri olan İzmir kentinde (2010 
yılında 3.948.848 kişi) metropoliten alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 
hazırladığı 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu 
(IKBNIPR)'na göre, "yenileme-sağlıklaştırma alanları" olarak tanımlanan 11 bölge 
(Bkz. Tablo1) yer almaktadır. Kısıtlı fiziki çevre olanaklarının yanında, sosyal ve 
ekonomik açıdan da "dezavantajlı" olan kentsel bölgelerde gerçekleştirilen dönüşüm 
uygulamaları Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Gaziemir, Bayraklı, Çiğli, Bornova ve 
Narlıdere ilçelerinde sürdürülmektedir. 

Yasal zemini 2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. 
Maddesine dayanan yapılı çevrede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulama 
alanlarının İzmir metropoliten alanı içerisinde mekânsal dağılımı Resim 1'de 
gösterilmiştir. İzmir metropoliten alanında kentsel dönüşüm uygulamaları yoluyla 
yapılı çevrede meydana gelen dönüşüm ve değişimin etkileri araştırılmıştır. Buna 
göre planlanan ve uygulanan dönüşüm projelerinin kentsel sistemi yasal, sosyal, 
kentsel, çevresel, ekonomik ve politik yönlerden etkilediği saptanmıştır. 

Ülke düzeyinde nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyelerde uygulanabilecek kentsel 
dönüşüm projelerine dair yasal çerçeveyi 5393 (Belediye Kanunu), 
5216(Büyükşehir Belediyesi Kanunu), 2981 (İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun), 5273 (Arsa Ofisi Kanunu ve Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun), 2985 (Toplu Konut Kanunu), 5366 
(Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun) ve 6306 (Afet Riski Altındaki Alanların 
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Dönüştürülmesi Hakkında Kanun) sayılı kanunlar ve ilgili yönetmelikler 
oluşturmaktadır. Yasal açıdan dönüşüm uygulamalarının genel bir değerlendirmesi 
yapıldığında, 2004 sonrası çıkartılan kentsel dönüşüme ilişkin yasal düzenlemelerin; 
bütüncül olmayan planlama anlayışı ile sadece fiziksel dönüşümün amaçladığını, 
toplumun dar gelirli ve dezavantajlı gruplarının projelerden dışlandığı, yerel 
kalkınmayı göz ardı eden, yap-satçı bir zihniyete sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo l.Yenileme-sağlıklaştırma alanlarının etapları ve yoğunlukları 

No^ İlçe Adı Mahalle Adı 
Alanı 
(Ha) 

Nüfusu 
(Kişi) 

1 Konak Cennetçeşme 40 3354 
2 Karabağlar Salih Omurtak,BahriyeÜçok,Limontepe,Ali Fuat Erden 125 14801 
3 Karabağlar Umut, Gazi, Özgür, Yüz. Şerafettin, Yurtoğlu 180 33144 
4 Karabağlar Uzundere 33 2932 
5 Karabağlar Devrim, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Peker, Uzundere 317 30353 
6 Karabağlar Emrez,Aktepe 162 11267 
7 Gaziemir Kibar,Günaltay,Barış,Selvili,Yunusemre,Aydın 

Bayraklı,Alparslan,Çiçek, Fuat Edip 
295 53946 

- Bayraklı Baksı,Cengizhan,M.Erener,R.Şevketİnce,Çay 310 86491 
- Karşıyaka Emek,Gümüşpala,Yamanlar,Org.NafizGürman,Onur 

Aziziye,Duatepe, 1 .-2. Kadriye,H.Özdemir, 19 
347 72213 

- Konak Mayıs,Çimentepe,Kocatepe,Zafertepe 165 40064 
- Çiğli Güzeltepe, Şirintepe 120 17031 
- Bornova Mevlana, Doğanlar 

Hürriyet,İnkılap,O.Aksuner,A.Veysel,Akıncılar,Seyhan, 
237 24559 

- Buca Göksu,İnönü,Bin.Reşatbet 510 58471 
- Bornova Adalet, Mansuroğlu 107 33399 
- Narlıdere Atatürk,2. İnönü 24 9862 
- Konak 26 Ağustos, Ulubatlı,M.Akif,Saygı 81,5 20365 
1 Bornova Altındağ, Çamdibi 632 
2 Karşıyaka Yeni Girne 108 
3 Konak Yenişehir, Gürçeşme, Yeşildere 323 

Kaynak: IKBNIPR, 2007 

Kentsel dönüşüm projelerinde temel beklentiler, proje kriterlerinin (eğitim, sağlık, 
kültür, altyapı ve üst yapı olanakları, vb.) halkın taleplerini karşılamak 
doğrultusunda geliştirilmesi ve katılımcı planlama anlayışı ile çeşitli aktörlerin 
dönüşüm sürecine dâhil edilmesini sağlamaktır. Ancak, dönüşüm uygulamalarının 
kentsel ve sosyal açıdan etkilerine bakıldığında, kentsel çöküntü bölgelerinde 
yaşayan halkın giderek kent dışına itildiğini ve katılımcı anlayışının görmezden 
gelinerek "öteki"leştirildiğini görmekteyiz. Ayrıca, bu dezavantajlı grupların her 
türlü kentsel donatıdan (altyapı, ulaşım, donatılar, vb.) mahrum edilmiş ve kente 
yapılan kısıtlı fiziksel müdahalelerle kentsel alanda mekânsal ayrışmanın 
yaratılmıştır. Kentsel dönüşüm uygulanan alanların kent içindeki yerleri de sorunlar 
yaratmaktadır. Yer seçimi yapılırken genellikle kentin sosyo-mekânsal yapısı ve üst 
ölçekli planlar göz ardı edilmektedir. Kent bütününde sosyal ve ekonomik boyutları 
da içeren bir bütüncül dönüşüm stratejileri geliştirilmemektedir. 
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Resim 1:Yenileme-Sağlıklaştırma Alanları (Ölçek:1/25000)(Kaynak: IKBNIPR, 2007) 

Çevresel açıdan bakıldığında, İzmir metropoliten kenti başta olmak üzere, dönüşüm 
uygulamalarının yapıldığı diğer tüm kentlerimizde, toprağın kendini yeniden 
üretmesine imkân vermeyecek biçimde hızlı tüketildiği ve orman alanlarının yeni 
büyük ölçekli yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla tahrip edildiği bir kentsel 
dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Aslında, kentsel çevre sorunu, temel insan 
gereksinimi olan barınma ve konut sorununun gecekondulaşma ve betonlaşma 
yoluyla çözümlenmesi sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan bu düzensiz ve 
plansız kentleşme, alt yapı ve üstyapı sorunlarını beraberinde getirmektedir. Yeraltı 
ve yerüstü kaynaklara sahip sürdürülebilir kentlerin korunması ve yaşatılması 
anlayışı göz ardı edilmektedir. Kentsel alanlarda yapılan yanlış ve kontrolsüz yer 
seçimlerinde benimsenen anlayışın sonuçları ise, tarımsal faaliyetlerin etkinliğinin 
azaltılması, ekolojik dengenin bozulması, biyoçeşitliliğin azalması, yer altı suyunun 
kullanımının hızlı biçimde artması biçiminde görülmektedir. 

Son olarak, politik ve ekonomik açılardan yapılı çevrenin dönüşüm süreci 
incelendiğinde, yerel yönetimlerin merkezi yönetimin desteğini kaybetmesi üzerine 
özel sektörle iş birliği yaptığını ve yeniden yapılandırma projeleri gerçekleştirdiği 
bilinmektedir. Yerel yönetim ve sermaye sahipleri arasında yeniden biçimlenen 
ilişkiler, "küresel kent" imajının oluşturulmasını ve sunulmasını amaçlamaktadır. Bu 
anlayış, kenti bir yatırım aracı olarak değerlendiren ve üretim biçiminin değişmesini 
sağlayarak ekonominin organizasyonunun yeniden kurulmasını hedefleyen bir 
içeriğe sahiptir. Toplumda çeşitli çıkar grupları tarafından kabul edilen ve dönüşüm 
süreçlerini direkt olarak etkileyen bu politikaların uygulanmasıyla, arsa ve arazi 
değerlerinin kontrolsüz biçimde artması, değerlerinin yükselmesi ve değişim 
değerlerine öncelik verilmesi gibi önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır. 
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2.2.Uygulama Örnekleri II: Rio de Janeiro Kenti Gecekondu Sağlıklaştırma 
Programı 

Brezilya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Rio de Janeiro kentinde (2010 yılında 
5.940.224 kişi) yaklaşık olarak nüfusun üçte biri favelas adı verilen kentsel çöküntü 
bölgelerinde yaşamaktadır. Kentin en merkezi ve rant bakımından ekonomik değeri 
en yüksek yamaçlarında bulunan bu alanlar, kentsel altyapı ve donatı olanaklarından 
oldukça yetersizdir. Öyle ki, favelalarda yaşayan halkın sadece bir kısmı su ve 
elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bu bölgelerin ağır yaşam şartları, 
hem fiziksel ve çevresel olarak, hem de sosyal açıdan pek çok problemin ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Ayrıca, çöküntü bölgesinde yeterli eğitim ve çalışma 
imkânları yoktur ve suç oranı gün geçtikçe artmaktadır (Fernandes, 2011; Perlman, 
2006). 

Kentsel donatılar açısından yetersiz ve yaşam şartları bakımından olumsuz koşullar, 
1994 yılında Birleşmiş Milletler Barınma Hakkı Programı (United Nations Housing 
Rights Program - UNHRP) öncülüğünde, belediye başkanı Lula tarafından başlatılan 
ve kentin valisi Eduardo Paes tarafından yürütülen bir programla iyileştirilmeye 
çalışılmıştır. Dört yıl içinde (1994-1998) tamamlanması planlanan bu program 
Favela-Bairro Sağlıklaştırma Programı olarak adlandırılmaktadır. Program 
çerçevesinde kent genelinde toplam 32 çöküntü bölgesinde yer alan konut 
alanlarının koşullarının iyileştirilmesi ve gelecek nesilleri göz ardı etmeden kaynak 
kullanımının sağlanması, sosyal problemlerin ve fırsat eşitsizliğinin giderilmesi, 
eğitim ve iş olanaklarının arttırılması, halkın örgütlenmesi, halkın kapasitesinin 
kullanılması ve böylece yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır 
(Oliveira, 1996; Perlman, 2006; Şişman ve Kibaroğlu, 2009). 

Çalışma kapsamında, Rio de Janeiro kentinde sağlıklaştırma programları yoluyla 
yapılı çevrede meydana gelen dönüşüm ve değişimin etkileri araştırılmıştır. Buna 
göre planlanan ve uygulanan dönüşüm projelerinin kentsel sistemi yasal, sosyal, 
kentsel, çevresel, ekonomik ve politik yönlerden etkilediği saptanmıştır. 

Tablo 2. Favela-Bairro Programı Kapsamına Giren Favelalar (32Favela) 
KENT GENELİNDE YER ALAN FAVELALAR 

Andaraı Faz Quem Quer Morro do Fubâ Parque Proletârio do 
Grotao 

Arelia Floresta da Barra Morro do Iguaıba Parque Royal 
da Tijuca 

Bairro Nova Jamelâo Morro do Sape Parque Vitoria 
Aliança 
Bairro Projectado Mato Alto Morro do Sossego Parque S. Sebastia e 
do Dique Lad. Funci. 
Buriti Congonhas Moises Santana Morro do Urubu Quinta do Caju 

Caminho do Job Morro da Casa Morro Mata Serrinha 
Branca Machado 

Fernâo Cardim Morro da Fe Morro Uniâo Tres Pontes 
Divineia Morro da Formiga Parque Boa Tuiuti 

Esperança 
Kaynak: IBGE: Demographic census 1991/2000 
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Resim 2. Favelaların Yoğun Olarak Bulunduğu Bölgeler,2012 (Kaynak: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Favela) 

Brezilya'da gerçekleştirilecek olan 2016 yılında Olimpiyat Oyunları ve 2014 yılında 
FIFA Dünya Futbol Şampiyonası (World Cup) için Rio de Janeiro kenti genelinde 
favelaların bulunduğu bölgelerde büyük ölçekli dönüşüm çalışmaları yapılması 
planlanmıştır. Kent genelinde 73 yerleşim biriminde yaklaşık olarak 253.000 haneyi 
etkileyecek olan dönüşüm uygulamalarının yasal dayanakları ise halk sağlığı yasası 
(Public Health Law), Rio de Janeiro kenti stratejik planı (1996), Favela-Bairro 
Sağlıklaştırma Programı (1994) ve Rio Cidade Programı'dır. Kentsel donatı 
problemlerinin çözümlenmesi ve suç oranının azaltılması gibi yerelde temel çözümler 
üretmek amacıyla yapılan yasal düzenlemelerle, program ilk iki etabında (ilk etap 
1994-1998 ve ikinci etap 1998-2005) hedeflerine ulaşmıştır. Buna göre, kent 
bütününde toplamda yaklaşık 180 yerleşim biriminde 600.000 hanenin iyileştirme ve 
sağlıklaştırma programından faydalandığı tespit edilmiştir. Yerelde kalkınmanın ve 
örgütlenmenin öne çıkarıldığı, planlanan ve yapılan uygulamalarda yerinde-dönüşüm 
anlayışının hâkim olduğu, farklı sektörlerden gelen aktörlerin çeşitli aşamalarında 
programa dâhil olduğu görülmektedir. 

Dönüşüm uygulamalarının kentsel ve sosyal açıdan etkilerine bakıldığında, tıpkı İzmir 
örneğinde olduğu gibi, programın favelalarda yaşayan kişilerin kitlesel olarak kentin 
merkezinden uzaklaştırılması ve mekânsal olarak ayrıştırılması yönünde bir eğilimi 
vardır. Bunun nedeni olarak, farklı kültürlerden gelen kişilerin kötü fiziki şartlarda ve 
suç oranlarının yüksek olduğu bir ortamda bir arada yaşamaları gösterilmektedir. 
Yaşam şartlarının iyileştirilmesi temasıyla yola çıkılan 'toplumun mühendislik projesi' 
programının sloganı 'kapsamlı bir düzenleme programı ile milyonlarca insanın hayatı 
iyileştirilebilir' biçiminde belirlenmiştir. Dönüşüm uygulamalarının uluslararası 
platformda kenti daha güçlü ve modern göstermek için yapıldığı ve favelaların 
uluslararası düzeyde yapılacak organizasyonlar için hazırlandığı iddia edilmektedir. 
Kentin bütününü kapsayan planlama yaklaşımları yerine parçacı bir uygulama anlayışı 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, program için belirlenen çevre kirliliğinin ortadan 
kaldırılması, sosyal donatı ve iş imkânlarının arttırılması ve yerel yönetimin yetkisinin 
arttırılması gibi politikaların hayata geçirilmiş olması, yapılan dönüşüm 
uygulamalarının bu yönde başarılı olduğunu göstermektedir. 
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Çevresel açıdan bakıldığında, favelalarda çöplerin düzenli toplanmaması ve 
kanalizasyon olmaması nedeniyle ciddi bir kirlilik problemi yaşanmaktadır. Bu 
durum sanitasyon, kent içerisinde görsel açıdan bir kirlilik ve hava kirliliği 
yaratmaktadır. Program kapsamında temel altyapı, kanalizasyon ve su dağıtımı gibi 
temel ihtiyaçların hızlı bir biçimde karşılanması hedeflenmiştir. Aslında, 
yerleşmelerde çevre sorunlarının başlangıcı genel anlamda kentleşme ve 
sanayileşme ile yakından ilişkilidir. Kentin mevcut altyapı ve üstyapısının artan aşırı 
nüfusun gereksinimlerine cevap verememesi kentsel alanlarda çevresel sorunlarını 
doğurmaktadır (Güler ve Çobanoğlu, 1997). Ayrıca, favelalarda bulunan dar 
sokakları çöplerin toplanmasını güçleştirmektedir; su ve kanalizasyon 
bağlantılarının yapılabilmesini engellemektedir. 

Son olarak, politik ve ekonomik açılardan yapılı çevrenin dönüşüm süreci 
incelendiğinde, dönüşüm programının çeşitli ortaklıkların kurulmasıyla (kamu 
sektörü ve yerel halkın işbirliği; özel sektör ve yerel örgütlerin işbirliği gibi) 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Merkezi hükümet tarafından 'masraflı' olarak 
nitelendirilen favelaların kentsel dönüşüm uygulamaları, ilerleyen yıllarda bu kentte 
yapılacak uluslararası organizasyonlarda kentin ve ülkenin tanıtımına gölge 
düşürmemesi için hızla gerçekleştirilmektedir. Büyük ölçekli dönüşüm yatırımları, 
programın her iki etabı için yaklaşık 300.000 milyon dolarlık bir bütçe 
gerektirmiştir. Bu bütçe, kamu sektörü (Inter-Amerikan Bankası) ve yerel yönetim 
tarafından karşılanmıştır. 1994 yılından bugüne farklı etaplarda sürdürülen bu 
programın tamamlanmasıyla, kent genelinde favelalarda yaşayan yaklaşık 1 milyon 
kişinin yaşam kalitesinin yükseleceği, kişilerin kentsel donatılar ve hizmetler 
bakımından ihtiyaçlarının karşılanacağı ve bu projelerle bölgeye 1 milyon dolarlık 
bütçeli bir yatırım yapılacağı öngörülmektedir. Düşük gelir düzeyinin yasal olmayan 
yapılaşmayı tetiklediği bu bölgelerde, hükümetin ve güvenlik güçleri yeterince 
denetim yapmamakta ve kontrolü sağlayamamaktadır. Hükümetin yerel ölçekte 
varlığını gösterebilmesi için favelalarda karakollar kurulmuştur ve 2010 yılından 
beri ordu destekli yerel güvenlik güçleri tarafından bu alanlara sık sık baskınlar 
yapılmaktadır. 

3. İzmir ve Rıo De Janeıro Kentlerinde Yapılan Kentsel Dönüşüm 
Uygulamalarının Karşılaştırılması 

Yapılan çalışmada, yapılı çevrede meydana gelen dönüşüm tüm boyutları 
çerçevesinde ele alınarak, hem kentsel dönüşüm uygulamalarında yaşadığı 
tecrübelerle hem de kent kimliği ile diğer kentlerden ayrılan İzmir ve Rio de Janeiro 
kentlerinde kentsel dönüşüm uygulamalarının sosyal boyutunun incelenmesine ve 
kurumsal, ekonomik ve mekânsal yansımalarının tartışılmasına çalışılmıştır. Bu 
tartışma, belirtilen temel hedeflerin gerçekleştirip gerçekleştirilmemesi üzerinden 
sürdürülmüştür. Kentsel dönüşüm deneyimini yaşayan kentlerden İzmir'in ve Rio de 
Janeiro'nun seçilmesinin nedeni, bu kentlerin hem dönüşüm süreci açısından, hem 
de meydana gelen sosyal ve ekonomik değişimler açısından benzerlik göstermesidir. 

Çalışmada kullanılan yöntem ise nitel karşılaştırma yöntemidir. Nitel karşılaştırma, 
betimsel araştırma yöntemleri arasında yer alan, sosyal olguları bağlı bulundukları 
çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2000, s.19). Nitel araştırmalarda araştırmanın konusu göz önüne alınarak, 
bütünün parçalardan daha fazla bir anlam ifade ettiği varsayımı kabul görmektedir. 

361 



Nur Sinem Özcan 

Bu noktadan yola çıkılarak, çalışmada İzmir ve Rio de Janeiro kentlerindeki yapılı 
çevrenin durumu değerlendirilmiştir ve bu çevrelerin dönüşümü yasal, sosyal, 
kentsel, politik, çevresel ve ekonomik yönlerden karşılaştırılmıştır. 

Yapılan karşılaştırmaların sonuçları şunlardır: Nitelik açısından yapılan 
karşılaştırmalarda İzmir ve Rio de Janeiro kentlerinde özellikle kentsel, sosyal ve 
ekonomik yönlerden önemli benzerlikler bulunmaktadır. Her iki kentte yapılı 
çevrede farklı kentsel katmanlar oluşmuştur ve bu katmanlar gelir eşitsizliği, hızlı 
nüfus artışı ve kente eklemlenemeyen yeni konut alanlarının oluşması ile meydana 
gelmiştir. Ayrıca, üst ölçekli planları göz ardı eden ve bütüncül olmayan parçacı 
planlama anlayışı her iki kentte gerçekleştirilen dönüşüm projelerinde benzerlik 
göstermektedir. 

Kentsel yönden yapılan bu incelemenin yanı sıra, toplumsal ayrışmanın ve sosyal 
eşitsizliğin fazla olması ve nüfusun büyük kısmının oldukça kötü şartlarda yaşaması 
da sosyal bakımdan İzmir ve Rio de Janeiro kentlerinde tespit edilen 
benzerliklerdendir. Düşük gelir düzeyine sahip olan ve suç oranlarının yüksek 
olduğu bölgelerde yaşayan insanlar, yapılan uygulamalar ile her iki kentte de kitlesel 
olarak kent merkezinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. 

Dönüşüm alanlarının merkezi ve yerel yönetimler tarafından "masraflı alanlar" 
olarak nitelendirilmesi, yetersiz konut stoğunun giderilmesine yönelik politikaların 
geliştirilmemesi ve kentin "dezavantajlı" bölgelerinde yaşayan insanların gelir 
düzeyinin düşük olması yasal olmayan yapılaşmayı tetiklemektedir. Aslında yapılan 
bu tespitler ekonomik yönden bu tür kentlerin maruz kaldığı problemlerdir. 
Dönüşüm projelerinde yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü için her iki kentte 
farklı yöntemler geliştirilmiştir. Buna göre, Rio de Janeiro kentinde dönüşüm 
uygulamaları kapsamında geliştirilen programlarının bütçeleri (yaklaşık 300.000 
milyon dolar) Birleşmiş Milletler tarafından karşılanırken; İzmir kentinde dönüşüm 
projelerinin bütçesi ancak yerel yönetimin imkânları ile sınırlı kalmaktadır. 

Diğer yandan, İzmir ve Rio de Janeiro kentleri meydana gelen dönüşümün yasal, 
politik ve çevresel yönlerden daha az benzerlik göstermektedir. Yasal yönden 
bakıldığında, yapılan düzenlemelerde kapsam ve biçim yönünden farklılıklar olduğu 
tespit edilmiştir. Rio de Janeiro kentinde dönüşüm uygulamaları geliştirilen 
"programlar" kapsamında gerçekleştirilirken; İzmir kentinde yapılı çevrede 
meydana gelen mekânsal değişimler, ilgili kanun ve yönetmelikler dayanak alınarak 
hayata geçirilmiştir. 

Her ne kadar her iki kent için "küresel imajın" kaybedilme endişesi ortak olsa da, 
dönüşüm projelerinin gerçekleştirildiği süreçte politik ve paydaşlık bilinci açısından 
ciddi farklar gözlenmiştir. Yerel yönetimin merkezi yönetimin desteğini kaybetmesi 
ile özel sektörler iş birliği yaptığı İzmir kentinde, çeşitli çıkar grupları kontrolsüz 
artan arsa ve arazi değerlerinin artışından faydalanma arzusu projenin maliyetlerinin 
karşılanması için gerekli bütçenin sağlanması amacının önüne geçmiştir. Rio de 
Janeiro kentinde ise, dönüşüm programları kapsamında paydaşlık bilinci gösteren 
yerel yönetimler ve özel sektör kuruluşları işbirliği yaparak projelerin bütçe 
gereksinimini karşılamışlardır. 

Çevresel yönden bakıldığında, Rio de Janeiro kentinde dönüşüm projelerinin ilk 
adımı olarak mevcut kirliliğin temizlenmesi ve eksik altyapı ihtiyaçlarının 
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karşılanması biçiminde belirlenmiştir. Böylece program sona erdiğinde, yapılı 
çevrede gelecek nesillerin ihtiyaç duyacağı kapasitede donatı alanları sağlanmış 
olacaktır. Buna karşılık İzmir kentinde dönüşüm alanlarında ilk adım olarak toprağın 
kendini yeniden üretmesine imkân vermeyecek şekilde betonlaşma görülmektedir. 
İnsanların yaşadığı konut alanlarında ihtiyaç duyacağı donatıların sağlanması ve 
altyapı sorunlarının çözülmesi geliştirilen projelerin önceliğini oluşturmamaktadır. 

4.Sonuç 

Dünyada yaygın bir uygulama alanı bulan kentsel dönüşüm projelerinde sosyal ve 
mekânsal dönüşümün birlikte sağlanabilmesi için hem teknik ve sosyal bakımlardan 
detaylı sorgulanması gereklidir, hem de kurumsal yapılanmaların toplum ile 
bütünleşmesi gerekmektedir. Çünkü yapılı çevrede gerçekleştirilen bu projeler 
dönüşüm alanlarında yaşayan insanların alıştıkları yaşam alanlarından ayrılması, 
devam eden yaşam tarzlarının ve kazanç yollarının sona ermesi ya da değişmesine 
yol açmaktadır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda, İzmir ve Rio de Janeiro kentlerinde çeşitli nedenlerle 
fiziksel, ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan çöküntüye uğramış kentsel 
bölgelerde yeni toplumsal gereksinimleri karşılamak için farklı boyutların ve 
hedeflerin öne çıktığı kentsel dönüşüm projeleri uygulandığı görülmüştür. Buna 
göre, her iki kent yaşanan dönüşüm süreçlerinin nitelikleri açısından (yasal, sosyal, 
kentsel, politik, çevresel ve ekonomik yönlerden) karşılaştırılmıştır. 

Sonuç olarak, sahip olduğu kent kimliği ve kentsel dönüşüm uygulamalarında 
yaşanan tecrübelerine göre diğer kentlerden ayrılan İzmir ve Rio de Janeiro kentleri 
kentsel, sosyal ve ekonomik yönlerden önemli benzerlikler gösterirken; yasal, 
politik ve çevresel yönlerden daha az benzerlik göstermektedir. Toplumsal ilişkilerin 
dönüştüğü, mekânsal ve sosyal ayrışmaya neden olan, altyapı ve üstyapı 
ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin fazla 
olduğu, çevre ve görüntü kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığı, kentin "küresel kent 
imajının" korunması için dönüşüm projelerinin geliştirildiği bu kentlerde kentsel 
dönüşüm uygulamaları yasal zemini ve bütçenin sağlandığı kaynaklar açısından 
oldukça farklıdır. 

Tüm farklılıklara ve çeşitli risklere karşın, kentsel dönüşüm projeleri ve 
uygulamaları önemli sosyal ve mekânsal gerekliliklerdir. Yapılan dönüşüm 
uygulamalarında, salt fiziki mekânın dönüştürülmesi değil, aynı zamanda sosyal ve 
ekonomik açılardan dönüşüm sağlanmalıdır. Bunun için kentlerin farklı sorunlarına 
tek ve aynı yöntemli çözümler yerine, kentin yerleşim ve imar özellikleri dikkate 
alınarak farklı ve etkili çözümler üretilmelidir. Aksi takdirde bu dönüşüm projeleri, 
günümüzde örnekleri yaşanan gecekondu ve kaçak yapılaşma içinde yaşanan 
sorunlara çözüm getiremediği gibi, yeni ve farklı sorunları da beraberinde 
getirecektir. 
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Kentsel Dönüşümde Daha İyi Fiziksel ve Sosyal 
Sonuçlar Elde Etmek Mümkün mü? Ankara Şentepe 
Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği 
Yelda Özdemirli1 

Öz: 1980'li yıllardan bu yana Türkiye'de gecekondu alanları ile ilgili temel politika bu 
alanların yenilenmesi olmuştur. ilk olarak, ıslah imar planları ile gerçekleştirilmeye çalışılan 
bu politika 1990'larla birlikte kentsel dönüşüm projelerini kullanmıştır. Ancak her iki 
modelde de dönüşümün hem yapılı çevre hem de sosyal yapı üzerinde olumlu sonuçlarının 
yanı sıra olumsuz sonuçları yapılmış araştırmalarca saptanmıştır. Bu bildiri, Ankara'da 
uygulanmakta olan ve her iki modelin güçlü yanlarını birleştiren bir kentsel dönüşüm 
projesinin, fiziksel ve sosyal sonuçlarını incelemektedir. Şentepe'de gerçekleştirilen alan 
çalışması temel olarak, hane halkı anketleri ve konut üreticileri ile yapılmış yarı-
yapılandırılmış görüşmelere dayanmaktadır. Alan çalışmasının sonuçları, projede uygulanan 
stratejilerin şu ana kadarki diğer uygulamalarda görülen olumsuz sonuçlara yol açmadan 
dönüşümün büyük ölçüde gerçekleştirilebildiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, daha önce 
ıslah imar planı ile dönüştürülememiş bu alanda, alana özgü koşulların ve değişen yerel ve 
küresel dinamiklerin dikkate alınması ile yapılan planlamanın ve planlama ve yönetim 
alanında yapılacak bazı düzenlemelerin diğer dönüştürülememiş bazı alanlarda da 
uygulanabilirliği açısından ışık tutmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: gecekondu, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, Şentepe, kentsel 
dönüşümün sonuçları. 

Abstract: Since 1980s, the major policy for informal housing settlements have been 
redevelopment. First, this was achieved through improvement and redevelopment laws; by 
1990s 'transformation projects' emerged as an alternative for redeveloping these sites. 
Nevertheless implications of both models have been problematic in terms of both built 
environment and social structure besides positive implications. This paper presents the 
physical and social consequences of a transformation project in Ankara which attempts to 
synthesize the strengths of both models. The case study carried out in Şentepe is composed of 
household surveys and semi-structured interviews with house-builders. The results of the 
study indicate that the strategies developed for this project managed to avoid most of the 
negative implications which were observed in previous projects while transforming the 
neighbourhood. These results shed light for other gecekondu areas which could not be 
redeveloped in terms of the success of plan and administrative and planning regulations 
considering unique characteristics of neighbourhoods as well as changing local and global 
conditions. 

Keywords:. informal housing, urban transformation, urban redevelopment, Şentepe, 
implications of urban transformation. 
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Yelda Özdemirli 

Türkiye'de 1950'li yıllardan itibaren karşımıza çıkan gecekondu olgusu için 
geliştirilmiş politikalar, yasaklamadan imar affına, iyileştirmeden yenilemeye 
uzanan bir çeşitlilik göstermiştir. İlk yıllarda daha çok imar affı, barınma hakkının 
güvenceye alınması ve altyapı olanakları yolu ile iyileştirme ekseninde yol alan bu 
politikalar, 1980'lerden itibaren kalıcı olarak rotasını yenilemeye çevirmiş 
durumdadır. 1980'lerin ikinci yarısında 2981 sayılı yasa ile başlatılan Islah İmar 
Planları ile gecekondu alanlarının yenilenmesi girişimi, kentlerimizdeki yasal-
yasadışı; formel- enformel; düzenli-düzensiz gibi kavramlarla açıklanmaya çalışılan 
ikili yapıya son vermeyi amaçlamış, bir yandan belediyelerin sağlayacağı altyapı 
olanakları ve iyileştirmeleri bir yandan da ıslah imar planları ile verilen yapılaşma 
hakları ile özel sektörün gecekondulu hane halkları ile 'yap-sat' modeli çerçevesinde 
anlaşarak bu gecekonduların yıkılarak yerine dört katı aşmayan apartman blokları 
inşa edilmesini öngörmüştür. Ancak bu model, yalnızca konum olarak avantajlı 
olan, dolayısı ile özel sektör için yatırım açısından cazip bulunan ve yenilemenin 
yaratacağı artı değerin hem gecekondulu hane halkı hem de konut üreticisi açısından 
tatmin edici olabileceği alanlarda büyük ölçüde yenilemeyi sağlayabilmiş 
(Şenyapılı, 1996); ancak bu alanlarda dahi yenileme sonrasında gerek yapı gerek 
çevre kalitesi bakımından eksikleri olan, yapılaşma yoğunluğu yüksek, sıkışık 
alanlar yaratılmasına neden olmuştur (Türker-Devecigil, 2005). Üstelik, konumsal 
avantajı olmayan alanlarda yenileme ya çok sınırlı olmuş ya da hiç 
gerçekleşmemiştir. 

Bu tip yenilenememiş alanlardan birkaçı için 1990'lara gelindiğinde, 'Dönüşüm 
Projesi' adı altında yeni modeller denenmiştir. İlk örneklerini Ankara'da Dikmen 
Vadisi, Portakal Çiçeği Vadisi ve GEÇAK Projelerinde gördüğümüz bu yaklaşım, 
ilgili belediyenin özel sektörle ortaklıklar kurması ve hane halklarını da içine alan 
katılımcı bir yapı yaratma girişimi üzerinden bu alanların yenilenmesini 
hedeflemiştir. Bu ilk dönüşüm projesi örneklerini, 2000'li yıllarda, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu'nun 73. maddesi ve 2985 sayılı kanunun dördüncü ve ek yedinci 
maddeleri ve 5366 sayılı kanunun üçüncü maddelerine dayanarak Toplu Konut 
İdaresi'nin üstlendiği kentsel dönüşüm projeleri ve özel yasalarla düzenlenen daha 
büyük ölçekli dönüşüm projeleri (2004 yılı 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel 
Dönüşüm Projesi Yasası) takip etmiş ve son olarak Mayıs 2012'de yürürlüğe giren 
6306 sayılı yasa ile 'kentsel dönüşüm' yurt genelinde afet riski taşıyan tüm alan ve 
yapıları kapsayan ölçekte yeniden düzenlenmiştir. Genel olarak tüm bu 'kentsel 
dönüşüm' projelerinin ortak özelliği, ıslah imar planları ile dönüşümden farklı olarak 
kendi kendini finanse eden ve hatta dönüşümle oluşacak artı değerden ilgili yerel ya 
da merkezi yönetim birimlerin de pay aldığı müdahaleler olarak düzenlenmiş olması 
ve dönüşümün zaman içinde kendiliğinden değil proje sınırları içinde belli bir 
zaman diliminde etaplar halinde veya topluca gerçekleştirilmesidir. Bu projeler üst 
ölçekli planlar ya da kent bütünündeki ilişkiler gözetilmeden, 'projeci' yaklaşımla 
üretilmiştir. Ayrıca 1990'lardan bu yana uygulanan bu projelerle ilgili olarak 
yapılmış akademik çalışmalar bu müdahalelerin sonuçlarının, alanda yaşayan 
gecekondulu hane halkları bakımından çok da olumlu olmadığını, çoğu zaman bu 
hane halklarının bu alanda oturmaya devam edemediğini ya da bu hane halkları ile 
alana dönüşüm sonrası yerleşenler arasında sosyal bütünleşememe problemleri 
olduğunu göstermiştir (Dündar, 2001, 2005; Uzun, 2002, 2006; Görk, 2002; Türker-
Devecigil, 2005; Kuyucu and Ünsal, 2010). Bu projelerin bazıları zaten 
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gecekondulu nüfusun dönüşüm sonrası aynı alanda yaşamasını hedeflememiş, 
dönüşüm sonrası alana başka bir sosyal sınıfı hedefleyen konut projeleri 
geliştirilirken, gecekondulu nüfusunu kentin başka bir alanında yapılmış bir konut 
projesi ile taşımıştır. Ancak yapılan çalışmalar böylesi taşıma alanlarında da eski 
gecekondulu hane-halklarının hem sosyal hem de ekonomik problemleri olduğunu 
ve hatta dönüşümün bu hane halkları için yaşam şartlarını iyileştirmek yerine 
kötüleştirdiğini göstermiştir (Erman, 2011). 

Özetle, Türkiye'nin tüm kentsel yenileme ve dönüşüm geçmişine baktığımızda 
problemler dört önemli başlıkta toplanabilir; 

- dönüşememiş gecekondu alanları 

- fiziksel problemleri olan dönüşmüş stok 

- sosyal problemleri olan dönüşmüş stok 

- dönüşümün sonuçlarında etik problemler 

Bugün bir yandan yeni dönüşüm yasaları ile organizasyon, yöntem ve araçlar 
yönünden farklı dönüşüm uygulamalarının sayısı artarak devam ederken, kentsel 
dönüşüm kendisinden beklenenler ve yarattığı sonuçları bakımından hem sosyo-
ekonomik hem de fiziksel- mekansal sorunların çözümü, hem de yeni sorunların 
kaynağı olarak kentsel dönüşüm algısında toplumda bir kutuplaşmaya neden 
olmaktadır. Tüm bu tartışmaların içinde bu çalışma, şu anda yürürlükte olan sayısız 
kentsel dönüşüm uygulamaları içinde benimsediği yöntem, araç ve stratejiler 
bakımından faklılaşan bir dönüşüm projesini yukarıda sayılan sorunlar açısından 
incelemektedir. Ankara'da 'Yenimahalle Şentepe Kentsel Dönüşüm ve İyileştirme 
Projesi' alanı olarak belirlenen alan çalışması, bu uygulamanın mevcut diğer 
uygulamalardan ne ölçüde farklılaştığını ve bunların dönüşümün sonuçları açısından 
ne tip farklılıklar ortaya koyduğunu incelemekte ve tartışmaya açmaktadır. 

1. Ampirik Alan Çalışması; Şentepe Mahallesi: 

Şentepe, Yenimahalle belediyesi sınırları içinde, kent merkezinden yaklaşık 12 km 
uzaklıkta kuzeyde yer almaktadır. Şentepe Kentsel Dönüşüm projesi sınırları 
yaklaşık 425 hektarlık bir alanı kapsamaktadır ve alanın proje başlangıç öncesi 
nüfusu yaklaşık 87.000, planda öngörülen nüfus 160.000 dir (2000 yılı nüfus 
sayımı). Topografik yapısı oldukça engebelidir ve 1200 m rakımlı tepelerden 
oluşmaktadır. Bu yapı bir yandan imar durumunda sınırlamalar getirirken bir yandan 
manzara, rekreasyon aktivitelerine uygunluk gibi avantajlar da sunmaktadır. Hane-
halkları ile yapılan görüşmeler, bu alanda ilk yerleşenlerin 1960 lı yıllarda Ankara'ya 
yakın çevre kent ve köylerden iş bulmaya gelenler olduğunu göstermektedir. Alan 
zaman içinde göç almaya devam etmiş ve bir gecekondu yerleşmesi görünümü 
almıştır. 

Söz konusu çalışma alanının, 1986- 1989 yılları arasında hazırlanmış Islah İmar 
Planları ile yenilenmesi ve iyileştirilmesi öngörülmüş, ancak belediyenin tespitlerine 
göre 2000'li yıllara gelindiğinde bile alanın ancak %10- 15'i dönüşebilmiştir. 2004 
yılına gelindiğinde Yenimahalle Belediyesi bu alanın dönüşememe nedenleri ile 
ilgili bir analiz ve tespit çalışması yürütmüştür. 
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Resim 1: Location of Yenimalle in Ankara 

Resim 2: Location of Şentepe in Yenimahalle 

Resim 3: Distance to the City Centre 
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1.1. Alan Çalışmasının Yöntemi 

Alan çalışması kapsamında 2007 Aralık ayında hala gecekonduda oturan, 
gecekondusunu dönüştürerek apartmana taşınmış ve apartmanlarda sonradan ev 
satın almış ya da kiralamış hane halklarını kapsamak üzere tasarlanmış örnekleme 
planına dayalı anketler yapılmış (toplam 160 anket); ayrıca beş konut üreticisi ile de 
yarı- yapılandırılmış görüşmeler ve muhtarlar, site/ apartman yöneticileri ve 
emlakçılarla spontane görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Konut tipi ve mülkiyeti ve 
alana taşınma tarihi bakımından farklılaşan hane halkı gruplarının demografik 
özelliklerinin yanı sıra, ayrı ayrı dönüşümden beklentileri, memnuniyet ve 
şikayetleri, dönüşüm sonrası üretilen konutların eski gecekondulu hane halkları 
tarafından nasıl değerlendirildiği (satma, kiraya verme, kendisi ya da yakınlarının 
yaşaması) gibi başlıklar sorgulanmıştır. 

1.2. Alanın Sorunları 

Şentepe kendine özgü bazı sorunların yanı sıra, pek çok gecekondu yerleşmesi ile 
ortak bazı sorunları paylaşmaktadır. Alanın başlıca sorunları şöyle sıralanabilir; 

- düşük yapı kalitesi 

- sosyal ve teknik donatı eksiklikleri 

- ulaşım ağının ve kent merkezi ve iş alanlarına bağlantıların tek noktadan yetersiz 
ve zayıf olması nedeni ile belli yollarda trafik sıkışıklığı 

- tv vericilerinin yaratabileceği olası sağlık sorunlarından duyulan endişe 

- ıslah imar planlarına rağmen yaklaşık 30 yıl içinde dönüşümün neredeyse hiç 
gerçekleşmemiş olması 

Belediyenin ıslah imar planları ile dönüşümdeki başarısızlığa ilişkin tespitleri şunlar 
olmuştur1; 

- ıslah imar planları ile getirilen yapılaşma düzeninde oluşan parsellerin çok küçük 
olması ve bunun da ancak 75-80m2'lik daireler oluşmasına imkan vermesi 

-planda sosyal ve teknik altyapının sağlıklı yaşam çevreleri yaratmakta yetersiz 
olması 

-alanda çekim yaratıcı her hangi bir ticari, kültürel, vb. unsurun bulunmayışı 

-yüksek eğim nedeni ile planda önerilen bazı yolların yapılamamış olması 

Yapılan bu sorun tespit çalışmasının sonuçlarına göre belediye, yeni stratejiler 
ürettiği 'Yenimahalle Şentepe Kentsel Dönüşüm ve İyileştirme Projesi'ni 2005 
yıllında uygulamaya koymuştur. 

1.3. Hangi Alternatif Stratejiler Geliştirildi 

Şentepe için belediye, 1986-1989 yılları arasında hazırlanıp uygulamaya konan ıslah 
imar planlarının kentsel yenilemeyi sağlamadaki başarısızlığını ve nedenlerini 
gözeterek bu alanda dönüşümü başlatmak üzere bir dizi strateji üretmiştir. 

Bu stratejiler başlıca şu başlıklarda özetlenebilir; 
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- Müdahalenin adı ve ilan edilme biçimi: Yenimahalle Belediyesi kentsel 
Dönüşüm projelerinin' yaygınlığını ve dönüşememiş başka alanlarda etkili bir 
şekilde dönüşümü başlatmış olmasını gözeterek ve konut yapımcıları için daha karlı 
bir yatırım algısı yaratması nedeni ile yaptığı müdahaleye 'Şentepe Kentsel 
Dönüşüm ve İyileştirme Projesi' adını vermiştir 

- Uygulanan planın türü: Belediye verdiği dönüşüm projesi adına rağmen özünde 
bir imar planı çalışması yürütmüştür. 'Islah İmar Planı' yerine 'İmar Planı' 
hazırlanmış olması alana daha yüksek sosyal ve teknik altyapı standartları 
getirilmesi anlamını taşımaktadır 

- Planlama ve Arazi Kullanım Kararları: Planda daha büyük parsel büyüklükleri 
oluşmasına olanak verecek düzenlemeler yapılmıştır, imar hakları dört kattan daha 
fazla yapılaşmaya imkan verecek şekilde arttırılmış ayrıca ada bazında yapılaşmayı 
teşvik için ek yapılaşma hakları getirilmiştir. 

- Pozitif dışsallıklar yaratılması: Belediye tv kulesi ve rekreasyon alanı gibi özel 
proje alanları tanımlayarak alanın çekiciliğini arttırmayı hedeflemiştir. 

- İşlem maliyetlerinin azaltılması: Belediye konut yapımcılarına başvuru ve ruhsat 
işlemlerinde kolaylık sağlamak amacı ile istenen belge sayısını ve işlemlerin 
sonuçlanma süresini düşürmüş ayrıca ilk başvurular iç,n bazı harç muafiyetleri 
getirmiştir. 

- Hane-halklarının katılımı: Belediye tam bir katılımcı planlama modeli 
benimsememiş olmakla birlikte plan ve olsı sonuçları hakkında hane halklarını 
bilgilendirmek üzere muhtarlar aracılığı ile çeşitli toplantılar düzenlemiştir. 

Bu uygulamaya 'kentsel dönüşüm' adının verilmesi belediyenin özel sektörü alana 
çekmek için geliştirdiği bir strateji olmakla birlikte, uygulamanın özünü alan için 
belediyece hazırlanmış bir 'İmar Planı' oluşturmaktadır. 1980'li yıllarda hazırlanmış 
Islah Planlarının yarattığı küçük parsellerin hane halkları ve konut üreticilerinin 
anlaşarak uygun büyüklükte konut yapımına elvermemiş olduğu tespiti, yeni planda 
bunun dikkate alınmasına neden olmuş, aynı zamanda yeni planın 'ıslah imar planı' 
yerine 'imar planı' standartlarında hazırlanmış olması yine önceki planlarda tespit 
edilmiş bir başka sorun olan sosyal ve teknik altyapının nicelik bakımından 
yetersizliği probleminin aşılmasını sağlamış, bir başka deyişle alana daha fazla yeşil 
alan, park, spor ve çocuk bahçeleri önerilmiş ve ulaşım altyapısı iyileştirilmiştir. 
Yine imar planı, ıslah imar planlarından farklı olarak, dört kattan daha fazla 
yapılaşma hakkı verilebilmesine olanak tanımış ve ada bazında yapılaşma 
sağlanması halinde ek yapılaşma hakları verilerek ada bazında toplu dönüşüm 
desteklenmiştir. Bunlardan başka, belediye proje alanında yapımını belediyenin 
üstleneceği ve yatırımcı ve konut üreticileri açısından pozitif dışsallıklar yaratacak 
büyük ölçekli park ve rekreasyon alanları projeleri geliştirmiştir. Plan ve planlama 
kararlarının dışında belediye, konut üreticilerini alana çekecek vergi muafiyetleri ve 
istenen evrak sayısında azaltma gibi bazı idari kolaylıklar getirmiştir. Yine önceki 
planlardan farklı olarak, projenin hazırlanması sürecinde olmasa da, sonrasında 
muhtarlar ve hane halkları ile yapılan toplantılar yolu ile proje anlatılmış, 
bilgilendirmeler yapılmış ve halktan belli ölçüde geri-besleme alınmıştır. 
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1.4. Alan Çalışmasının Sonuçları 

Alan çalışmasının sonuçlarına göre, projenin en büyük ve gözle görülebilir başarısı 
alanda dönüşümün gerçekleşmesini başarabilmiş olmasıdır. Tek tek ele alındığında 
çok büyük sayılamayacak, eksikleri olan ve pek çoğu herhangi bir finanssal kaynak 
gerektirmeyen bu müdahaleler, 2005 yılına kadar %10-15 civarında kalan 
dönüşümün 2012 yılı itibariyle %80-85'lere çıkmasını sağlamış durumdadır ve 
alanda dönüşüm hala devam etmektedir. Anket sonuçlarına göre gecekondu sahibi 
hane-halklarının % 86,67'si gecekondusunu dönüştürmekten yanadır. Dönüşmüş 
stokta oturan kullanıcıların memnuniyeti sonraki etaplarda dönüşümü 
hızlandırmaktadır. 

Projenin ikinci başarısı kentsel dönüşümün sonuçlarına ilişkin olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Diğer dönüşüm projelerinde yapılmış araştırmalarda tespit edilen alana 
tamamen farklı bir sosyal sınıfın yerleşmesi, gecekondulu hane halklarının istemli 
veya istemsiz yerinden edilmesi, eski ve yeni hane halkları arasında sosyal 
uyumsuzluklar gibi problemler yaşanmamış ya da minimum düzeyde kalmıştır. Alan 
çalışmasının sonuçlarına göre mevcut gecekondulu hane-halkları ile alana sonradan 
apartman dairesi satın alarak taşınan hane-halkları sosyo-ekonomik ve demografik 
özellikleri yönünden birbirine benzemektedir. Örneğin sonradan satın alarak alana 
yerleşen hane-halklarının aylık ortalama geliri alanda hak sahipliği yolu ile apartman 
konut sahibi olmuş hane-halklarından sadece %10 daha fazladır. 

Tablo 1. Şentepe'de farklı hane-halkı kategorilerine göre ortalama aylık gelir 
Monthly Total Hh Income 

Şentepe 
Hh Kategorileri Ortalama Hh Sayısı Standart Sapma 

Gecekondu ev sahibi 868,33 30,00 442,66 
Gecekondu kiracı 720,00 10,00 193,22 
Apartman evsahibi gecekondusunu dönüştüren 1112,03 79,00 738,29 
Apartman evsahibi sonradan satın alan 1222,50 20,00 464,10 
Apartman kiracı 862,50 20,00 480,37 
Total 1023,90 159,00 619,23 

Ortalama eğitim görülen yıl mevcut gecekondulu hane-halklarında 8,5 yıl sonradan 
satın alarak alana yerleşen hane-halklarında 9,2 yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Alanda sonradan konut satın almış hane-halklarına neden bu alanı tercih ettikleri 
sorusuna verilen cevaplardan en fazla paya sahip ilk üç cevaptan birincisi konut 
fiyatları iken ikinci sırayı akraba ve arkadaşlara yakınlık, üçüncü sırayı ise daha 
önce burada yaşadıkları için bu çevreye alışık olmak almaktadır. Bu sonuçlar ve 
muhtarlık ve emlakçılarla yapılan görüşmeler alanda sonradan ev satın alanlarının 
önemli bir bölümünü zaten Şentepe'de yaşayanlar ya da onların akraba ve 
arkadaşlarının oluşturduğunu göstermektedir. 

Alanda sonradan konut satın alan hane- halklarının %50'si daha önce oturdukları 
konutun gecekondu veya ruhsatsız konut olduğunu belirtmişlerdir. Yine bu hane-
halklarının %55'i önceki konutlarının Şentepe'de yer aldığını söylemişlerdir. Bu 
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sonuçlar alanda sonradan ev satın alanlarının sosyo-ekonomik ve konut mülkiyet 
ilişkileri bakımından benzer özellikler taşıyan hane-halkları olduklarını 
göstermektedir. 

Tablo 2. Şentepe'de dönüşüm sonrası konut satın alanların Şentepe'yi seçme nedenleri 

Burada Satın Alma Nedeni Sıklık Yanıtlar % 
Akraba/ arkadaşlara yakınlık 10 29,4 
Işe yakınlık 3 8,8 

Çocukların okuluna yakınlık 1 2,9 

Ulaşılabilir fiyatlar 12 35,3 
Burada yaşamaya alışkın olmak 8 23,5 
Toplam yanıtlar 34 100,0 
Hanehalkları birden fazla yanıt verebilmektedir. Ortalama yanıt sayısı 34 / 20 = 1.7'dir 

Anket sonuçlarına göre hane-halkları dönüşüm projesi sonrasında konut ve konut 
çevresinde kalite ve nicelikle ilgili her başlıkta olumlu yönde artış olduğunu 
düşünmektedir. Olumsuz olarak nitelendirilen tek konu dönüşüm sonrası komşuluk 
ilişkilerinin azalması olmuştur. Bunun yanı sıra dönüşüm sonrası hane-halklarının 
konutlarının piyasa ve kira değerleri artmıştır (apartman konuta dönüşmüş stokta kira 
değerleri gecekondu kiralarından %48,5 fazladır). Hane -halklarının %39.46'sı 
oturdukları konutun satış ve kira değerini yükseltmekle kalmamış aynı zamanda 
dönüşüm sonrası birden fazla konut edinmeyi başarmıştır. Bu 'fazla konutların' %39'u 
kiraya verilmiş, %31,7'si satılmıştır. Bu hane-halkları için dönüşüm aynı zamanda bir 
ek gelir mekanizması haline gelmiştir. Bununla birlikte alandaki dönüşüm sonrası kira 
ve satış değerleri Ankara'nın diğer mahallerine göre görece düşük olarak 
gözlenmektedir11. Böylelikle proje hem alandaki mevcut gecekondulu hane halklarının 
yaşam şartlarını iyileştirmiş ve parasal getiriler sağlamış, hem de kentin diğer 
semtlerine göre hala görece daha düşük fiyatları ile yeni kentli hane halkları için ev 
sahipliğinin yolunu açmıştır. Katılım pratikleri, sosyal altyapının sunumunda 
gecikmeler, ulaşım ağının planlanmasında yetersizlikler, gecekondudan yüksek rant 
sağlayan hane halklarının varlığı, kiracılar ile ilgili politikaların eksikliği gibi 
eleştirilecek noktaların varlığı ile beraber proje; tek tip ıslah imar planı uygulaması 
yerine alanın kendine özgü potansiyel ve sorunlarını ele alan bir analiz çalışması 
yapılması ve sonuçlarının plan kararlarına yansıtılması; kendiliğinden ve zamana 
yayılmış dönüşüm modeli ile hane halklarına kendi hayat döngülerine göre uyum 
sağlama imkanı tanıması; pozitif dışsallıklar yaratma girişimi; konut üreticilerine 
getirdiği idari kolaylıklar ve teşvikler ile özel sektörü alana çekme başarısı gibi yönleri 
ile dönüşememiş başka alanlara uygulanabilirliği açısından örnek teşkil etmektedir. 

Notlar: 
i Şentepe Kentsel Dönüşüm Projesi Açıklama Raporu, Yenimahalle Belediyesi, 2004 
ii Örneğin bir başka dönüşmüş alan olan Dikmen Batı Yakası bölgesinde dönüşmüş stokta 
ortalama konut fiyatları Şentepe'den yaklaşık %75 fazladır 
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Kentsel Dönüşüm Projelerinin, Sosyal ve Ekonomik Etkilerine 
Topluluk Gözünden Bakabilmek: Konya Kent Deneyimleri 
Neslihan Serdaroğlu Sağ1 , Aykut Karaman 2 

Öz: Türkiye'de mevcut konut stokunun % 77'si son 30 yıl içinde gerçekleşmiştir. Bu durum 
kentleşmeyi ne denli hızlı yaşadığımızı göstermektedir. Kentlerdeki bu gelişmeye/yayılmaya bağlı 
olarak kent merkezlerinde, köhneme ve kullanımı azalan alanlar ile sürdürülebilir gelişim ve 
kentsel kalite anlamında sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Türkiye 'de kentsel dönüşümü 'tek bir 
süreç' olarak gören bakış açısıyla geliştirilen yasal ve kurumsal düzenlemeler, bahsedilen 
sorunları çözmede yetersiz kalmaktadır. Farklı sorunların çözümüne yanıt aranırken, genelde bu 
sorunlar fiziksel mekânın dönüşümüne indirgenmiş, dönüşümün toplumsal, ekonomik ve çevresel 
boyutları göz ardı edilmiştir. Bu çalışma, Konya'da kentsel dönüşümün yaşandığı mahallelerde 
dönüşümün, dönüşümden etkilenen topluluklar üzerindeki sosyal ve ekonomik etkileri ile yaşanan 
dönüşümün katılımcı bir modelle gerçekleşip gerçekleşmediğini topluluğun gözünden incelemeyi 
amaçlamaktadır. Çalışma ile örneklemeden hareketle belirlenen yetersizliklerin nasıl 
giderilebileceğine ve yeni yapılacak projelerin bütüncül ele alınabilmesine ilişkin politika 
önerilerinin geliştirilmesine yönelik katkılar ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, ekonomik gelişim, toplumsal yapı, katılım. 

Abstract: %77 of the existing residential stock in Turkey has been realized within the last 30 
years. This is indicative of how rapidly we experience urbanization. Based on this sort of 
extension in cities, the city centers have started to experience slum, emergence of unused areas 
and certain problems relating to sustainable development and urban quality. Legal and 
corporate regulations developed in Turkey with an approach which takes urban regeneration as 
a "single process" prove ineffective at resolving said issues. While seeking answers to solution 
different problems, these problems have been mostly reduced to the regeneration of physical 
environment and the social, economic and environmental aspects of regeneration have been 
overlooked. The present study aims to investigate the social and economic effects of regeneration 
on communities affected by regeneration in districts of Konya where such regeneration has taken 
place and to determine whether or not the regeneration took place under a participant model. 
The study suggests certain contributions to be made in an attempt to eliminate the shortcomings 
determined with the use of samples and to develop policy suggestions with regard to adopting a 
holistic view on future projects. 

Keywords: Urban regeneration, economic development, social structure, participation. 
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1. Giriş 

Günümüzde kentlerin, denetimsiz büyümenin getirdiği sorunlara ve bu çerçevede 
bireylerin ve toplumun gereksinmelerine nasıl yanıt vereceği konusu, planlamanın 
en temel sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Yayılmanın önüne geçilebilmesi, 
sürdürülebilir kentsel gelişim ilkelerine uygun planlama kararlarının alınabilmesi 
için kentin değişen ve dönüşen alanları arasında da belli düzeyde bir iç 
bağınlaşmanın bulunması gereklidir (Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel 
Politikalara Entegrasyonu Projesi, 2007). 

Büyümenin, bir topluluğun nasıl ve nerede gelişme göstereceği yönündeki isteklerini 
de karşılaması gerektiği, çok kez unutulan, atlanan bir nokta olsa da, toplulukların 
farklı ihtiyaç ya da talepleri olacağından, farklı büyüme kriterlerinin ön plana çıkması 
gerekliliği bu noktada önem kazanmaktadır (Litman, 2003; Song ve Knaap, 2004; 
Downs, 2005; SGN, 2002; epa.gov, 2009; smartgrowth.org, 2009; Boran, 2009). 

Bu çalışma, kentsel dönüşüm projelerinin başarıya ulaşmasında, dönüşümden 
etkilenen topluluklar üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerin ve halk katılımının, 
vazgeçilmez anahtar ilkeler olduğu varsayımına yönelik, örnek değerlendirmelerin 
yapılması üzerine kurgulanmıştır. 

1.1. Yöntem 

Çalışma literatür araştırması ve alan çalışması olmak üzere iki aşamadan 
oluşmaktadır. Mevcut durum analizi ve gelecek beklentisi ile başlayan bir süreçle 
şekillenmiştir. 

Literatür araştırmasında, kentsel dönüşümün bu dönüşümden etkilenenleri 
üzerindeki sosyal ve ekonomik etkileri ile katılımcı modellere dayalı kentsel 
dönüşüm süreçleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesine yönelik mevcut 
akademik yazın değerlendirilmiştir. 

Alan araştırması ise Konya kentinde Kule-site (Eski otogar) ve Çevresi, Sekiz 
Mahalle, Meram Et Kombinası ve Çevresi, Çaybaşı Mahallesi, Yeni Adliye ve 
Çevresi ve Mevlana Kültür Merkezi ve İstiklal Harbi Şehitliği Çevresi (MKM) 
olmak üzere 6 kentsel dönüşüm proje alanında, topluluk anketi yapılması ve 
projelerin değerlendirilmesini içermektedir. 

2. Kavramsal incelemeler 

2.1. Kentsel dönüşümün sosyal ve ekonomik yapıya etkisi 

Başta İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere kent planlamanın 
gündemine giren ve giderek önemli bir yer kazanan kentsel dönüşüm; yerel 
ekonomiye ait dinamikleri harekete geçirerek fiziksel ve sosyal yönlerden çöküntü 
sürecine girmiş kentsel alanları yeniden yaşanabilir yerler haline getirmeyi ve kente 
yeniden kazandırmayı hedefleyen bir kent planlama ve kentsel koruma yaklaşımıdır 
(Roberts ve Skyes, 2000; Erden, 2006; Görün ve Kara, 2010). 

Günümüzde Batı'da kabul edilen kentsel dönüşüm tanımı, "kentsel sorunların 
çözümünü sağlayan ve değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve 
çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon ve 
eylem"dir (Thomas, 2003). 
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Bu anlamda kentsel dönüşümün başlıca üç ayırt edici özelliği vardır. Birincisi, bir 
yerin doğasını değiştirmeyi ve yerleşik halk ile söz konusu yerin geleceğinde söz 
hakkı bulunan aktörleri sürece dahil etmeyi amaçlamasıdır. İkincisi, bölgenin özel 
sorun ve potansiyellerine bağlı olarak, devletin temel işlevsel sorumlulukları ile 
kesişen çok çeşitli hedef ve faaliyetleri içermesidir. Üçüncüsü ise, süreçle ilişkili 
kurumsal yapılar değişkenlik gösterse de, farklı ilgi grupları arasında işleyen 
ortaklıkların oluşturulmasını gerektirmektedir (Turok, 2004). 

Batı'da ve Türkiye'de kentsel dönüşümün tarihsel gelişimine ve kentlerdeki 
oluşuma bakıldığı zaman, kentsel dönüşümün mevcut fiziksel çevrenin başka bir 
fiziksel çevreye dönüştürülmesinden daha geniş kapsamlı olduğu açıktır (Hague, 
2004). Bu yüzden, kentsel çevrenin dönüşümü sosyal gelişim, ekonomik kalkınma, 
çevre koruma ve katılım ile birlikte bütüncül bir yaklaşımla düşünülmelidir. 

Kentsel dönüşüm alanlarında fiziksel çevrenin değişimi yanında, farklı ekonomik 
sektörlerin ve istihdamın yaratılması, toplumsal hayatın geliştirilmesi, hayat 
standardının arttırılması, kollektif faaliyetlerin ve buna imkân verecek mekânların 
oluşturulması ihtiyacı vardır (Balamir, 2004). Ekonomik dönüşüm, geniş ortaklık 
modellerine, yerel toplumun ihtiyaçlarına işaret eden, ekonomide iş sahibi 
yapabilecek sektörel değişimlere yönlendirebilen, yenilikleri gösteren, anlaşılabilir 
gerçek fayda sağlayabilen, yenileme yeteneği sağlamayı gerektirmektedir. 
Denilebilir ki, kentsel dönüşüm, yatırımları canlandırır, iş seçenekleri oluşturur ve 
kentsel çevreyi geliştirir. Kentsel ekonomik dönüşüm, kentsel alana canlılık 
kazandıracak yatırımlar için talep ve yeterli kaynağın mevcut olduğu durumlarda söz 
konusu olup, işlevsel kazanımları içermektedir (Noon ve diğ., 2000). 

Toplumsal dönüşümlerde topluluk ihtiyaçlarının, toplumun ortak vizyonu, temsilci, 
yetkilendirme, etkili dönüşüm birlikleri, kamu otoriteleri, merkezi hükümet 
birimleri, bölgesel yönetim ofisleri, dünya sağlık örgütü, özel sektör 
organizasyonları, gönüllü özel sektör organizasyonları ve ortaklıklar katılımı 
sağlamada yardımcıdır. Ortaklıklarda, başarı için yerel ekonomik kalkınma ve 
sosyal girişimler arasında kapasite geliştirmek ve yeni sosyal altyapılar geliştirmek 
de gereklidir (Jacobs ve Dutton, 2000). 

Ekonomik dönüşüm, her şeyden önce iş imkânları ve gelirle ilgilenir. Öncelikli 
alanın içinde veya çevresinde istihdam olanaklarının nitelik veya niceliğini 
artırmaya çalışır ve/veya daha geniş yerel emek piyasasında rekabet edebilmeleri 
için yerel halkın becerilerini ve işe kabul edilebilirliğini artırmaya çalışır. Sosyal 
dönüşüm, daha çeşitlidir ve bir bölgedeki yaşam kalitesi ile sosyal ilişkiler ile 
ilgilenir. Sağlık, eğitim, suç, konut ve kamu hizmetlerine erişimle ilgili koşulları 
içerebilir. Fiziksel dönüşüm, temel altyapı, konut stoku ve çevre ile ilgilenir. 
Dönüşüm, hayatın birçok alanında değişimi barındırır. Bu, aynı zamanda yeni ve 
daha üst düzey örgütlenme yapılarını içeren yeni bir sosyalleşme ve toplumsal 
değişim sürecidir. 1970'lerde gelişime odaklı dönüşüm, 1980'lerde mülkiyet 
öncelikli dönüşüm, 1990'larda da ortaklık odaklı dönüşüm projeleri söz konusu 
olmuştur (Noon ve diğ., 2000). 

Dönüşüm stratejilerinin ve politikalarının planlanmasına geçmeden önce dönüşümün 
gerçekleşeceği alanın bağlamsal özelliklerinin ve dinamiklerinin anlaşılması 
gerekmektedir. Bu dönüşüm sürecine katılacak grupların belirlenmesi, politik 
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özelliklerinin anlaşılması, yerel halkın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekiyorsa 
yerel halkın kişisel ve toplumsal kapasitesinin arttırılması gibi konuları içerir (Ataöv 
ve Osmay, 2007) . 

Kentsel dönüşümü tek bir amacı gerçekleştirme aracı olarak düşünmek, 
sürdürülebilir ve yaşanabilir kentsel mekânlar oluşturmada yetersiz kalmaktadır ve 
bu yüzden bütüncül ele alınması gereklidir. Bütüncül ele alınışında yönetişim gereği 
katılımcı süreçlerle kentsel dönüşüm projelerini üretmek başarıda ön koşuldur. 
Dünya örnekleri katılım sürecini iyi tasarlayan projelerin başarılı olduklarını 
göstermektedir. Toplumda dönüşümün başarılı olabilmesi de yerel toplumun 
amaçlarının iyi belirlenebilme ve bu amaçlara uygunluğun (beklentilere cevap 
verebilme) sağlanabilme derecesine bağlıdır. Bu nedenle, çalışmada ele alınan 
dönüşüm alanlarında toplum amaçlarının ne ölçüde karşılandığı değerlendirilmiştir. 

2.2. Kentsel dönüşümde katılım 

Bir kentsel dönüşüm projesi, fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan olduğu 
kadar, yasal, kurumsal, finansal ve projenin yürütülüşündeki ortaklıklara kadar çok 
çeşitli açılardan planlanmalı ve dönüşüm programları hazırlanmaktadır (Noon ve 
diğ., 2000). Kentsel dönüşüm projeleri, bütünleşik ve eşgüdümlü bir yaklaşımla ele 
alınmalıdır. Günümüzde Batı'da olduğu gibi Türkiye'de de halkın karar verme 
süreçlerinde önemli bir rol alması gerekmektedir. İyi bir kentsel yönetişim kentsel 
dönüşüm süreçlerinde farklılık yaratabilir. Bunun için, hükümetin piyasayı ve halkı 
anlaması gereklidir. Yerel halkın katılımı kentin ilgi gruplarının aleyhine alınan 
kararların sonradan değiştirilmesinden doğan kaynak israfını engellemesi, karar 
verme süreçlerinin demokratikleşmesi, karar uygulama taahhütlerinin alınması ve 
toplumsal öğrenmeyi desteklemesi açısından önemlidir (Ataöv ve Osmay, 2007). 

Kentsel dönüşüm sürecine dahil olan temel 'aktörler' kamu yönetimi (merkezi 
yönetim ve yerel yönetimler), özel sektör, yerel halk ve sivil toplum kuruluşları ve 
diğer ilgili gruplardır. Ancak dönüşümün niteliğine ve hedeflerine, mekânsal ölçeğe 
(mahalle ya da kent bütünü) göre bu tarafların kim olduğu ve ortaklıkların niteliği, 
yani güç dengesi değişmektedir. Dolayısıyla dönüşümün hedefe ulaşmasında 
kurulacak ortaklıklar konusunda son derece hassas bir denge söz konusudur (Turok, 
2005; Görün ve Kara, 2010). 

Kentsel dönüşüm bölgelerinde sosyal dönüşümü gerçekleştirmek açısından, sivil 
toplum kuruluşlarının sahip oldukları bilgi ve deneyimlerden yararlanılabilir. Yerel 
halkın kentsel dönüşüm sürecine katılımı, sürece meşruiyet, güvenirlilik yerel bilgi 
ve aidiyet katmaktadır. Bu da yerel halkın programlara ve projelere sahip çıkmasını 
sağlayan çok önemli bir etkendir ( Atkinson, 2004; McCarthy, 2004; Ataöv ve 
Osmay, 2007). 

Halk katılımı zahmetli ve dikkatli bir biçimde düşünülmesi gerekir. Katılımlı kentsel 
dönüşüm planlama süreci önceden tasarlanmalı, bağlamsal ihtiyaçlara, mevcut 
halkın kapasitesine, yurttaşlık bilincine ve dönüşüm projesinin yapısına göre uygun 
yöntem ve teknikler kullanılmalıdır (Atkinson, 2004). Kentsel dönüşümün uzun 
süreli ve kapsamlı gelişiminin, kişiler, yer ve istihdam koşullarından oluşan üçlü bir 
saçayağı üzerine kurgulanması gereklidir (Turok, 2004; Ataöv ve Osmay, 2007). 
Kişilerin potansiyelleri saptanmalı, becerileri, kapasiteleri ve beklentileri onların 
refah düzeyine kavuşmalarını ve bunlardan yararlanabilmelerini sağlayacak şekilde 
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güçlendirilmelidir. Fiziksel, ekonomik ve sosyal dönüşüm arasındaki bağlantılar ve 
süreç dikkate alınmalı, tek boyutlu girişimlerden kaçınılmalıdır. Çalışmanın 
kavramsal incelemelerinden sonra, dönüşümün sosyal ve ekonomik etkisini ölçmek 
amacıyla alan araştırması yapılmıştır. 

3. Alan araştırması 

3.1. Alan araştırmasının yöntemi 

Alan araştırmasının temelini, kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan toplulukla 
yapılan anketin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Anket formu, diğer benzer 
bölgeler, mesleki deneyim, alan araştırması ve yerinde gözlem yapılan araştırmalar 
ile topluluk fikirlerinin, isteklerinin belirlenmesi için literatür çalışmasından 
faydalanılarak hazırlanan anket çalışmalarının incelenmesi ile hazırlanmıştır. Anket 
tasarımında, 5'li likert ölçeği (1. kesinlikle katılıyorum/yeterli, 2. 
katılıyorum/yeterli, 3. katılmıyorum/yetersiz, 4. kesinlikle katılmıyorum/yetersiz, 5. 
kararsızım/fikrim yok) kullanılmıştır. Ancak, çalışmada sonuçların 
değerlendirilmesinde 1-2. olumlu, 3-4. olumsuz ve 5. fikrim yok şeklinde seçenekler 
birleştirilmiştir. 

Bu çalışmada, anketler tabakalı örneklemede 0.05 örneklem hatasında 6 tabakada 
(Kule-Site ve çevresi, Çaybaşı Mahallesi, Sekiz Mahalle, Meram Et Kombinası ve 
çevresi, Mevlana Kültür Merkezi ve İstiklal Harbi Şehitliği çevresi, Yeni Adliye ve 
çevresi) toplamda 260 kişiye uygulanmıştır (Tablo 1). Anket için toplam 450 haneye 
gidilmiş, ancak 260 hanede anket yapılabilmiştir. Denekler rastgele örneklem 
methodu ile seçilmiştir. Anket değerlendirme yönteminde ortalama değer (mean 
value) kullanılmıştır. İstatistiksel testlerde anlam seviyesi a=0.05 olarak alınmış ve 
analizlerin değerlendirilmesinde araç olarak SPSS 15 istatistik paket programı 
kullanılmıştır. Anketin güvenilirlikI analizinde Cronbach'ın a katsayısın 0.733 
olarak elde edilmiştir. 

Kentsel dönüşümün etkilerinin topluluk tarafından değerlendirilmesinde kişisel 
özelliklere ilişkin değerlendirmelerden ziyade, Tablo 2 de belirtilen soru grupları 
değerlendirilmiştir. Ekonomik gelişim, toplumsal yapıya duyarlılık ve halk 
katılımının yeterli-yetersiz ya da gelişme sürecinde olup olmadığına yönelik 
sonuçlar, belirlenen soru gruplarının toplanabilirlik analiziIII ile (olumlu-olumsuz-
fikrim yok/kararsızım düzeylerinde) değerlendirmeleri sonucunda elde edilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma alanları örneklem büyüklüğü ve anket sayıları 
Çalışma Alanları Hane Sayıları Örneklem Yapılan Anket 

Büyüklüğü Sayısı 
Kule-Site 2096 22 20 
Et Balık ve Çevresi 1256 14 30 
Sekiz Mahalle 14343 151 150 
Çaybaşı 1149 12 20 
Mevlana Kültür M. ve Çev. 231 2 20 
Adliye ve Çevresi 1203 13 20 
Toplam 20278 214 260 
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Tablo 2. Topluluk Anketinde Değerlendirmeye Alınacak Sorular 
Ekonomik gelişime yönelik sorular Toplumsal yapıya Kamu Katılımına 
Burada yaşamaya neden karar verdiniz? uygunluğa yönelik yönelik sorular 
Buraya hiç gelmemiş kişiler için bu yeri nasıl sorular Yaşadığınız çevreye 
tanımlarsınız? Burada yaşamaya neden ilişkin problemleri 
İş olanakları karar verdiniz? nasıl 
Okulların kalitesi Daha nitelikli fiziksel değerlendirirsiniz? 
Suç oranı-güven çevre Kentsel hizmetlerden 
Yaşadığınız çevreden memnun musunuz? Buraya hiç gelmemiş habersiz olma 
Mahalledeki temel ihtiyaç düzeyleri kişiler için nasıl Mevcut kentsel 
Gelir aralığımız konut seçenekleri ile uyumlu tanımlarsınız? dönüşüm 
İşimiz kendimizi destekleyecek geliri Fiziksel çevre uygulamalarından 
sağlamada yeterli Tarihi doku memnun musunuz? 
Kendimi güvenli hissediyorum Mevcut konut Sizce kentsel 
Yaşadığımız çevrede ekonomik gelir seçeneklerini nasıl dönüşümün olası kötü 
açısından farklı kişiler var değerlendirir siniz? yönleri nelerdir? 
Yaşadığınız çevreye ilişkin problemler Ekonomik tek aile evi Konutun yıkılması 
Güvenlik Farklı gelir gruplarına Aynı alanda yer 
Altyapı yönelik konut sunumu edinememek 
Pahalı kamusal hizmetler Mahalledeki temel ihtiyaç Başka insanların 
Kentsel hizmetlerden habersiz olma düzeyleri mahalleye gelmesi 
Günlük hayatta özel araç tercih etme Kültürel aktivitelerimizi Maddi açıdan 
nedeniniz? destekleyecek faaliyetler karşılayamamak 
Toplu taşıma özel araçtan daha pahalı Yaşam boyu öğrenime Mahallenizde bir 
Konya'daki iletmelerin etkileyici olması için teşvik edecek alanlar iyileştirme ve 
ne tür işlevler içermesi gerekir? Alanda sosyal etkileşim canlandırma yapılacak 
Hafif sanayi/imalat, Sanayi, Alternatif enerji için fırsatlar olsa, ekstra bir vergi 
üretimi, Aktif rekreaktif gelişim, Eğlence Yaşadığınız çevreye vermeyi ya da bir 
sektörü, Eğitim ve bilgiye dayalı işletmeler, ilişkin problemleri nasıl miktar ücret ödemeyi 
Dijital ve yaratıcı işletmeler değerlendirirsiniz? düşünür müsünüz? 
İşletmeler topluluk ihtiyaçlarına hizmet Yıpranmış yapılar Yerel yönetim 
edebiliyor mu? Bakımsız çevre kararlarına kendi 
Uygun fiyat Konya'nın gelişmesinde tecrübelerinizi dâhil 
Yeterli saat kültürel alanların ettirebiliyor musunuz? 
Ürün türleri ve çeşitliliği değerlendirilmesine ilişkin Yerel yönetim 
Dönüşüm sonrası duruma ilişkin görüşleriniz düşünceleriniz kararlarına 
nelerdir? Yeni yapılaşmanın katılıyorsanız katılım 
Konut fiyat seçenekleri, Ticari kullanımlar, geleneksel eski yapılaşma şekliniz nedir? 
İş olanakları, Konut değer artışı, Parsel değer ile uyumluluğu Yerel yönetim 
artışı, Konut büyüklüğü, Parsel büyüklüğü, Dönüşüm sonrası duruma kararlarına 
Kira düzenlemeleri, Belediye servis sunumu ilişkin görüşleriniz katılmıyorsanız 
Yapılaşma şekli (yoğunluk açısından) nelerdir? nedenlerini belirtiniz. 

Çevresel kalite 

3.2. Konya'da kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan topluluğun gözünden 
projeler 

Konya yaklaşık 2 milyon nüfusuyla Türkiye'nin 7. Büyük kentidir. Konya kentinde 
kentsel dönüşüm çalışmaları ilk olarak 1980'li yıllarda belediye ve çevresinde 
gerçekleştirilmiştir. 2000'li yıllara gelindiğinde özellikle kent merkezindeki eski 
yerleşim alanlarında sosyal ve mekânsal yetersizliklerin artması kentsel dönüşüm 
taleplerini gündeme getirmiştir. 

Konya kent merkezinde belirlenen Kule-site (Eski otogar) ve Çevresi, Sekiz 
Mahalle, Meram Et Kombinası ve Çevresi, Çaybaşı Mahallesi, Yeni Adliye ve 
Çevresi ve Mevlana Kültür Merkezi ve İstiklal Harbi Şehitliği Çevresi (MKM) 6 
kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bilgiler Şekil 1 ve 2 'de verilmiştir. Seçilen 
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projeler, Konya kentinin merkezinde, kentin gelişme yön ve büyüklüğünü 
etkileyecek önemli değişiklikleri gündeme getirmeleri nedeniyle incelenmiştir. 

Bu örneklem alanlarda yapılan topluluk anketinin toplumsal yapıya uygunluk, 
ekonomik gelişim ve kamu katılım durumunun belirlenmesine yönelik her bölge için 
Tablo 2 'de verilen soruların yanıtları Ek Tablolar 1, 2, 3 'de yer almaktadır. 

Çalışmanın varsayımı doğrultusunda, amaç her sorunun değerlendirilmesinden çok, 
toplam grup değerlendirilmesinin yapılması (Tablo 4) ve bu sayede topluluğun genel 
olarak kentsel dönüşümden etkilenme düzeylerinin ortaya konulabilmesidir. 

Tablo 4. Anket değerlendirmesi ile belirlenen kentsel dönüşüm alanlarındaki 
topluluğun görüşleri 

İncelenen Ankete Kule Meram Sekiz Çayba Mevlana Adliye 
ilkeler verilen ve et kom. Mah. şı Kültür ve 

cevaplar çev. ve çev. Mah. Mer. çev. çev. 

Toplumsal Olumlu %65 %20 %3 %15 %15 %45 
yapıya Olumsuz %35 %80 %97 %85 %85 %45 
uygunluk Fikrim yok - - - - - %10 
Ekonomik Olumlu %100 %77 %40 %95 %50 %95 
gelişim Olumsuz - %23 %60 %5 %50 %5 

Fikrim yok - - - - - -
Kamu Olumlu %35 %47 %27 %40 %55 %45 
katılımı Olumsuz %60 %47 %67 %40 %35 %40 

Fikrim yok %5 %6 %6 %20 %10 %15 

Toplumsal yapıya uygunlukla ilgili olarak anket değerlendirmesi ile topluluğun genel 
anlamda; kentsel dönüşüm alanlarında daha nitelikli fiziksel çevre olduğunu, mevcut 
konut seçeneklerinin ekonomik olmadığını, kültürel aktiviteleri destekleyecek 
faaliyetlerin ve sosyal etkileşim için fırsatların yetersiz olduğunu, kültürel değerlerin 
yeterince korunup geliştirilmesine yönelik çalışmaların eksikliğini belirttikleri 
görülmüştür. Ayrıca, yeni yapılaşmanın eski yapılaşma ile uyumsuzluğu sorunlarını 
yaşadıkları sonucunu vermiştir. 

Kentsel dönüşümün ekonomik yapıya yönelik etkilerinin Konya kentindeki örneklem 
alanlarda topluluk tarafından değerlendirilmesi; yaşanılan çevrenin dönüşüm sonrası iş 
olanakları açısından geliştiğini, okulların, dönüşüm sürecini tamamlamış yerlerde suç 
oranlarının azaldığını, yaşadıkları çevreden memnun olduklarını, kazançlarının 
kendilerini desteklemeye orta düzeyde yeterli olduklarını, bölgede kendilerini güvenli 
hissettiklerini, ekonomik açıdan farklı düzeyde kişilerle karşılaşmanın minimum 
seviyede olduğunu, altyapının yetersiz ve kamusal hizmetlerin pahalı olduğunu ve 
kentsel hizmetlerden habersiz olduklarını düşündüklerini göstermektedir. 

Katılım durumuna yönelik topluluğun görüşleri; kentsel dönüşümün olası kötü yönü 
olarak maddi açıdan karşılayamama düşüncesi ağırlık kazanırken, topluluğun büyük 
bir kısmının kentsel dönüşüm çalışmalarına maddi destek yapmak istemediği, yerel 
yönetim kararlarına katılım düzeyinin çok düşük olduğu, yerel yönetim kararlarına 
katılmak istedikleri ancak, nerede ve nasıl gerçekleştiğini bilmedikleri/habersiz 
oldukları şeklindedir. 
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Bu kapsamda topluluk görüşleri; 

i. Toplumsal yapıya uygunluk bakımından Kule-site ve çevresi en yüksek olumlu 
yaklaşım olarak değerlendirilirken sırasıyla Adliye ve Çevresi, Meram et 
kombinası ve çevresi, Çaybaşı Mahallesi, Mevlana Kültür Merkezi ve Çevresi 
projeleri gelmektedir. Toplumsal yapıya uygunluk bakımından sekiz mahalle 
kentsel dönüşüm projesi ise olumsuz bulunmuştur. Konya kentinde ele alınan 6 
projeden 4 ünün toplumsal yapıya uygunluk değerlendirmesinde %20 ve altında 
olumlu bulunduğunu, 

ii. Ekonomik gelişimin sağlanmasında, Sekiz Mahalle ve Mevlana Kültür Merkezi 
ve Çevresi projesi haricindeki projelerin olumlu olarak değerlendirildiği ve yine 
en yüksek olumlu katkının Kule-site ve çevresi projesinde oluşturulduğunu, 

iii. Kamu katılımında en yüksek olumlu yaklaşım olarak Mevlana Kültür Merkezi 
ve Çevresi projesinde sağlandığı, tespit edilmiştir. Ancak tüm projeler için kamu 
katılımına yönelik olumsuz değerlendirmenin çoğunlukta olması kamu 
katılımının halk tarafından yetersiz bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Tüm bu değerlendirmeler, Konya kentinde topluluğun, dönüşümün ekonomik 
etkilerini olumlu-yeterli ancak sosyal-toplumsal etkilerini ve katılımı olumsuz-
yetersiz olarak algıladıklarını göstermiştir. Bu durum kentsel dönüşüm sürecinde, 
halkın etkilenme düzeylerine ilişkin çalışmaların yeterli önemde ele alınmadığını, 
projelerin ekonomik kazanç ağırlıklı üretildiğini ve katılımcı süreçlerle 
şekillenmediğini düşündürmektedir. Ancak, tüm bu düşüncelere rağmen topluluğun 
kentsel dönüşüm çalışmalarından memnun olması, niteliksiz yaşama koşullarını 
iyileştirme yönündeki isteklerine karşılık gelmektedir. Bu sorunları, Konya kenti 
için yapılan kentsel dönüşüm projelerindeki eksik noktalar olarak ta yorumlamak 
mümkündür. 

4. Sonuç 

Kentsel dönüşümde, yerel toplum karakterini ve kimliğini göz önüne alan katılımcı 
bir planlama yaklaşımının benimsenmesi gereklidir. Kentler, diğer mekânlardan ve 
kentlerden farkını bu şekilde ortaya koyarak, küreselleşme ortamında çekiciliklerini 
artırabileceklerdir. Böylece "tek tip birbirine çok benzeyen kalıp şeklinde 
komşulukların oluşumu da önlenebilir. Farklılıklarının farkında olan ve bunları 
koruyan, tekilliğini kaybetmeden gelişime ayak uyduran topluluklar yaratma 
amacıyla, tüm toplumsal değerlerin, kültürel ögelerin korunduğu ve birbiri ile uyum 
gösterdiği toplumsal dokunun korunması, insan eliyle zaman içinde belirlenmiş 
komşuluk sınırlarının ve/veya kentsel nirengi noktalarının dahi kentte/bölgede 
tanımlı hale gelmesini sağlayabilir (Anderson ve Tregoning, 1998; Mitchell, 2004). 

Kentsel dönüşüm oluşturduğu değişimlerle, kimi zaman mekân ve yaşam kalitesini 
artırıcı yönde gelişimler sağlarken, kimi zamanda yeni sorunlu bölgeler oluşturma 
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, sosyo-ekonomik ve toplumsal yapı etkileşiminin 
fiziki mekâna yansıtıldığı projelerin üretilmesi gereklidir. 

Kentsel katılım birçok toplumda halen zaman kaybı, boşa çaba gibi görülse de bu 
noktada tüm toplum üyelerinin ve adı geçen her paydaşın yaratıcılık, hızlı çözüm 
üretme, toplumsal farkındalıkta daha bilinçli hale gelme ve iyi planlama ve yatırımın 
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önemini kavramada bir birliktelik sunabilir. Sürece toplumdaki her aktörü dâhil 
etmek, mekân denetim kuralları ve toplum göstergeleri oluşturmak, her topluluk için 
farklılık gösterecek ihtiyaçların karşılanacağı, kamusal faydanın yaratılacağı 
stratejilerin geliştirilmesinde önem taşımaktadır. 

Notlar: 
I Güvenilirlik, test ölçümlerinin tutarlılığı ve tekrarlanabilirliğidir. 
II Cronbach alfa katsayısı, ölçekte yer alan k maddenin varyansları toplamının genel varyansa 
oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır. 0,60 < a < 0,80 ise 
ölçek oldukça güvenilirdir. 
III Toplanabilirlik analizi, gruplar arasında belirli bir farkın olup olmadığının varyans analizi 
ile test edilerek, grupların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 
IV Bu çalışma, Neslihan Serdaroğlu Sağ'ın "Dönüşüme Bağlı Kentsel Gelişmenin 
Yönetilmesinde Bir Araç Olarak Akıllı Büyüme; Konya Kenti Örneği" (S.Ü. FBE., 2011) 
isimli doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır. 
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Ek Tablo 1 Toplumsal yapıya yönelik değerlendirilen sorular ve kentsel dönüşüm 
alanlarına göre cevapların dağılımı 

sorular 

Yanıtlar Kule 
ve 
Çev. 

Meram 
et 
kombin 
ası ve 
çev. 

Sekiz 
Mah. Çaybaşı 

Mah. 

Mevlan 
a 
Kültür 
Merk. 
ve çev. 

Adliye 
ve Çev. 

Burada yaşamaya 
neden karar verdiniz? 
Daha nitelikli fiziksel 
çevre 

Olumlu 85 27 12 25 20 70 Burada yaşamaya 
neden karar verdiniz? 
Daha nitelikli fiziksel 
çevre 

Olumsuz 15 73 86 75 80 25 
Burada yaşamaya 
neden karar verdiniz? 
Daha nitelikli fiziksel 
çevre 

Fikrim 
yok 

- - 2 - - 5 

Buraya hiç gelmemiş 
kişiler için nasıl 
tanımlarsınız? 
Fiziksel çevre 

Olumlu 80 53 44 55 45 65 Buraya hiç gelmemiş 
kişiler için nasıl 
tanımlarsınız? 
Fiziksel çevre 

Olumsuz 10 17 36 40 35 30 
Buraya hiç gelmemiş 
kişiler için nasıl 
tanımlarsınız? 
Fiziksel çevre 

Fikrim 
yok 

10 30 20 5 20 5 

Tarihi doku Olumlu - 13 5 25 35 20 Tarihi doku 
Olumsuz 85 64 70 50 50 55 

Tarihi doku 

Fikrim 
yok 

15 23 25 25 15 25 

Mevcut konut 
seçeneklerini nasıl 
değerlendirir siniz? 
Ekonomik tek aile evi 

Olumlu 30 73 66 50 40 15 Mevcut konut 
seçeneklerini nasıl 
değerlendirir siniz? 
Ekonomik tek aile evi 

Olumsuz 70 37 34 50 55 80 
Mevcut konut 
seçeneklerini nasıl 
değerlendirir siniz? 
Ekonomik tek aile evi 

Fikrim 
yok 

- - - - 5 5 

Farklı gelir gruplarına 
yönelik konut 
sunumu 

Olumlu 5 90 58 80 65 85 Farklı gelir gruplarına 
yönelik konut 
sunumu 

Olumsuz 95 10 42 20 35 15 
Farklı gelir gruplarına 
yönelik konut 
sunumu Fikrim 

yok 
- - - - - -

Mahalledeki temel 
ihtiyaç düzeyleri 
Kültürel 
aktivitelerimizi 
destekleyecek 
faaliyetler var 

Olumlu 35 17 7 15 45 30 Mahalledeki temel 
ihtiyaç düzeyleri 
Kültürel 
aktivitelerimizi 
destekleyecek 
faaliyetler var 

Olumsuz 65 83 92 85 55 70 
Mahalledeki temel 
ihtiyaç düzeyleri 
Kültürel 
aktivitelerimizi 
destekleyecek 
faaliyetler var 

Fikrim 
yok 

1 

Yaşam boyu 
öğrenime teşvik 
edecek alanlar 
mevcut 

Olumlu 30 23 7 15 35 50 Yaşam boyu 
öğrenime teşvik 
edecek alanlar 
mevcut 

Olumsuz 70 77 92 85 65 45 
Yaşam boyu 
öğrenime teşvik 
edecek alanlar 
mevcut 

Fikrim 
yok 

1 5 

Alanda sosyal 
etkileşim için yeterli 
fırsatlar mevcut 

Olumlu 60 20 7 30 30 40 Alanda sosyal 
etkileşim için yeterli 
fırsatlar mevcut 

Olumsuz 40 80 92 70 60 55 
Alanda sosyal 
etkileşim için yeterli 
fırsatlar mevcut Fikrim 

yok 
- - 1 - 10 5 

Yaşadığınız çevreye 
ilişkin problemleri 
nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Bakımsız-yıpranmış 
yapılar 

Olumlu 65 20 7 10 20 50 Yaşadığınız çevreye 
ilişkin problemleri 
nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Bakımsız-yıpranmış 
yapılar 

Olumsuz 15 57 80 60 70 20 

Yaşadığınız çevreye 
ilişkin problemleri 
nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Bakımsız-yıpranmış 
yapılar 

Fikrim 
yok 

20 23 13 30 10 30 

Bakımsız çevre Olumlu 55 17 4 10 25 50 Bakımsız çevre 
Olumsuz 25 46 80 85 65 25 

Bakımsız çevre 

Fikrim 
yok 

20 37 16 15 10 25 

Konya'nın 
gelişmesinde kültürel 
alanların 
değerlendirilmesine 
ilişkin düşünceleriniz 
Yeni yapılaşmanın 
geleneksel eski 
yapılaşma ile 
uyumluluğu 

Olumlu 20 37 20 30 15 50 Konya'nın 
gelişmesinde kültürel 
alanların 
değerlendirilmesine 
ilişkin düşünceleriniz 
Yeni yapılaşmanın 
geleneksel eski 
yapılaşma ile 
uyumluluğu 

Olumsuz 75 37 58 55 75 25 
Konya'nın 
gelişmesinde kültürel 
alanların 
değerlendirilmesine 
ilişkin düşünceleriniz 
Yeni yapılaşmanın 
geleneksel eski 
yapılaşma ile 
uyumluluğu 

Fikrim 
yok 

5 26 22 15 10 25 

Dönüşümden 
sonrasındaki duruma 
ilişkin görüşleriniz 
nelerdir? 
Çevresel kalite 

Olumlu 70 17 4 25 5 75 Dönüşümden 
sonrasındaki duruma 
ilişkin görüşleriniz 
nelerdir? 
Çevresel kalite 

Olumsuz 30 83 90 65 85 20 
Dönüşümden 
sonrasındaki duruma 
ilişkin görüşleriniz 
nelerdir? 
Çevresel kalite 

Fikrim 
yok 

6 10 10 5 
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Neslihan Serdaroğlu Sağ, Aykut Karaman 

Ek Tablo 2. Ekonomik gelişimi değerlendirilen sorular ve kentsel dönüşüm 
alanlarına göre cevapların dağılımı 

sorular Yanıtlar 
K u l e 
ve 
Çev . 

M e r a m 
et 
k o m b i n 
ası ve 
çev. 

Sekiz 
M a h . 

Ç a y b a 
Şi 
M a h . 

M e v l a n 
a Kül tür 
M e r k . 

Ad l iye 
ve Çev . 

B u r a d a y a ş a m a y a 
neden kara r verd in iz? 
U c u z o lması 

Olumlu - 73 57 70 55 65 B u r a d a y a ş a m a y a 
neden kara r verd in iz? 
U c u z o lması 

Olumsuz 100 2 7 41 30 4 5 25 
B u r a d a y a ş a m a y a 
neden kara r verd in iz? 
U c u z o lması Fikrim 

yok - - 2 - 10 

Buraya hiç ge lme miş 
kişiler için nasıl 
t an ımlars ın ız? 
İş o lanaklar ı 

Olumlu 65 17 7 35 2 0 15 Buraya hiç ge lme miş 
kişiler için nasıl 
t an ımlars ın ız? 
İş o lanaklar ı 

Olumsuz 10 70 73 65 65 60 
Buraya hiç ge lme miş 
kişiler için nasıl 
t an ımlars ın ız? 
İş o lanaklar ı 

Fikrim 
yok 25 13 2 0 - 15 25 

Okul la r ın kal i tesi 
Olumlu 85 43 32 30 60 75 

Okul la r ın kal i tesi Olumsuz 5 17 35 10 15 5 Okul la r ın kal i tesi 
Fikrim 
yok 15 4 0 33 60 2 5 2 0 

Suç oranı-gi iven 

Olumlu 80 6 6 35 4 5 4 5 55 

Suç oranı-gi iven Olumsuz 15 2 0 36 4 0 35 2 0 Suç oranı-gi iven 
Fikrim 
yok 5 14 2 9 15 2 0 2 5 

Yaşad ığ ın ız çevreden 
m e m n u n m u s u n u z ? 

Olumlu 95 6 7 48 90 65 70 
Yaşad ığ ın ız çevreden 
m e m n u n m u s u n u z ? Olumsuz 5 33 52 10 35 30 
Yaşad ığ ın ız çevreden 
m e m n u n m u s u n u z ? 

Fikrim 
yok - - - - - -

Maha l l edek i t emel 
iht iyaç düzeyler i 
Gel i r a ra l ığ ımız konu t 
seçenekler i ile 
u y u m l u 

Olumlu 5 9 0 58 80 65 85 Maha l l edek i t emel 
iht iyaç düzeyler i 
Gel i r a ra l ığ ımız konu t 
seçenekler i ile 
u y u m l u 

Olumsuz 95 10 42 20 35 15 
Maha l l edek i t emel 
iht iyaç düzeyler i 
Gel i r a ra l ığ ımız konu t 
seçenekler i ile 
u y u m l u 

Fikrim 
yok - - - - -

İş imiz kend imiz i 
des tek leyecek geliri 
s ağ l amada yeterl i 

Olumlu 95 80 4 6 70 4 0 70 İş imiz kend imiz i 
des tek leyecek geliri 
s ağ l amada yeterl i 

Olumsuz 5 2 0 53 30 60 2 5 
İş imiz kend imiz i 
des tek leyecek geliri 
s ağ l amada yeterl i Fikrim 

yok - - 1 - - 5 

K e n d i m i güvenl i 
h i s sed iyorum 

Olumlu 9 0 80 61 70 65 65 K e n d i m i güvenl i 
h i s sed iyorum Olumsuz 5 2 0 38 30 35 35 
K e n d i m i güvenl i 
h i s sed iyorum 

Fikrim 
yok 5 - 1 - - -

Yaşad ığ ımız çevrede 
e k o n o m i k gelir 
aç ıs ından farkl ı 
kişiler var 

Olumlu 50 4 7 39 65 4 5 60 Yaşad ığ ımız çevrede 
e k o n o m i k gelir 
aç ıs ından farkl ı 
kişiler var 

Olumsuz 4 0 53 61 35 55 35 
Yaşad ığ ımız çevrede 
e k o n o m i k gelir 
aç ıs ından farkl ı 
kişiler var 

Fikrim 
yok 10 - - - - 5 

Yaşad ığ ın ız çevreye 
i l işkin p rob lemler 

Güven l ik 

Olumlu 65 63 30 50 4 5 60 Yaşad ığ ın ız çevreye 
i l işkin p rob lemler 

Güven l ik 

Olumsuz 15 23 45 30 4 5 25 
Yaşad ığ ın ız çevreye 
i l işkin p rob lemler 

Güven l ik Fikrim 
yok 2 0 14 25 20 10 15 

Al tyap ı 
Olumlu 70 4 7 2 9 60 2 0 50 

Al tyap ı Olumsuz 2 0 23 53 30 70 35 Al tyap ı 
Fikrim 
yok 10 30 18 10 10 15 

Pahal ı kamusa l 
h izmet le r 

Olumlu 4 0 17 14 10 2 5 4 0 Pahal ı kamusa l 
h izmet le r Olumsuz 25 33 45 25 30 15 
Pahal ı kamusa l 
h izmet le r 

Fikrim 
yok 35 50 41 65 4 5 4 5 

Kentse l h izmet le rden 
habers iz o lma 

Olumlu 4 0 23 7 15 35 2 0 Kentse l h izmet le rden 
habers iz o lma Olumsuz 35 37 48 25 4 5 60 
Kentse l h izmet le rden 
habers iz o lma 

Fikrim 
yok 25 50 45 60 2 0 2 0 
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KBAM 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu 

Ek Tablo 2. ekonomik gelişimi değerlendirilen sorular ve kentsel dönüşüm 
alanlarına göre cevapların dağılımı (Devamı) 

sorular Yanıtlar 
Kule 
ve 
Çev. 

Meram 
et 
kombin 
ası ve 
çev. 

Sekiz 
Mah. 

Çayba 
Şi 
Mah. 

Mevlan 
a Kültür 
Merk. 

Adliye 
ve Çev. 

Günlük hayatta özel 
araç tercih etme 
nedeniniz ? 
Toplu taşıma özel 
araçtan daha pahalı 

Olumlu 25 47 34 40 50 10 Günlük hayatta özel 
araç tercih etme 
nedeniniz ? 
Toplu taşıma özel 
araçtan daha pahalı 

Olumsuz 60 53 65 60 40 80 
Günlük hayatta özel 
araç tercih etme 
nedeniniz ? 
Toplu taşıma özel 
araçtan daha pahalı 

Fikrim 
yok 15 - 1 - 10 10 

Konya'daki 
iletmelerin etkileyici 
olması için ne tür 
işlevler içermesi 
gerekir? 
Hafif sanayi/imalat 
Sanayi 
Alternatif enerji 
üretimi 
Aktif rekreaktif 
gelişim 
Eğlence sektörü 
Eğitim ve bilgiye 
dayalı işletmeler 
Dijital ve yaratıcı 
işletmeler 

Olumlu 75 70 70 75 60 55 
Konya'daki 
iletmelerin etkileyici 
olması için ne tür 
işlevler içermesi 
gerekir? 
Hafif sanayi/imalat 
Sanayi 
Alternatif enerji 
üretimi 
Aktif rekreaktif 
gelişim 
Eğlence sektörü 
Eğitim ve bilgiye 
dayalı işletmeler 
Dijital ve yaratıcı 
işletmeler 

Olumsuz 15 20 20 20 25 15 

Konya'daki 
iletmelerin etkileyici 
olması için ne tür 
işlevler içermesi 
gerekir? 
Hafif sanayi/imalat 
Sanayi 
Alternatif enerji 
üretimi 
Aktif rekreaktif 
gelişim 
Eğlence sektörü 
Eğitim ve bilgiye 
dayalı işletmeler 
Dijital ve yaratıcı 
işletmeler 

Fikrim 
yok 10 10 10 5 15 30 

işletmeler topluluk 
ihtiyaçlarına hizmet 
edebiliyor mu? 
Uygun fiyat. 
Yeterli saat 
Ürün türleri ve 
çeşitliliği 

Olumlu 90 76 75 90 85 60 işletmeler topluluk 
ihtiyaçlarına hizmet 
edebiliyor mu? 
Uygun fiyat. 
Yeterli saat 
Ürün türleri ve 
çeşitliliği 

Olumsuz 10 19 23 10 15 40 

işletmeler topluluk 
ihtiyaçlarına hizmet 
edebiliyor mu? 
Uygun fiyat. 
Yeterli saat 
Ürün türleri ve 
çeşitliliği 

Fikrim 
yok - 5 2 - - -

Dönüşümden 
sonrasındaki duruma 
ilişkin görüşleriniz 
nelerdir? 
Konut fiyat 
seçenekleri 
Ticari kullanımlar, 
îş olanakları 
Konut değer artışı 
Parsel değer artışı 
Konut büyüklüğü 
Parsel büyüklüğü 
Kira düzenlemeleri 
Belediye servis 
sunumuYapılaşma 
şekli (yoğunluk 
açısından) 

Olumlu 95 86 35 80 15 75 
Dönüşümden 
sonrasındaki duruma 
ilişkin görüşleriniz 
nelerdir? 
Konut fiyat 
seçenekleri 
Ticari kullanımlar, 
îş olanakları 
Konut değer artışı 
Parsel değer artışı 
Konut büyüklüğü 
Parsel büyüklüğü 
Kira düzenlemeleri 
Belediye servis 
sunumuYapılaşma 
şekli (yoğunluk 
açısından) 

Olumsuz 5 14 64 20 65 20 

Dönüşümden 
sonrasındaki duruma 
ilişkin görüşleriniz 
nelerdir? 
Konut fiyat 
seçenekleri 
Ticari kullanımlar, 
îş olanakları 
Konut değer artışı 
Parsel değer artışı 
Konut büyüklüğü 
Parsel büyüklüğü 
Kira düzenlemeleri 
Belediye servis 
sunumuYapılaşma 
şekli (yoğunluk 
açısından) 

Fikrim 
yok - - 1 - 20 5 
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Ek Tablo 3. Katılıma yönelik değerlendirilen sorular ve kentsel dönüşüm alanlarına 
göre cevapların dağılımı 

Kamu Katılımına 
vönelik değerlendirilen 
sorular 

Yanıtlar Kule 
ve 
Çev. 

Meram 
et 
kombina 
sı ve 
çev. 

Sekiz 
Mah. Çaybaşı 

Mah. 

Mevla 
na 
Kültür 
Merk. 

Adliy 
e ve 
Çev. 

Yaşadığınız çevreye 
ilişkin problemleri nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Kentsel hizmetlerden 
habersiz olma 

Olumlu 40 23 7 15 35 20 Yaşadığınız çevreye 
ilişkin problemleri nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Kentsel hizmetlerden 
habersiz olma 

Olumsuz 35 37 48 25 45 60 

Yaşadığınız çevreye 
ilişkin problemleri nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Kentsel hizmetlerden 
habersiz olma 

Fikrim yok 25 50 45 60 20 20 

Mevcut kentsel 
dönüşüm 
uygulamalarından 
memnun musunuz? 

Olumlu 70 73 49 45 60 70 Mevcut kentsel 
dönüşüm 
uygulamalarından 
memnun musunuz? 

Olumsuz 25 20 40 40 25 20 

Mevcut kentsel 
dönüşüm 
uygulamalarından 
memnun musunuz? 

Fikrim yok 5 7 11 15 15 10 

Sizce kentsel 
dönüşümün olası kötü 
yönleri nelerdir? 
Konutun yıkılması 

Olumlu 30 30 25 30 35 25 Sizce kentsel 
dönüşümün olası kötü 
yönleri nelerdir? 
Konutun yıkılması 

Olumsuz 65 60 69 50 55 55 
Sizce kentsel 
dönüşümün olası kötü 
yönleri nelerdir? 
Konutun yıkılması 

Fikrim yok 5 10 4 20 10 20 

Aynı alanda yer 
edinememek 

Olumlu 30 50 33 35 45 30 Aynı alanda yer 
edinememek Olumsuz 65 43 60 45 35 40 
Aynı alanda yer 
edinememek 

Fikrim yok 5 7 7 20 20 30 
Başka insanların 
mahalleye gelmesi 

Olumlu 25 30 27 20 40 35 Başka insanların 
mahalleye gelmesi Olumsuz 70 60 66 55 40 50 
Başka insanların 
mahalleye gelmesi 

Fikrim yok 5 10 7 25 20 15 
Maddi açıdan 
karşılayamamak 

Olumlu 30 50 36 40 65 50 Maddi açıdan 
karşılayamamak Olumsuz 65 43 57 40 25 35 
Maddi açıdan 
karşılayamamak 

Fikrim yok 5 7 7 20 10 15 
Mahallenizde bir 
iyileştirme ve 
canlandırma yapılacak 
olsa, ekstra bir vergi 
vermeyi ya da bir 
miktar ücret ödemeyi 
düşünür müsünüz? 

Hayır 45 43 75 80 80 65 Mahallenizde bir 
iyileştirme ve 
canlandırma yapılacak 
olsa, ekstra bir vergi 
vermeyi ya da bir 
miktar ücret ödemeyi 
düşünür müsünüz? 

Yılda 1-100 25 47 24 20 10 25 

Mahallenizde bir 
iyileştirme ve 
canlandırma yapılacak 
olsa, ekstra bir vergi 
vermeyi ya da bir 
miktar ücret ödemeyi 
düşünür müsünüz? 

101-250 20 3 1 - 5 -

Mahallenizde bir 
iyileştirme ve 
canlandırma yapılacak 
olsa, ekstra bir vergi 
vermeyi ya da bir 
miktar ücret ödemeyi 
düşünür müsünüz? 

Her türlü 10 7 - - 5 10 

Yerel yönetim 
kararlarına kendi 
tecrübelerinizi dâhil 
ettirebiliyor musunuz? 

Olumlu 20 17 15 45 30 15 Yerel yönetim 
kararlarına kendi 
tecrübelerinizi dâhil 
ettirebiliyor musunuz? 

Olumsuz 70 76 80 45 70 80 
Yerel yönetim 
kararlarına kendi 
tecrübelerinizi dâhil 
ettirebiliyor musunuz? 

Fikrim yok 10 7 5 10 - 5 

Yerel yönetim 
kararlarına 
katılıyorsanız katılım 
şekliniz nedir? 

Oylama 80 83 83 55 70 85 Yerel yönetim 
kararlarına 
katılıyorsanız katılım 
şekliniz nedir? 

Komisyon 
oluşturarak 

10 3 2 5 5 -

Yerel yönetim 
kararlarına 
katılıyorsanız katılım 
şekliniz nedir? Belediye 

başkanı ve 
meclis ile 
tartışarak 

10 7 10 15 5 5 

Yerel yönetim 
kararlarına 
katılıyorsanız katılım 
şekliniz nedir? 

Kamu 
bilgilendir 
me 
toplantıların 
a katılarak 

7 5 25 10 10 

Yerel yönetim 
kararlarına 
katılmıyorsanız 
nedenlerini belirtiniz. 

Katılmak 
isterim 
ancak 
nerede 
başladığını 
bi lmiyorum 

55 47 
37 

55 60 60 Yerel yönetim 
kararlarına 
katılmıyorsanız 
nedenlerini belirtiniz. 

Benim 
fikirlerimin 
değerlendin 
lecegini 
düşünmüyo 
rum 

10 20 37 25 30 30 

Yerel yönetim 
kararlarına 
katılmıyorsanız 
nedenlerini belirtiniz. 

Katılmak 
için çok 
yoğunum 

5 30 8 10 5 10 

Yerel yönetim 
kararlarına 
katılmıyorsanız 
nedenlerini belirtiniz. 

diğer 30 3 18 10 5 -
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Erzurum Kentinde Gündemde Olan Kentsel Dönüşüm 
Projeleri 
Gül Şimşek1, Neslihan Demircan2, Selcan Bayram3 

Öz: Türkiye'de kentsel dönüşüm projeleri 1990'lı yıllarla birlikte kent yönetimlerinin 
gündemlerinde yer almaktadır. Kentsel dönüşümün temel amacı, düşük yaşam kalitesine sahip 
mahallelerin çoğunlukla yıkılıp yeniden yapılarak daha sağlıklı kentsel çevreler 
oluşturulmasıdır. Kentsel dönüşüm fiziksel bir müdahale olduğu kadar, aynı zamanda 
ekonomik ve sosyal de bir müdahaledir. Bu açıdan dönüşüm projelerinin üretim süreci çok 
faktörlü bir yapı içermelidir. Yeniden yapılandırılan kentsel alanda, insanların daha sağlıklı 
bir kentsel çevrede yaşamalarının sağlanması yanısıra, insanların kent ile ekonomik ve sosyal 
anlamda daha iyi bir etkileşimin kurulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada 
Erzurum kentindeki kentsel dönüşüm projeleri tespit edilecek ve açıklanacaktır. Erzurum 
kenti, son yıllarda kentsel dönüşümün ivme kazandığı kentlerden biri olarak göze 
çarpmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) pek çok kentsel dönüşüm projesi 
bulunmaktadır. Araştırma, Erzurum kentindeki güncel dönüşüm proje içeriklerinin 
irdelenmesi ile yürütülmektedir. Çalışmada, EBB'den edinilen bilgiler dikkate alınarak söz 
konusu projelerin içeriği ve nasıl formüle edildiği üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın 
sonucunda, Erzurum kenti özelindeki kentsel dönüşüm projelerinin, güncel kentsel dönüşüm 
tartışma alanından beslenebileceği yönler ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm projeleri, Erzurum kenti, 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi 

Abstract: Urban regeneration projects in Turkey, is in the agenda of city administrations with 
the 1990s. The main objective of urban regeneration is the creation of healthier urban 
environments via mostly tearing down and rebuilding buildings in neighborhoods with a low 
quality of life. Urban regeneration is both a physical intervention and, an economic and 
social intervention. In this respect, the process of producing regeneration projects should a 
multi-factor structure. In restructuring urban spaces, it is aimed that providing people to live 
in a healthier urban environment, as well as to set better interaction between the city and 
people in the economic and social manner. In this context, urban regeneration projects in the 
city of Erzurum will be introduced and described. The city of Erzurum stands out as as one of 
the cities where urban regeneration projects have gained momentum in recent years. There 
are many regeneration projects carrying out by Erzurum Greater Municipality (EGM). This 
research is conducted by evaluation of the contents of a selected project among recent ones. 
The study emphasizes that, in consideration of acquired information from EGM, the contents 
of the projects and how they are formulated in the related urban area. As a result of this 
study, it is attempted to reveal that the useful aspects of contemporary urban regeneration 
discussions, which the city of Erzurum as a specific case can benefit from. 

Keywords: Urban regeneration, urban regeneration projects, the city of Erzurum, Erzurum 
Greater Municipality 
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1. Giriş: Kentsel Dönüşüm Nedir? 

Son 50 yılda kentsel dönüşüm; yenileme, koruma, sağlıklaştırma ve canlandırma 
gibi çeşitli biçimlerde tanımlanmış ve uygulanmıştır (Ataöv, 2007). Literatürde, 
kentsel dönüşüme ait çok sayıda tanım yer almaktadır. En sık karşılaşılan tanımlar 
şunlardır: 

Kentsel dönüşüm, "zamanla niteliğini kaybeden, fiziksel ve çevresel yönlerden 
bozulmuş ve köhneleşmiş, sosyal ve ekonomik açıdan dışlanmışlıkla karşı karşıya 
olan kentsel alanların belli sosyal ve ekonomik programlarla yenilenerek/ 
dönüştürülerek kente kazandırılması" (Bayraktar, 2006, s.110) olarak 
tanımlanmaktadır. 

Thomas (2004, s.13) ise kentsel dönüşümü,"Kentsel sorunların çözümlenmesini 
sağlayan ve değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel 
koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamayı amaçlayan geniş kapsamlı bir vizyon ve 
eylem" olarak tanımlamaktadır. 

Yasin'e (2005) göre de kentsel dönüşüm, "çeşitli nedenlerle eskimiş, yıpranmış, 
çöküntüye uğramış ya da bozulma süreci yaşamakta olan kentin bir bölgesinin 
yeniden yaşama kazandırılması sürecidir. Bu süreç kentin tarihi dokuları, 
terkedilmiş sanayi ve depolama alanları, kullanılmayan tersane, liman alanları ve 
konut alanlarını içermektedir. Kentsel dönüşüm, sadece basit bir arazi kullanımı 
sorunu değildir. Aynı zamanda sosyal, kültürel aktiviteleri, tüm şehri ve bölgeyi 
etkileyen sorunları da ele almaktadır". 

En genel anlamda (Yıldırım, 2006) kentsel dönüşümü şu şekilde tanımlamaktadır; 
"Kentsel dönüşüm, değişime uğrayan kentsel bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal 
ve çevresel sorunlarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir bakış 
(vizyon) ve eylem olarak özetlenebilir". 

Bu kapsamda, kentsel bozulma süreçlerinin anlaşılması ve üzerinde uzlaşılması, 
toplum sağlığı için düşük yaşam koşullarının iyileştirilerek fiziksel ve sosyal altyapı 
eksikliklerinin giderilmesi, sorunlarının eşgüdümlü ve sürekli bir biçimde 
çözümlenmesi, yeni alanlar yerine var olan kentsel alanların planlanması ve 
yönetimi ve kentsel dokuda yitirilmiş sürekliliklerin yeniden sağlanması, 
dönüşümün vurgulanan diğer yönleri arasındadır. Kentsel dönüşüm eylemlerinin 
başlıca amaçları ise, kent planlamasının da temel amaçlarıyla örtüşerek şu şekilde 
tanımlanabilir: 

• Kentsel refah ve yaşam kalitesinin artırılması, kent merkezlerinin gelirlerinin 
artırılması ve kentlerin ekonomik rekabet edebilirliğinin sağlanması, 

• Fiziksel koşullar ile toplumsal sorunlar arasında ilişki kurularak, sosyal 
dışlanmanın azaltılması, 

• Kentsel politikanın çok paydaşlı ve katılımlı planlama yoluyla demokratik bir 
doğrultuda şekillendirilmesi, 

• Kentsel alanların etkin kullanımı ile gereksiz yayılma ve israfın önlenmesi, 
böylece çevrenin korunması ve geliştirilmesi, 

• Dönüşüme konu alanların şehrin geneli ile bütünleştirilmesi, 
• Kentsel alanların doğasındaki sürekli değişim ihtiyacına cevap verilmesidir 

(Yıldırım, 2006). 
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Yukarıda işaret edilen tanımlara dikkat edilirse, kentsel dönüşüm aslında salt 
mekansal boyutun ötesinde toplumsal boyutu da dikkate alan ve mekan-toplum 
etkileşiminden beslenmesi gereken bir süreçtir. Bu sürecin tarihsel gelişimine bir 
sonraki bölümde ayrıntılı biçimde işaret edilmektedir. 

2. Kentsel Dönüşüm Sürecine Genel Bakış 

Kavram olarak Kentsel Dönüşüm'ün ortaya çıkışı 20.yüzyılın başlarına 
rastlamaktadır. 

Sanayi devrimi ile başlayan, dünya Savaşları ile devam eden ve 1980'li yıllara kadar 
yaşanan süreçte kentsel dönüşüm olgusu; meydana gelen hızlı kentleşme, kent 
mekansal yapısında değişim, savaş sebebi ile yaşanan yıkımlar, kentsel alanlarda 
nüfus yoğunlaşması gibi faktörlerin kentsel çevrede yarattığı fiziksel köhneleşmenin 
yeniden ele alınması olarak yorumlanırken, 1980'li yıllardan sonra; fiziksel, 
ekonomik, sosyal, teknolojik ve bilgi ilişkiler bütünlüğünün sorgulandığı ve bu 
sorgu çerçevesinde dönüşümün ele alınmasını zorunlu kılan bir kavramsal yapı 
içerisine oturduğu bilinmektedir. Aşağıda dünyadaki ve Türkiye'deki dönüşüm 
süreçlerinin tarihsel gelişimi ayrı alt bölümler halinde irdelenmektedir. 

2. 1 Dünyadaki Kentsel Dönüşüm Sürecinin Tarihsel Gelişimi 

Kentsel dönüşümün geçirmiş olduğu dönüşüm Roberts ve Sykes'nin yayımlamış 
oldukları "Kentsel Dönüşümün Varoluş Sürecinde Tanımlar ve Amaçlar, Kentsel 
Dönüşüm El Kitabı" ında belirtilmiştir. Roberts ve Sykes burada kentsel dönüşümün 
tarihsel süreç içerisinde yaşamış olduğu gelişimi 10'ar yıllık süreçler halinde 
değerlendirmişler ve her 10 yıllık dönemi, o dönemde yapılan uygulamalar ile 
isimlendirerek, bu zaman dilimlerindeki süreci ifade etmişlerdir (Bkz. Tablo 1). 

Tabloda, 1950 ile 1970 arasındaki değişim sürecinin tanımlamalarına bakıldığında 
değişim olgusunun karşımıza sadece sanayi devrimi sonrası ve yaşanan savaşlar 
neticesinde köhnemiş kent dokularının yeniden ele alınması olarak çıktığı 
görülmektedir. Bu paralelde; bağlamda kentsel alanlarda fiziksel dönüşüm ile 
standartların arttırıldığı, özel teşebbüsün de içinde bulunduğu yeni alanlar 
oluşturmak amacı ile yola çıkıldığı dikkati çekmektedir. 

Ancak dönüşüm sürecinin devamına bakıldığında ise, 1970'lerle birlikte sosyal 
yapının, teknolojik imkanların ve çevresel değerlerin de dönüşümün birer parçası 
olarak görülmesiyle dönüşüm süreci yeni bir şekillenme içerisine girmiştir. 1970'li 
yıllar ile 1980'li yıllar arasında yenileme (renewal) kavramı çerçevesinde yerellik ve 
çevresel değerler ön plana çıkmaya başlamış ve sosyal tabanlı projeler üretilmeye 
başlanmıştır. Bu dönemde kentsel altyapı ve kent merkezleri yeniden ele alınmaya 
başlanmıştır. 1980'lerde yeniden geliştirme (redevelopment) başlığı altında konuya 
merkezi ve yerel yönetimlerin daha fazla müdahil olmasıyla konu gerçek anlamda 
sosyal bir içerik kazanmıştır. 

Uygulama ve politikalara detaylı yaklaşım eğilimi, eğitimle bütünleştirme, 
ortaklıkların kurulması, stratejik bakış açısının benimsenmesi, bölgesel eylemlerin 
gelişimi, kamu ve özel sektör kuruluşları arasında denge gözetilmesi, sürdürülebilir 
çevre vs. toplumun önem kazanması, daha sade koruma, daha geniş faaliyetlerin 
temsili ve sürdürülebilir çevre gibi yaklaşımlar ise 1990'lı yıllarla yeniden oluşum 
(regeneration) kavramsallaştırması ile karşımıza çıkmaktadır. 
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Tablo 1. Kentsel Dönüşümün 1950 sonrası Tarihsel Süreci 
Tarihsel Dönem Müdahale Kapsamı 
1950 Yeniden İnşa 
(Reconstruction) 

1960 Canlandırma 
(Revitalisation) 

1970 Yenileme 
(Renewal) 

1980 Yeniden 
Geliştirme 
(Redevelopment) 

1990 Yeniden 
Oluşum 
(Regeneration) 

Modası geçmiş alanların yeniden inşası ve banliyölerin oluşumu; 
Merkezi ve yerel yönetime özel teşebbüsün katılımı ile birlikte yerleşik 
alanların geliştirilmesi ve kamu sektörünün yaşam standartlarını 
arttırması ile kentsel merkeze yakın alanlar ve yakın komşuluk 
birimleri daha fazla önem kazanmıştır. 
Banliyölerin büyümesi; kamu ve özel sektör arasındaki dengenin 
kurulması; bölgesel alanlardaki eylemler ile özel sektörün öneminin 
artması, sosyal imkanların gelişmesi ve ferah yaşanabilir alanların 
oluşumu. 
Yenilemenin zorluğu ve katı projeler; yakın gelişmeler, özel sektörün 
öneminin gelişimi, yerelliğin ön plana çıkması, kamu ve özel sektörün 
kaynaklarının gelişimi, sosyal tabanlı eylemler, eskimiş kentsel 
altyapı, yani gelişmeler neticesinde çevre öneminin artması. 
Yeniden geliştirme projeleri, uzak şehir projeleri, özel sektöre önem 
verme ve uzmanlık üniteleri, ortaklıkların gelişimi; 1980'lerin ilk 
dönemlerinde yerel ölçekteki yoğunlaşma, hükümetin seçme dürtüsü, 
yeniden yerleştirme ve yeniden geliştirme projeleri, geniş açılı çevresel 
yaklaşımlar. 
Uygulama ve politikalara detaylı yaklaşım eğilimi, bütünleşmiş eğitim, 
ortaklıkların baskınlığı, stratejik bakış açısının benimsenmesi, bölgesel 
eylemlerin gelişimi, kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki denge, 
toplumun önem kazanması, daha sade koruma, daha geniş faaliyetlerin 
temsili ve sürdürülebilir çevre. 

Kaynak: Roberts, 2000, s. 14'den uyarlanmıştır 

Kentsel dönüşümün tarihsel sürecinden izlenebilecegi gibi; 1950'li yıllarda tamamen 
fiziksel yapıda meydana getirilecek eylemler olarak tanımlanan dönüşüm, 2000'li 
yıllarda ise çok faktörlü eylemlerin (ekonomik, sosyal, fiziki, teknolojik) bütüncül 
bakış açısı ile meydana konulabilecek bir kavram niteliği kazanmıştır. Bu çalışmada 
ele alınan kentsel dönüşüm projeleri, yeniden oluşum müdahale türüne dayalı olarak 
irdelenecektir. 

2. 2 Türkiye'deki Kentsel Dönüşüm Sürecinin Tarihsel Gelişimi 

Gürsel'e (2003) göre, Türkiye'de 2. Dünya Savaşı sonrası, yaşanan kırdan kente 
göç, sanayileşme ve kentleşme süreci sonucunda, birçok kentin demografik, 
ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı değişmiş; kentsel sorun ve krizleri içinde 
barındıran, doğal ve kültürel çevreye zarar vererek oluşturulan farklı özelliklerde 
yapı stokları ortaya çıkmıştır. 

Ekonomik değişimlerin getirdiği etkiler sonucu, planlı kent mekanları ve yapılar 
dahi, eskimeye, sağlıksızlaşma ve köhneleşmeye uğramış; ülkemizde Cumhuriyet 
sonrası gerçekleştirilen kent planlaması ile oluşturulan modernist doku anlayışı ile, 
Türk kenti tarihsel doku anlayışı uyuşamamış; kentlerin tarihsel yerleşme 
mekanlarında eskileşme, harap olma, rağbet görmeme gibi nedenlerle, dönüşüm 
baskısı ortaya çıkmıştır (Bilsel, Polat, & Yılmaz, 2003). 

Kentsel dönüşüm kavramının Türkiye pratiğine özellikle 1999 Marmara depremi ile 
birlikte girmiş olması, konuyu Batı 'da yaşanan deneyimlerden temelde 
ayrıştırmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'deki kentsel dönüşüm sürecinin temel 
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sorunu; kaçak yapılaşmış ve ıslah imar planları ile daha da sağlıksız hale gelmiş olan 
kentsel alanlardır. Bu dinamikler Türkiye'deki kentsel dönüşüm sürecinin sadece 
fiziksel dokunun yıkılıp yeniden inşa edilmesi olarak algılanmasını getirmiştir. 
1950'li yıllardan itibaren kentlerin biçimlenmesinde belirleyici rol oynayan 
gecekondu ve kaçak yapılaşma sürecine karşı, kamu farklı dönemlerde farklı 
yaklaşımlar sergilemiştir (Görgülü, 2008). 

Türkiye'de metropoliten kentsel dönüşüm olgusu son elli yılda farklı dönemlerde 
farklı yapısal, bağlamsal, sosyo-ekonomik, yönetsel ve fiziksel dinamiklere bağlı 
olarak değişim göstermiştir. Ataöv & Osmay (2007) bu değişimi aşağıdaki Tablo 1.2 
ile ifade etmektedir. 

Tablo 2. Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Olgusunun 2000 Sonrası Uygulamaları 
Dönüşüm Değişenleri 
ve Uygulamaları 2000 Sonrası 
Yapısal/ Ekonomik Politikalar: Özelleştirme; AB ilişkileri 
Bağlamsal Demografik değişim:Doğudan batıya göç 
Sosyo-ekonomik Konut Sunum Biçimleri: Belediye Toplu Konut Kooperatifleri, 

özel sektör lüks konut siteleri, düşük nitelikli apartmanlar,kent 
merkezlerinde tarihi konut, deprem riski olan alanlarda devlet 
kredisi ile afet konutları 
Îşgücü-Konut İlişkisi: Yüksek gelir grubu kent dışında konut 
çevreleri oluşturuyor;gecekondualanlarında isdihdam yapısındaki 
değişime göre konut içim ve standartları değişiyor 

Yönetim/ Yetkilerin Dağılımı: Büyükşehir belediyelerinin yetkisinin 
uygulama genişletilmesi 

Planlama Uygulamaları: Stratejik Planlama; katılımlı planlama 
uygulamalarının başlaması 
Politikalar ve Yasal Düzenlemeler:Büyükşehir, Belediye, Mali 
İdareler, Kentsel Dönüşüm ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunları 

Kentsel makraform Bölgesel Yayılma(merkezlerin farklılaşması ve yeni ilişki 
ağlarının kurulması 

Kentsel dönüşüm 1. Kentsel alanlarda yenileme; ;2. Apartman alanlarının 
uygulamaları iyileştirilmesi; 3.Yeni siteler ve kapalı yerleşim alanlarının 

yeniden geliştirilmesi; 4. Tarihi konut alanlarının 
soylulaştırılması 

Kaynak: Ataöv & Osmay, 2007'den uyarlanmıştır 

Hızlı ve denetlenemeyen göç, çarpık yapılaşma ve kültürel değerlerin 
korunamayarak zarar görmesi gibi etkenler de kentsel dönüşüm projelerine ihtiyacı 
gündeme getirmiştir. Politikacılar ve yerel yöneticiler tarafından her türlü 
platformda telaffuz edilerek kentsel dönüşüm projelerinin kent için ne derece önemli 
olduğu kamuoyuna aktarılmaktadır. Kapsamı ne olursa olsun konuyla ilgili yapılan 
çalışmaların her biri kentsel dönüşüm başlığı altında incelenmeye başlanmıştır. 

Türkiye'de kentsel dönüşüm daha yoğun olarak gecekondu alanlarında 
gerçekleşmektedir. Gecekondu alanlarının dönüşüm sürecinde 1984 yılında çıkarılan 
2981 sayılı ' ' İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
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İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun' ' başlıklı son af kanunu önemli bir rol oynamaktadır. 

Ankara Dikmen Vadisindeki gecekondu alanı için hazırlanan Dikmen Vadisi 
Kentsel Dönüşüm Projesi ilk kentsel dönüşüm projesidir. Bu proje alanın ekonomik, 
fiziksel ve çevresel yapısının uzun vadeli olarak iyileştirilmesini hedefleyen 
kapsamlı bir kentsel dönüşüm projesi olarak tasarlanmıştır. Zaman içinde hem 
Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesinde hem de diğer kentsel dönüşüm 
projelerinde yerel yönetimlerin kentsel rantlardan yararlanma hedefi ön plana 
çıkarak kentsel dönüşümün sosyal ve fiziksel hedefleri göz ardı edilmeye 
başlanmıştır. 

Son yıllar içerisinde gerçekleştirilen yeni yasal düzenlemelere 2004 yılında 
çıkartılan 5104 sayılı ' 'Kuzey Ankara Giriş Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu'' ilk 
örnek olarak verilebilir (Uzun, 2006). Bu yasayla " Kuzey Ankara girişi ve çevresini 
kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, fiziksel durumunun ve 
çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim 
düzeni ile kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesi" amaçlanmıştır. 

3. Kentsel Dönüşüm Uygulama Biçimleri 

Günümüzde kentsel dönüşüm konusunda birkaç yasa maddesi dışında kapsamlı bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Proje ve uygulamalar, mevcut yasaların tanıdığı 
haklar doğrultusunda uygulayıcı aktörlerin yorumlamaları ile yapılmaktadır. 

Kentsel dönüşümle ilgili yasalar ile planlamada onama yetkisi tanımlayan yasalar, 
dönüşüm alanlarında birbirinden farklı yaklaşımlarla üretilmiş uygulamaların hayata 
geçmesine neden olmaktadır. Mevcut kentsel dönüşüm uygulamaları, farklı yasalara 
dayanan çok çeşitli uygulamalar şeklinde mekâna yansımaktadır. 

• Kentsel Dönüşüm ve konut yapılanması alanında ülkemizde ki en büyük 
kamusal aktör olan Toplu Konut İdaresi ve onun faaliyetlerini düzenleyen Toplu 
Konut Kanunu, 

• İmar faaliyetlerinin dayanağı olan 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri, 
• Kentsel Dönüşüm Alanlarının ilanı ve temel ilkelerin belirlendiği 5393 sayılı 

Belediyeler Kanunu, 
• Tarihi ve Kültürel açıdan koruma altında bulunan alanlarda yapılacak dönüşüm 

projelerini düzenleyen Yıpranan Tarihsel ve Kültürel Varlıkların Yeniden 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılmasına (kullanılarak yaşatılması) ilişkin 
5366 sayılı Yasa 

• Ve özel bir alan için çıkarılsa da doğrudan dönüşüm projelerine özgü 
düzenlemeler içeren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 
Yasası; bu alanda ülkemiz mevzuatında yer alan yasal düzenlemelerdir. 

4. Erzurum Kenti Dönüşüm Projeleri 

Erzurum kenti uzun yıllar yaşadığı savaşlar, göçler ve tabiat olayları sonucunda 
gerek fiziksel gerekse sosyo kültürel değişimlere sahne olmuştur. Bu değişimler 
içerisinde özellikle Sanayi Devrimi ile başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları; 
Erzurum'da 1985 yılında kentin gelişiminde gecekondu önleme alanlarının ilk 
planlanması ile başlar (Demircan, 2010). 
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Merkez idare ve yerel yönetimlerce zamanla kent bütünü içinde düşünülen 
gecekondu bölgelerine belediyeler içinde Gecekondu Hizmetleri birimleri 
oluşturularak hizmet götürülmeye çalışılmış, bu yolla gecekondulaşmanın kontrol 
altına alınması planlanmıştır. Uzun yıllar çalışmalar bu kapsamda devam etmiştir. 
Ancak son yıllarda Toplu Konut İdaresi genel Müdürlüğü (TOKİ) ve belediyelerin 
ortaklaşa geliştirdiği kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ilk olarak 2003 yılında 
Erzurum kent merkezindeki Yakutiye Beldesinde uygulanan model ile 
gecekondularda yaşayanları daire sahibi yaparak gecekondu mahalleleri 
temizlenmeye başlamıştır. 

Erzurum kenti, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren artan nüfusuyla birlikte kentsel 
gelişimin gecekondulaşma olgusuyla sürdürmüş bir kenttir. 1950 yılından itibaren 
yakın kırsalından aldığı göçle birlikte gecekondulaşmaya başlayan kent, bu olgunun 
özellikle 1970-1980 yılları arasında yoğunluk kazanmasıyla kırsal karakterli 
konutların geniş yer kapladığı büyük bir yerleşme haline gelmiştir. Merkezinde 
çöküntü alanları oluşmuş Erzurum kentinde yönetimlerce 1994 yılında başlatılan 
1999-2004 yılları arasında hız kazanan ıslah, tasfiye, yıkım ve kentsel dönüşüm 
adları altında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır (Anonim, 2004). 

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, Erzurum'un son yıllarda gecekondularından 
kurtulmaya başladığını, pilot bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız 
verilirken Hasan-i Basri, Çat Yolu, Emin Kulbu, İmar İskan Lojmanları ve Mal 
Meydanı gibi bölgelerde yeni kent alanları oluşturulduğunu ifade etmektedir 
(Anonim, Erzurum Büyükşehir Belediyesi). 

1994 yılından sonra gecekondu sorununa karşı yapılan çalışmaların, büyük bir 
kısmının kırsal yerleşme görünümüne sahip olan Erzurum'u henüz modern bir kent 
düzeyine ulaştırmadığı kuşkusuzdur. Ancak yakın dönemde güzel çalışmalar da 
yapılmıştır. Örneğin Erzurum'un merkezi kısmının yerel yönetimi olan Yakutiye 
Belediyesi özellikle 1999-2004 arasında bir gayret içinde olmuştur. Geliştirilen 
gecekondu ıslah ve kentsel dönüşüm projesiyle Kurt deresi, Hasan-ı Basri ve Mehdi 
Efendi mahallelerinde 1000 civarında gecekondu yıkılmıştır. Gecekondularda 
yaşayan halka tercihe göre enkaz bedeli ödenmiş ya da mülkiyeti Yakutiye 
Belediyesine ait olan Yıldızkent semtinde bulunan arsalar üzerine inşa edilen 
modern konutlar verilmiştir. TOKİ desteğiyle belediye tarafından 6 ayda 
tamamlanan 340 konuttan oluşan bu proje, Türkiye'de belediye ve TOKİ işbirliğiyle 
yapılan ilk kentsel dönüşüm uygulaması olmuştur (Kocaman, 2008). 

Tablo 3. Halihazırdaki Durumlarına Göre Erzurum Kentsel Dönüşüm Alanları 
İlan Edilenler Veyis Efendi Kentsel Dönüşüm Alanı 
Çalışmaları Devam Eden Şehitler Mahallesi 

Dağ Mahallesi 
Hasani Basri Mahallesi 
Habip Efendi Mahallesi 
Mehdi Efendi Mahallesi 
Mal Meydanı Mahallesi 
İmar İskan Evleri 
Harput Mahallesi 
Kale ve Çevresi 

Tamamlanan Yıldızkent Kentsel Dönüşüm Alanı 
Kaynak: Anonim, Erzurum Büyükşehir Belediyesi; Arınç, 2012; Demircan, 2010 
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Bu araştırmada çalışmanın ana konusunu oluşturan Erzurum kenti dönüşüm alanları; 
Veyis Efendi Kentsel Dönüşüm Alanı, Şehitler Mahallesi, Dağ Mahallesi, Hasani 
Basri Mahallesi, Habip Efendi Mahallesi, Mehdi Efendi Mahallesi, Mal Meydanı 
Mahallesi, İmar İskan Evleri, Harput Mahallesi, Kale ve Çevresi ve Yıldızkent 
Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen, çalışmaları devam eden ve tamamlanan olmak 
üzere tablo 3 'de sınıflandırılmıştır. 

Şekil 1. 2012 Yılı İtibari le Erzurum Kentsel Dönüşüm Alanları (Kaynak: Anonim, Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi; Arınç, 2012; Demircan, 2010) 

Tablo 3 'de sınıflandırılan Erzurum kenti dönüşüm alanları, Erzurum kenti halihazır 
haritası üzerinde, 2012 yılında Erzurum Büyük Şehir Belediyesi İmar Daire 
Başkanlığı, Tapu Kadastro ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınan bilgiler 
ışığında kentteki konumları Şekil 1'de belirtilmiştir. Şekil 1'in ardından, gündemde 
olan kentsel dönüşüm projelerinden beşine dair bilgi verilmektedir. 

Şehitler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi (EBB) İmar İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınan 
bilgiye göre, kentin uçlardaki bir noktasından dönüşüm projelerine başlamak 
uygulama açısından daha uygun görülmüş ve ilk dönüşüm projesi kent çeperlerinde 
olan gecekondu alanı Şehitler Mahallesi'nden başlatılmıştır. Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi dönüşüm uygulamalarında genelde, biri kamulaştırma ve diğeri arsa satış 
olmak üzere iki yol izlemektedir. Şehitler Mahallesi 'nde arsa satış ihalesi, %3lük kat 
karşılığı yapılmaktadır. Şehitler Mahallesi'nde kamulaştırmada arazi sahiplerinin % 
70' i ile anlaşılmış, % 30'u mahkeme sürecinde bulunmaktadır. İlk etapta 96 konut 
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inşa edilmiştir, EBB'den alınan bilgiye göre bunların 94'ünde alanın eski sakinleri 
oturmaktadır. 

İmar İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Projesi 

İmar İskan Lojmanları bloklarında 67.000 m2lik dönüşüm alanının 33.000 m2si 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindedir. İmar İskan, kendi 
mülkiyetindeki arsaları özel sektöre satmaktadır. Özel sektör, kentsel dönüşüm 
projelerini üretecek, projeleri Büyükşehir Belediyesi'ne sunacak, projenin onayını 
ve takibini yine Büyükşehir Belediyesi yapacaktır. Proje uygulamasının tamamen 
ihale edilmesi planlanmaktadır. Dönüşüm kapsamında kentsel tasarım projesi ve 
uygulama projeleri (peyzaj, mimari, statik vs.) yapılma aşamasındadır (Arınç, 
2012). Projenin, müteahhit eliyle yapıldığı için hızlı ilerlemekte olduğu EBB'ce 
belirtilmiştir. 

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, 21 Temmuz 2011 tarihli 2011/183 sayılı 
kararında, İmar İskan Blokları Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nda 6.7 ha alan 
üzerindeki İmar-İskan Bloklarının kat karşılığı alan sahiplerine verilmesi yer 
almaktadır (Anonim, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanlığı 
Toplu Konut ve Gecekondu Hizmetleri Müdürülüğü Arşivi Gecekondu Verileri, 
2004). 

Mal Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 

Erzurum kentinde şu an en ilerlemiş olan proje, Palandöken tarafındaki Mal 
Meydanı Projesi'dir. Proje alanının % 80'i kamulaştırılmış durumdadır. Projenin 
ihalesi yapılmış ve ihaleyi kazanan ilgili firma tarafından, projeler TOKİ'ye 
sunulmuş durumdadır. Proje, TOKİ ve Belediye ortaklığı ile yürütülmektedir 
(Arınç, 2012). Belediyece, bu projenin hızlı yürümesinin nedeninin, kamulaştırma 
sürecinin de TOKİ'ce yapılması (TOKİ kamulaştırma bedellerinin ödemesini kendi 
yaptığı için) belirtilmiştir. 

Kale Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi 

Kale Çevresi Kentsel Yenileme Projesi'nde yenileme alanının tamamı 
boşaltılmaktadır. Koruma Kurulu, projenin 'kentsel yenileme' kapsamında 
yapılması gerektiğine ilişkin görüş belirtmiş olmakla birlikte, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ise kentsel yenileme kapsamında yapılması gerekmediğine dair görüş 
verdiğinden proje 'dönüşüm projesi' adı ile geçmektedir. Projede alanın % 75'i yeşil 
alandır. Kale çevresinde 14 adet tescilli yapı vardır, belediyece 8 adet dada tescilli 
yapı ilan edilmesi önerilmiş ve kararı Kurul'dan geçmiştir. Halihazırda toplam 22 
tescilli yapı bulunmaktadır. Bu yapıların Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restorasyonlarının yapılması düşünülmektedir. Kale ve çevresinde, ticareti 
canlandrmak hedeflenmektedir (Arınç, 2012). 

Veyis Efendi Kentsel Dönüşüm Alanı 

Veyis Efendi Kentsel Dönüşüm Projesi, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi 
ortaklığında yapılması düşünülen bir dönüşüm projesidir. Alan, kentsel dönüşüm 
alanı olarak ilan edilmiş ancak henüz herhangibi çalışma yapılmamıştır. Proje ile 
100.000 m2lik bir alan, 14 temmuz 2011 tarih ve 2011/158 nolu kararı ile kentsel 
dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmiştir. Belediyece 5 yıllık kamulaştırma 
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programına alınarak kamulaştırma işlemlerinin yütürülmesi için meclis kararı 
alınmıştır (Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, 21 Temmuz 2011 tarihli 
2011/183 sayılı kararı). 

Büyükşehir Belediyesi, dönüşüm projelerine kamulaştırma ağırlıklı başlamaktadır. 
Kamulaştırma bedeli ödenmekte, anlaşma yapılamayan mülk sahipleri için 'acil 
kamulaştırma kararı' çıkarılmaktadır. Çok büyük oranda kamulaştırılmış ve projesi 
yapılacak ya da projesi tamamlanmış ve uygulama ihalesine çıkılacak projeler 
bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projeleri için uyguladığı 
yöntem; tapusu ya da tapu tahsis belgesi olan binalar için kamulaştırma bedeli ve 
enkaz bedelinin ödenmesi şeklinde; tapusuz binalar için enkaz bedelinin tamamının 
ödenmesi şeklindedir. Kat karşılığı takas, EBB'nin başvurduğu bir uygulama şekli 
değildir (Arınç, görüşme, 2012). 

İçerikleri açıklanmaya çalışılan projelerde görüldüğü gibi, EBB genellikle kent 
merkezinde kentsel çöküntü alanlarında, gecekondu ve alt gelir grubuna ait alanlar 
dönüşüm alanı olarak belirlenmektedir. 

5.Sonuç 

Kentsel dönüşüm, "bütün yenileme kavramlarını eş zamanlı olarak kapsayan, 
sürekliliği olması gereken (sürdürülebilirlik) ve her aşamada toplumun bütün 
katmanlarını içermesi gereken çok boyutlu bir süreç"tir. Kentsel dönüşüm her 
aşamada çok aktörlü ve çok boyutlu ortaklıklar gerektirmektedir. Kamunun, özel 
sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) etkileşim içinde çalışması, en 
önemlisi de kullanıcıların her aşamada fikir ve eylem olarak projeye katılması birer 
zorunluluktur (Şahingür & Müderrisoğlu, 2004). Dünyada, 1950'lerde yeniden inşa 
ile başlayan çöküntü alanlarının yıkılıp yeniden yapılması süreci, Erzurum kentinde 
2000'li yıllarla birlikte gündeme gelmiştir (Anonim, 2004). EBB, kentsel dönüşüm 
projeleri için ödediği kamulaştırma bedelleri dolayısıyla, alanın yerel dokusuna 
uygun tasarımlar üretme ve uygulama konusunda zorluklar yaşadığı için çok katlı ve 
orta-üst gelir seviyesine hitap eden konutlar üretmektedir. Bu ise, çoğu kez kentsel 
dönüşüm alanındaki eski sakinlerin alandan taşınmasına, dolayısıyla kentsel 
dönüşümün sağlaması gereken temel koşullardan birinin yerine getirilememesine 
neden olmaktadır. 

Güncel kentsel dönüşüm tartışma alanında; projelerin mekansal etkilerinin yanısıra 
sosyo-ekonomik sonuçlarının da dikkate alınması ve dönüşüme konu alanda 
yaşayanların ihtiyaç ve beklentilerinin tanımlanması yer bulmaktadır. Erzurum kenti 
özelinde kentsel dönüşüm projelerinin, projelerin uygulama maliyetlerinden dolayı 
Belediye'ce yüksek katlı, sınırlı tipte konut alanları üretimine yönelmiş olması, 
mevcut mahalle yaşamının sürmesini kısıtlamaktadır. Bunun yanında, alanların 
dönüşüm alanı ilan edilmeden önce gerekli analiz ve önceliklendirme yapılmamış 
olması, bilimsel yöntemler, kamu yararı ilkesi, katılım gibi dayanakların 
noksanlığına işaret etmektedir. Yerel topluluğun sürecin içinde yer alması, kamu 
eliyle özendirici olanakların ve alternatif finans kaynaklarının araştırılması gibi 
yöntemlerle bu noksanlıklara dair çözüm yollarının araştırılması, 'kentsel 
dönüşüm'ün dünyada bugün geldiği noktadaki anlamına yaklaşmak açısından 
önemlidir. 
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Kentsel Dönüşüm Kıskacında Gecekondulu Gençler: 
Kentsel Dönüşümün Gecekondu Gençleri Üzerindeki 
Etkisi ve Gençlerin Kentsel Dönüşüm Algısı 
Hakan Yücel1, Gizem Aksümer2, Sidal Çakır3 

Öz: Bu metinde, Sarıyer Derbent Mahallesi örneğinde gerçekleştirilen bir saha çalışmasının 
verilerinden hareketle, kentsel dönüşümün gecekondu mahallelerinde yaşayan gençler 
tarafından algılanma biçimleri ve bu sürecin gençler üzerindeki etkisi ele alınmıştır. 
Araştırma, anket çalışması, odak grup görüşmesi ve katılımcı gözlem yöntemleriyle 
gerçekleştirilmiştir. Kentsel dönüşüm süreçlerinin gençler üzerinde ayrıştırıcı etki 
oluşturduğu araştırmanın ilk bulgusudur. ikinci olarak, gençlerin hala önceki kuşaklardan 
kalan komşuluk, mahallelilik, ekonomik dayanışma, mahalle aidiyeti gibi bağlılık 
mekanizmalarını koruduğu tespit edilmiş, kentsel dönüşümün bu konularda da gelecekte ciddi 
bölücü bir etki yaratabileceği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gecekondu Gençliği, Kentsel Dönüşüm, Mekânsal Kimlik. 

Abstract: This paper discusses the urban transformation perception of the youth in gecekondu 
neighborhoods by using the results of the fieldwork in the Sariyer Derbent Neighborhood. It 
defines the effects of these transformation processes on the youth of the gecekondu 
neighborhood. The research method for the study based on public survey, focus group 
discussion, and participatory observation. There are two significantly important results of the 
study found in the research. Firstly, urban transformation processes can be seen as having a 
discriminator effect on the population of youth in the neighborhood. Secondly, the youth 
preserve the traditions from old generations in the neighborhood such as place attachment, 
neighborliness, concern for the neighborhood, and economic solidarity in the neighborhood 
people. The research argues that urban transformation can have a significant effect for all of 
these community values in the gecekondu neighborhood. 

Key Words: Gecekondu Youth, Urban Transformation, Spatial Identity. 
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Bu bildiride, Sarıyer Derbent Mahallesi örneğinde 2012 Haziran - Ağustos 
aylarında gerçekleştirilen bir saha çalışmasının verilerinden hareketle, kentsel 
dönüşümün gecekondu mahallelerinde yaşayan gençler tarafından algılanma 
biçimleri ve bu sürecin gençler üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Çalışmayla, kentsel 
dönüşüm konusundaki akademik çalışmalarda yeterince irdelenmeyen ancak en çok 
etkilenecek toplumsal grup olan gecekondu gençlerinin bu konudaki düşüncelerinin 
ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 

Kentsel dönüşüm süreçleri, kent sakinlerinin yaşam biçimleri, ekonomik 
gerçeklikleri ve talepleri göz önünde bulundurmaksızın gerçekleşmektedir. Ayrıca 
kentsel dönüşüm süreçleri, yalnızca "kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinden" 
ibaret olmayıp, kendiliğinden gelişen piyasa hareketlerini, büyük ölçekli projeleri ve 
bunlara bağlı planlama çalışmalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda çevrede çeşitli 
yatırımlar sonucu oluşan bir dönüşümün varlığı, kentsel dönüşüm tehdidi 
olgusu/algısının oluşması, bu sürecin etkilerini ve olası gelecekteki etkilerini 
görebilmek açısından yeterli olacaktır. Kentsel dönüşüm projeleri hem kent içi 
çöküntü alanlarını hem de gecekondu bölgelerini kapsamaktadır. Farklı toplumsal 
yapılara, farklı konut mülkiyet türlerine sahip olan ve içinde yaşayanların mekanla 
farklı türden ilişkiler kurdukları mahalleler farklı stratejilerle kentsel dönüşüm 
projelerine karşı mücadele etmekteler (Kuyucu, Ünsal, 2011; Şen, Doğan, 2010) 

Dolayısıyla doğrudan saha çalışması gerçekleştirdiğimiz kentsel alan, çevresinde 
bulunan kapalı siteler, AVM'ler, ulaşım yatırımları ve devam eden yıkım tehdidi 
dolayısıyla bu etkileri incelemek açısından önemli bir örnek alan oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla bildirimizde yalnızca kentsel dönüşüm algısı değil, kentsel dönüşüm 
tehdidi etkisiyle ekonomik, toplumsal yaşamın gençler açısından nasıl değiştiği, bu 
değişimin algılarına, bakış açılarına, mahalleye bağlılıklarına nasıl yansıdığı 
araştırılmaktadır. 

Bu metinde öncelikle yaklaşımımız ve yöntemimiz açıklanacak, ardından kentsel 
dönüşümün dönüştürücülüğü, mahalle mekânına bağlılık, mahallede yaşayanlara 
bağlılık konuları gençler üzerinden okunacaktır. 

Yöntem 

Araştırma, 2012 Haziran - Temmuz aylarında, Sarıyer Derbent mahallesinde 
gerçekleştirilen kentsel dönüşümün toplumsal etkilerini ölçmeye yönelik kapsamlı 
bir saha araştırmasının bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Çalışmamız hem 
niceliksel hem de niteliksel yöntemlerin bir arada kullanılmasıyla gerçekleştirilmiş 
bir saha araştırmasına dayanmaktadır. Mahallenin coğrafi durumu gözetilerek 
hazırlanmış mahalle zonaj haritası üzerinde orantılı dağıtılması koşuluyla rastlantısal 
olarak seçilmiş 100 adet 18-29 yaş arasındaki gençle yapılan anket çalışmasının yanı 
sıra, yine gençlerle yapılan, farklı sosyoekonomik aidiyetleri bulunan, hem erkek 
hem kadınları içeren bir odak grup tartışmasını içerir. Odak grubumuz, yaşları 23 ile 
30 arasında değişen, farklı sosyo-ekonomik gruptan 2 işçi, 1 esnaf, 1 üniversite 
mezunu plaza çalışanı, 1 ev kızı, 1 üniversite öğrencisi gençten oluşturuldu. Anket 
ve odak grup çalışmamızda temel olarak, gençlerin kentsel dönüşüm projeleri 
konusundaki farkındalıkları, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm kıskacındaki 
mahallenin mevcut fiziki koşulları, mahalledeki yaşam tarzları ve kültürel pratiklerin 
değişimi hakkındaki algılarını ele aldık. Bunun yanı sıra, gençlerin, olası bir 

404 



KBAM 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu 

dönüşüm sonrasında oluşabilecek durum hakkındaki fikirlerini tespit edip, 
değerlendirdik. 

Bildirimizin tüm kentsel dönüşüm süreçlerinin gençler üzerine etkisini genelleme 
iddiası yoktur, ancak derinlemesine incelediğimiz vakamızdan, genele yönelik 
önemli bulguları, etki noktalarını çıkarmış olduğumuzu iddia etmekteyiz. 

Yaklaşım 

Gençler ve mekânsallık ilişkisi özellikle son yıllarda kent yoksullarının yoğunlaştığı 
kentsel bölgeler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda sosyal bilimler literatüründe 
özellikle vurgulanmıştır. Bu bağlamda gençliği iki temel yaklaşımla ele alındığı 
gözlemlenmiştir. Bunlardan biri, gençlerin geçirdikleri sarsıntılı dönem sebebiyle 
toplumsal - ekonomik krizlerden de çokça etkilendikleri, sürtüşme, tehlikelilik ifade 
ettikleri vurgusunu yapan "Tehdit Olarak Gençlik", yaklaşımının eleştirisiyle ortaya 
çıkan, Alain Vulbeau'nun tanımıyla "Kaynak Olarak Gençlik" (Vulbeau 2001:10) 
kavramıdır. 

Bu son yaklaşımdan hareketle bildirimizde gençlik "kaynak olarak gençlik" kavramı 
bağlamında ele alınacaktır. Alain Vulbeau'nun tanımıyla "kaynak olarak gençlik", 
gençlerin davranışlarını, çevreleriyle kurdukları ilişkiyi, mekânla kurdukları bağı ve 
sosyalliklerini bir olgu olarak alıp incelemeyi ifade eder. Kaynak olarak gençlik 
çerçevesinde yurttaşlık gençler ile demokratik yaşamın kurumlarının biçimleri 
arasındaki karşılıklı ilişkilerine, özellikle dernekler ve belediyelerle olanlara 
gönderme yapar, katılımı önemser (Vulbeau 2001:13). Kentsel mekân bu bağlamda 
önceliklidir; mekânda oluşan gençlik kimliğinin bir toplumsal olgu olarak kabul 
edilip önemsendiği ve bunun toplumsal pratikler olarak ifadesi "yabani" pratikler 
olarak değil tam aksine kurumlarla potansiyel karşılaşmaları içeren ikincil 
sosyalleşme süreçleri olarak ele alınır. Bu bağlamda söz konusu yaklaşımda 
gençlerin pratikleri hakkında fikir yürütmek önem taşımaktadır. (Vulbeau 2001:15). 

Yine bu bağlamda Sebastien Peyrat'ya (2001:98) göre Fransa banliyölerindeki 
sosyal konut alanları bu kentsel bölgelerde yaşayan gençler için savunulması 
gereken bir mekan oluşturmaktadır. Bu konut alanları mekândaki gençler tarafından 
dışarıya karşı korunur ve bu gençlik grubu söz konusu mekânın adını taşıyarak 
sosyalleşir. Biz, kent yoksulları tarafından değil kent yoksulları için oluşturulmuş 
sosyal konut alanlarında gerçekleştirilen saha araştırmalarına dayanan bu 
literatürden hareketle, içerisinde yaşayan halkın kendisi tarafından inşa edilmiş olan 
ve toplu konut alanlarına göre çok daha fazla aidiyet hissini besleyen gecekondu 
mahallelerinde, gençlerde de mekânla özdeşleşme duygusunun oldukça güçlü 
olduğunu düşünmekteyiz. 

Kentsel Dönüşümün Dönüştürücülüğü 

Kentsel ayrışma süreciyle kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması birbirine koşut 
olarak gerçekleşmektedir. Kent merkezinde ve çeperindeki bazı bölgelerin 
mutenalaştırılması hem mekânsal ve sosyal ayrışmayı sağlamayı amaçlamaktadır. 
Bu bağlamda istenmeyen unsurların dışlanması, seçkinlerin yaşam alanlarının 
homojenleştirilmesi söyleme de yansımaktadır. 

Gençlerle yapılan görüşmelerde, kentsel dönüşüme doğrudan bir karşı çıkış olmadığı 
görülmüştür. Bu yaklaşımı "Kentsel dönüşüm bence, daha sağlıklı bir yaşam ortamı 
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oluşması." (Veli, 26, işçi) şeklinde ifade eden Veli, daha sonra, kentsel dönüşümün 
kendiliğinden kötü bir süreç olmadığını, yanlış uygulamalar yapıldığını 
belirtmektedir. Elif ise; "Aslında güzel dairelerimiz olsa güzel bir ortamda 
kendimize ait daha iyi evler olsa, yine birlik beraberlik olsa, komşulardan 
ayrılmadan yeni evler yapılsa, o da güzel bir şey bence. Güzel bir evde yaşamak 
isteriz açıkçası. Kendi yaşadığımız evden de memnunuz ama daha güzel olabilir. 
Depreme dayanıklı olabilir mesela." (Elif, 29, işçi) şeklinde kentsel dönüşüme dair 
kendi taleplerini ortaya koyar. Bu algıda "Kentsel yenilemeyi" hedefleyen bir 
dönüşüm söz konusudur. Bu gibi kentsel dönüşümün aslında kötü olmadığına dair 
görüşler olmasına karşın, çeşitli bölgelerde yapılan kentsel dönüşüm projeleriyle 
ilgili (Sulukule, Tarlabaşı, D i k m e n . v s . ) uygulamaları nasıl bulduklarını 
sorduğumuz gençler, büyük oranda bu uygulamaları olumsuz olarak 
nitelendirmişlerdir. 

Şekil 1: Büyük kentsel projelere bakış 

Dolayısıyla, mahallelerinin yenilenmesi, daha iyi evlere sahip olma fikrine karşı 
çıkmayan gençler, bugüne kadar Türkiye ölçeğinde uygulanan büyük kentsel 
dönüşüm projelerine karşı çıkmaktadırlar, bu da göstermektedir ki mahalle gençliği, 
mevcuttakinden daha farklı bir yenileşme süreci beklentisi içerisindedir. 

Gençlerin, mahallelerinin çevresinde bulunan özel hastane, metro gibi büyük 
yatırımlara çok net karşı çıkmazken, kapalı sitelere ilişkin ciddi bir gerginlik 
içerisinde oldukları gözlemlenmiştir. "Maslak Acıbadem'in olması, Mesa'nın 
olmasının bana ve çevremdeki arkadaşları hiçbir faydası yok. Kesinlikle yok." 
(Hüseyin, 29, şirkette çalışıyor). 

Diğer yandan, gençler büyük yatırımların, kendileri üzerinde çeşitli olumsuz etkileri 
olduğunun da farkında görünmektedir: "Mesela örnek vereyim, metro yapıldı 
mahalleye yanına da ispark geldi. Ben arabamı yukarıya park edemiyorum. Benim 
babam hasta. Sarıyer'de işi olduğu zaman araçla metronun oraya çıkması 
gerekiyor, eskiden çıkıp bırakıyordu. Şimdi ispark oldu, boş yer bulamıyor. Bulsa da 
ücretli... Bu bizim için dezvantaj. Baktığınızda ülkemiz gelişiyor, mahallemiz 
gelişiyor ama bize dezavantajı var. Faydası olmuyor yani." (Hüseyin, 29, şirket 
çalışanı) 
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2% 

Şekil 2: Derbentliler sitelere giremezken, site sakinlerinin mahalleye girmesinin rahatsız 
ediciliği 

"Ben rahatsız oluyorum yani bize karşı ikinci insan muamelesi oluyor biraz.". 
(Mehmet, 21, öğrenci). "Biz giremiyoruz onlar istedikleri gibi gezip tozuyorlar. Ben 
çok gördüm Derbent'li çocuklar parka girip oynayamıyorlar, çöp tenekesine çıkıp 
bakıyorlar çok şahit oldum. Asıl ayrımcılığı yapan onlar oluyor aslında. Biz 
ayrımcılık yapmıyoruz, kendi kendine huylanıyorlar aslında." (Hüseyin, 29, şirkette 
çalışıyor) 

Şekil 3: Sitelerin güvenlik duvarlarının rahatsız ediciliği 

Sitelerin güvenlik duvarlarının %79 oranında rahatsız edici bulunması, site 
sakinlerinin mahalleye rahatça girmesine karşın, gecekondu mahallesi gençlerinin o 
sitelere giremiyor olmasının yarattığı sorun toplumsal bir kopuşu beraberinde 
getirmektedir. Bu soruyu mahalle geneline yönelttiğimizde de, %60'lara varan bir 
oranla durum rahatsız edici bulunmaktadır fakat gençlerin bu konuda daha hassas ve 
kırılgan oldukları da anket sonucunda ortaya çıkmaktadır. "2000'ler İstanbul'unda 
mekân siyaseti "yerinden koparılmış", anonim, içe dönük, dışa kapalı, yerelle ilişkisi 
sınırlı, farklı grupların birbirleriyle karşılaşmasını sınırlayan mekanlar üreterek, 
toplumsal ayrışma süreçlerini körüklüyor ve derinleştiriyor. Sosyal ve mekansal 
ayrışmaların bu kadar yoğun yaşandığı bir şehirde farklı toplumsal gruplar 
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arasındaki ilişkilerin sonuçları; böyle bir şehrin sahiplerinin ve kullanıcılarının 
kimler olacağı; bu sürecin nasıl bir şehirlilik ve şehir hayatı üreteceği üzerine çok 
ciddi düşünmek gerekiyor." (Bartu Candan, Kolluoğlu, 2010:112) Mahalle sınırları 
içerisinde kalan MESA sitesinde yaşayanların mahalleli sayılıp sayılmayacağını 
sorduğumuzda %86 oranında onların mahalleli olmadığı yanıtını aldık ki bu da 
aradaki duvarın sosyal ilişkilere dair de ciddi bir duvar ördüğünün göstergesi. Bu 
koparılmışlık, içe dönüklük, Sarıyer'de bulunan pek çok kapalı sitede karşımıza 
çıkarken, gecekondu mahallelerinde ise, bunun tam tersi dışa dönüklük ve her 
anlamda bir bütünleşmenin görüldüğü tespit edilmiştir. 

Türkiye'de yeni kentsel dönüşüm biçimi olarak, büyük, kapalı ve lüks bir site, 
yanında toplu konut benzeri yoksul kesimin ikamet edeceği alanlar şekline doğru 
evrilmektedir. Bu yeni eğilim, kapalı sitelerle, görece yoksul kesimi birbirinden 
daha da kopartarak kentsel yaşamı alt üst edecek, toplumsal yapıda kırılmalara yol 
açacak görülmektedir. Başıbüyük mahallesinde i yapılan toplu konut uygulaması bu 
yeni eğilimin ilk örneklerinden sayılabilir, ikinci bir örneğin Derbent mahallesinde 
yapılması halen gündemdedir. 

Şekil 4: Kentsel dönüşüm üzerine konuşulma durumu 

Kentsel dönüşüm tehdidinin ortaya çıktığı yıllardan itibaren, gecekondu 
mahallelerindeki toplumsal yapı ve örgütlülük oldukça değişmiş, mahallelilerin 
yaşamında dernek faaliyetleri, kooperatif toplantıları, kentsel dönüşüm seminerleri 
ve benzeri faaliyetler çokça yer etmeye başlamıştır. Bu durumun gençler üzerinde 
nasıl bir izlenim bıraktığını sorguladığımızda, mahalle geneline göre çokça 
farklılaşan cevaplara rastlanmamıştır. Gençler, kentsel dönüşüm üzerine kendi 
aralarında da konuştuklarını belirtmişlerdir. Anketimize katılan gençlerin %78 
kadarı kentsel dönüşüm üzerine konuştuklarını belirtmiştir. Bu sonuç, gençlerin de 
meseleye dair çeşitli görüşleri olduğunu gösterir. 

Bununla birlikte gençlerin önemli bir oranı, bu konuşmaların birliği ve beraberliği 
güçlendirdiğini düşünmektedir. 

Gençlerin haberdarlığına ve konuyla ilgili çeşitli fikirlere, gelecek hayallerine sahip 
olmalarına, kentsel dönüşümle ilgili talepleri dile getirmek, çözüm önerileri 
geliştirmek için kurulan dernek ve kooperatiflerden haberdar olmalarına karşın, 
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üyelikleri, toplantıya katılımları yüksek oranlarda değildir. Neden mahalle derneğine 
üye olmadıklarını sorduğumuzda, mahalle genelinde üye olmayanların verdiği 
cevaplarla, gençlerin verdiği cevaplar farklılaşmaktadır. 

5% 

Şekil 5: Kentsel dönüşüm üzerine konuşma sonuçları 

Dernekle ve kooperatifle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten gençler, 
ankete katılan gençlerin %61,5'ini oluşturmaktadır ki bu, kentsel dönüşüme karşı 
yürütülen faaliyetlerin bir "orta yaş örgütlülüğü" olarak kaldığının bir göstergesidir. 
Kentsel dönüşüm meselesinin ilk bölücülüğü bu kuşaklar arasındaki bilgi, 
örgütlenme, farkındalık eşitsizliği yaratması olarak gösterilebilir. Oysa mahallenin 
geleceğini oluşturacak olanlar gençlerdir ve gençlerin olmadığı bir mahalle, konut, 
yaşam alanı çözümü düşünülemez. 

Mahallede, kentsel dönüşüm süreçleri ve söylentileri başladığı günden itibaren bir 
gelecek korkusu hakim olmuştur. Bu gelecek korkusuyla mahalleden 40 hane, inşaat 
şirketiyle anlaşıp başka yere gitmiştir. Mahalleden ayrılma durumu, tüm mahalleliyi 
etkilediği gibi, gençler arasında da tepkilere yol açmıştır. "Bence onların gitmesi 
bizi daha güçlü kıldı." (Veli, 26, işçi). "(Onların mahalleden gitmeleri) Güçlendirdi 
de bazı kısımlar hakkında öyle düşünemiyorum. Bazıları kendi çıkarlarını 
düşündüğü için ayrıldı. Kendini düşünenler de oldu. (Mehmet, 21, öğrenci). 

Mahalleye Mekâna Bağlılık 

Mahalle hem fiziksel-hukuksal hem de sosyokültürel boyutlarıyla ele almamız 
gereken bir olgudur. Fransız Coğrafya sözlüğüne [Dictionnaire de la Geographie] 
göre mahalle "bir kentin tarihsel evrimi içinde yerleşim yapısı, eski ya da 
günümüzde halen süren işleviyle ya da kentin içindeki konumu ile farklılaşan özerk 
kentsel bütünlerdir" (George, 1970). Jean François Perouse bizi 5 işleviyle 
mahalleyi düşünmeye davet eder. Bu işlevlerden biri hatta belki de en önemlisi, 
mahallenin "bir komşuluk birimi" olarak ailevi ilişkilerin ve yaşayanların 
tanışıklığının kurucu unsurlarını oluşturduğu aile ile kent arasında aracılık eden bir 
toplumsal birim olarak gördüğü işlevdir (Perouse, 2004:127-129). 

Bu bağlamda kent; insanların kökleştiği, kapandığı korunma ve güvenlik aradığı 
mekânlar bütünü olmaktadır. Böylece büyük kentler "kentte köy" diyebileceğimiz 
karşılıklı bağımlılık üzerinde oluşan küçük iç-topraklar oluşturmaktadır (Di Meo, 
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2002: 149). Bazı güncel çalışmalar; mahallenin "biz" duygusunu oluşturan önemli 
bir unsur olduğuna, içsellik ve dışsallık arasındaki kimliksel dengeyi sağladığına, 
bireyin kişilik oluşumuna katkıda bulunduğuna, atomlaştırılmış birey olmayı önleyip 
dayanışma ve toplumsallığı geliştirdiğine işaret etmektedirii. 

Şekil 6: Mahalleden memnuniyet 

Saha araştırmamızda, gençlerin büyük oranda mahallede doğdukları tespit edilmiş 
olup, anket yaptığımız gençlerin %73 kadarı mahallede doğmuş, diğer kısmı ise 
ilkokul çağında mahalleye yerleşmiştir. Bu da tüm büyüme, gelişme ve sosyalleşme 
evrelerini mahallede geçirdikleri anlamına gelir. Diğer yandan gençler, mahallenin 
mekânsal gelişim ve değişim sürecine de şahit olarak önemli bir dönüşümün bir 
anlamda izleyicileri olarak önemli bir yere sahip olmuşlardır. "Bizim kendi evimiz. 
Önceden gecekonduydu sonra biz kat yaptık işte, bahçeli kendimize ait. Yani 
oturduğumuz ev şu an bize göre. Ben de burada doğdum. Komşularımız çok iyi. 
Burada komşuluk çok önemli bizim için." (Elif, 29, işçi). Mahalleyi nasıl 
tanımladığını sorduğumuzda bir gençten aldığımız yanıt oldukça önemliydi: Benim 
doğduğum yer. (Hasan, 29, işçi) Doğduğu yer olması, gençler için oldukça önemli 
görülüyor, bu söz, odak grup görüşmemizde çokça tekrar ediliyor. Bir anlamda, 
anne babaları için "memleketleri" ne anlam ifade ediyorsa, bu gençler için de 
mahalleleri o anlamı ifade ediyor. 

Gençler, %62 oranında çok memnun olduklarını, %35 oranında ise mahalleden 
memnun olduklarını belirterek, bağlılıklarını bir kere daha ortaya koyuyorlar. Aynı 
şekilde %86 oranında, gençler mahalleden taşınmayı istemediğini belirtiyor. Bu oran 
bize, mahalleden "kaçıp gitmek" istemediklerini, burada kalmaya devam etmeyi 
tercih ettiklerini gösteriyor. Kalmak istemelerinin nedenlerini yorumlayacak olursak, 
en başta Derbent'in artık kentin içinde kalan, ulaşım olanakları iyi bir mahalle 
olmasını sayabiliriz. Bu bağlamda ankete katılan gençlerin %100 kadarı metroyu 
kullandığını belirtmekte, evlenince de burada kalmak istediklerini belirtmektedir. 
Evlenmiş ve mahallede oturmaya devam eden, Maslak'ta çalışan bir genç şöyle 
anlatıyor: "Çocuğumu da burada yetiştirmek isterim. Baba ocağı gibi bir yer burası 
bizim için insan daha güvenli bir şekilde çocuklarını yetiştirebilir." (Hüseyin, 29, 
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şirkette çalışıyor) "Burası gayet iyi. Böyle yeri nerede bulacaksın İstanbul'da, 
İstanbul gibi bir yerde? Metroya yakın, tam merkezde..." (Ali, 23, işçi). Mahalleye 
bağlılığın yanında mahallenin bulunduğu mekânsaın yaşamlarında sağladığı 
kolaylığa da vurgu yapılıyor. Yoksul kesimin, uzak mahallelere, "kentsel sürgünler" 
olarak yollanmalarının neden olabileceği etkiler de bu söylemlerden yola çıkılarak 
araştırılabilir. 

Şekil 7: Sokak ve bahçelerin ortak kullanımından memnuniyet 

Gençlerin, mahalledeki mekânsal kullanımlara dair çeşitli şikayetleri bulunmaktadır, 
%60'lar civarında gençlerin vakit geçirebileceği alanların burada olmadığından 
bahsedilmektedir. Buna karşın, genel anlamda (%48 kesinlikle memnun, %26 
memnun) sokak ve bahçelerin ortak kullanımından memnun oldukları 
görülmektedir. Odak grup tartışmasında da, birlikte bahçede toplanma, kapı önünde 
çay içme ve komşularla sohbet etmenin sosyal hayatlarında ne denli önemli 
olduğuna dair görüşler ortaya çıkmıştır. "Rahat bir şekilde inebiliyoruz mesela 
kapıya, çocuklar hep kapıda." (Elif, 29, işçi). "Çok olağan bir şey mesela çay 
içeceğim elimde tepsi var, olduğu gibi alıp kapımda içebilirim komşularla. Bu 
olağan bir durum mahallemizde." (Hüseyin, 29, şirkette çalışıyor) 

Gençlerle ilgili mahalleyi tercih etme nedenlerine bakıldığında ve mahallenin 
geneliyle karşılaştırıldığında, önemli bir fark ortaya çıkmaktadır. Akrabalara 
yakınlık mahalle genelinde ilk seçenek olurken, gençlerde akrabalara yakınlık 
oldukça gerilerde gelmektedir. Semti beğenenler, mahallenin sakinliğini ve havasını 
beğenenler gençlerde daha yüksek oranlarda çıkmaktadır. Aslında bu durum, 
mahalleye bakışın önceki kuşağa göre farklılaştığını, artık akrabalardan bağımsız bir 
mahallelilik kimliği oluşturulmaya doğru gidildiği yorumunu yapmak yanlış olmaz. 

"Mahalle yaşanan, sevilen ya da nefret edilen, tanınan ya da tanınmayan bir alandır. 
Sakini için önemli olan "gerçeklik" değil, neyi temsil ettiğidir." (Paulet, 2001:114). 
Mahalle gençler tarafından "baba ocağı", "doğum yeri", "ev", "aile", "yuva", "rahat 
edilen yer" gibi sözlerle ifade edilmektedir. Bu bağlamda mahalle, toplumsal, 
mekânsal olduğu kadar duygusal ve psikolojik bir bağlılığın da kurucusudur. 
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Tablo 1. Mahallede oturmayı tercih etme nedenleri 

Gençler 
Oran(%) 

Sakin 51,25% 51,43% 

51,61% 47,14% 

41,22% 42,86% 

Havası temiz 

Ev/ semt güzel 
Akrabalarıma 
yakın 
Güvenli Güvenli 36,20% 40,00% 

Yeşili bol 44,80% 38,57% 

Ulaşım kolay 35,84% 32,86% 

Hemşerilerime yakın 34,05% 22,86% 

Manzaralı 32,97% 22,86% 

Ucuz arsa/ kira/ ev 32,97% 20,00% 

îşyerime yakın 24,37% 20,00% 

52,69% 41,43% 

Kaynak. 2012 Haziran - Ağustos Saha Araştırması 

Mahallede Yaşayanlara Bağlılık 

Lupton'a göre "bir mahallenin özelliğini belirleyen nüfusu ile alanın karşılıklı 
etkileşimidir. Mahalle hem fiziksel hem de sosyal bir alandır. Bu bağlamda alan 
etkisi incelemesi birçok unsuru ele almalıdır: çevre, yakınlık, inşa yapısı, altyapı, 
nüfusun demografik, toplumsal ve (dayanışma ağlarını mekânla özdeşleşmeyi 
hesaba katan) duygusal özellikleri."(Lupton, 2003:4). Bu anlamda bakıldığında, 
mahallede yaşayanların çoğunu tanıyor olmak mahalleye bağlılığı kuvvetlendiren 
etkenlerden biridir. Mahallede kaçar kişiyi tanıdıklarını sorduğumuzda, gençlerden 
benzer cevaplar gelmiştir; "Ben mesela bütün mahalleyi tanıyorum." (Elif, 29, işçi). 
"Yüzlerce insan tanırım mahalleden." (Mehmet, 21, öğrenci). "Esnaf olduğum için 
bütün mahalleyi tanırım." (Ali, 23, işçi). 

Şekil 8: Mahallede tanınan hane sayısı 

Anket de odak görüşmesiyle aynı paralelde çıkmakta, 100'den fazla hane tanıdığını 
söyleyen büyük bir çoğunluk burada da görülmektedir. 

4 5 * • 0 - İ 0 0 h s r > e 

a t M M t o i ı A 
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"Şehir dışında görsem ben adamı burada konuşmasam bile mahallemden olduğu 
için rahatlıkla konuşurum orada." (Hüseyin, 29, şirkette çalışıyor). Bu söylem de, 
arada kurulan organik bağın gücünü gösterir niteliktedir. Gençlerin çoğunluğu, 
mahallelerinde komşuluktan memnun olduğunu (anketimize göre gençlerin %94'lük 
kesimi komşuluk ilişkilerinden memnun) sitelerde, apartmanlarda bu dayanışmayı 
bulamayacaklarını belirtmektedir. "Sitede komşuluk yok ama burada komşularımız 
çok iyi. Sitelerde komşuluk ölüyor." (Hasan, 29, işçi). 

Komşuluk ilişkilerinden memnuniyeti sorduğumuzda, gençlerin %85'i komşuluktan 
memnun olduğunu belirtmiştir. Odak grup görüşmesinde "ev konforu mu yoksa 
komşuluk mu sizin için daha önceliklidir?" tartışması başlattığımızda, gençlerin 
hepsi tereddütsüz olarak komşuluğun daha önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Mekânsallık duygusu; temel olarak kolektiftir ve doğrudan yere bağlılıktan çok, 
kişiler ve topluluklar arasından ilişki biçimine bağımlıdır. Bu nedenledir ki, gençler, 
mahalleyi sevdiklerini, oradan ayrılmak istemediklerini söylerlerken, diğer yandan 
da komşuluk ilişkilerinin önemini vurgulamaktadır. Mahalleli gençler için de en 
önemli etken birlikte yaşayabilmek, aynı kişilerle, aynı sosyal çevre içerisinde 
yaşamını sürdürebilmektir. 

Mahallede, yalnızca konut sahiplerinin değil, kiracıların da uzun yıllardır oturduğu, 
mahalle içinde ev değiştirerek yaşamlarını sürdürdükleri anket sonuçlarımızda 
ortaya çıkmıştır. Gençlerle yaptığımız görüşmede de, kiracı olarak mahallede 
yaşayan bir gencin şu sözü, durumu vurgulamaktadır: "Babam buraya 16 yaşında 
gelmiş, şimdi 52 yaşında. Hep kiracıymış, hiç bir yere gitmemiş." (Ali, 23, işçi) 

Gençler, mahallede kendilerini güvende hissettiklerini çoğu kez vurgulamaktadır. 
"Mesela biz burada saat 12'de kapıya çıksak, burada bir zarar gelmez bize. 
Abimlere gidiyorum Gültepe'ye, balkonda oturmaya korkuyorum. Çok fark ediyor 
yani. Ben burada saat 12 'de başka bir sokağa rahatlıkla gidebilirim. Başıma bir şey 
gelmez burada, korkulacak bir şey yok." (Elif, 29, işçi). 

Gecekondu örneğinde mahalleliler kendi konutlarını inşa ederek, bu konutların 
yasallaştırılması ve altyapı hizmetlerine kavuşması için birlikte mücadele vererek 
mekânla güçlü bir ilişki kurmaktadırlar. Dolayısıyla gecekondu mahalleleri ile 
sosyal konut bölgeleri arasında toplumsal ilişkiler açısından önemli bir fark 
mevcuttur. Bu önemli fark Fransa'da sosyal konutlar (HLM) ile teneke mahalleleri 
karşılaştıran çalışmalarda veciz bir şekilde örneklendirilmiştir. Bu konuda 
Abdelmalek Sayad (1995: 103-125), Nanterre hakkında yazdığı monografide; sosyal 
konutlarda yabancılaşma, tüm olumsuz altyapı koşullarına karşın "teneke 
mahallelerde" [bidonville] ise kişilerin mahalleye güçlü bağlarını tespit etmiştir. 
Sayad bu farkı şöyle betimler : "Eğer teneke mahalle bir « Arap konutu » olarak 
görülüyorsa bunun nedeni Araplar tarafından kendileri için inşa edilmiş 
olmasındandır, bu konutu ikame için inşa edilen konut için 'Arap için yapılmış 
konut' tur." Aynı şekilde Claude Petonnet (1979); sosyal konutlara yerleştirilen eski 
"teneke mahalle" sakinlerindeki komşuluk dayanışması yoksunluğu duygusunun, ne 
kadar etkili olduğunu tespit etmiştir. 
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81% 

Şekil 9: Veresiye alışveriş yapma 

Mahallede yaşayanlara bağlılık bir diğer yandan bakıldığında ekonomik bir bağlılığı 
da beraberinde getirmektedir. Gecekondu mahalleleri, önemli bir ekonomik 
dayanışma örüntüsüdür. Mahalle içerisindeki tanışıklık, yüzyüze ilişkiler ekonomik 
olarak birbirine güveni beraberinde getirmekte, bu güven ve ekonomik dayanışma 
örüntüsü yalnızca mahallenin eskileriyle sınırlı kalmamakta genç kesimde de aynen 
devam etmektedir. 

Mahallenin bütününde veresiye alışveriş yaparım diyenlerin oranı %83 
civarındayken, gençlerde de bu oran %81'e varmaktadır. Veresiye alışveriş, 
günümüz dünyasının kredi kartı olanaklarını kullanmayı gereksiz kılarak, kişisel 
güvene dayalı olarak yapılan bir alışveriştir, bu anlamıyla da gecekondu 
mahallelerinin ekonomik dayanışmasının önemli simgelerinden birini oluşturur. 

80% 

Şekil 10: Paraya sıkışsam komşudan borç alırım 

Mahalledeki gençlerin %80'inin komşusundan borç alabileceğini düşünmesi 
ekonomik dayanışma ve mahallelilik ilişkilerinin derinliği üzerine önemli bir veriyi 
bizlere sunmaktadır. 
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Sonuç: Kentsel Dönüşümün Bölücülüğü 

Kentsel dönüşümün, mekânsal, toplumsal, kuşaklar arası çeşitli bölünmeler 
meydana getirdiği tespit edilmiştir. Özellikle de Derbent için öngörülen projenin, 
mekânsal olarak da kapalı siteler ve gecekondu mahallesi sakinlerinin oturacağı 
diğer apartmanlar olarak ciddi bir mekânsal "parçalanmaya" yol açacağı 
görülmektedir 

Gençlerin konut, mahalle ve sokak ile ilişkileri, her ne kadar geçmişten gelen ve 
gecekondu mahallelerinde eskiden beri tüm akademik araştırmalarda sözü edilen 
ekonomik ve toplumsal dayanışma, mahalleye bağlılık gibi özellikleri barındırsa da, 
geleceğe bakış ve beklentiler açısından önemli ölçüde bir önceki kuşaktan farklı bir 
yapıyla karşılaşılmaktadır. Gecekondu mahallelerinin kuruluşunu gerçekleştiren ilk 
kuşak ve konut güvencesi için mücadele veren ikinci kuşak ile bugünkü gençleri 
karşılaştırdığımızda, artık gençlerin çevresiyle ilişkisini çok daha farklı bir şekilde 
kurguladığı gözlemlenmektedir. Araştırmanın yürütüldüğü mahallede gençlerin bir 
kısmı plazalarda çalışmakta, üniversite eğitimi almış ya da eğitimini sürdürmekte, 
AVM'leri aktif olarak kullanmakta ve kent merkeziyle doğrudan ilişki kurmaktadır. 
Derbent'te yaşayan gençler, önceki kuşaklardan farklı olarak kentte yaşanan 
değişimlerle birlikte kente entegre olmuş, kentsel yaşamın her türlü faaliyetinde yer 
alarak, hizmet ve hatta üst düzey hizmet sektöründe çalışmaya başlamıştır. Buna 
karşın, bu mahallelerin gençleri, mahallenin değişmesine karşı çıkmamakla birlikte, 
bu mahalleyi terk etmeye, mahallenin parçalanmış duvarlara ayrılmış mekânlar 
toplamı haline gelmesine, mahalleliler arasında kurulan ilişkilerin dönüştürülmesine 
karşılardır. 

Gençlerin kentsel dönüşüme bakışı, yaşam tarzları, gelecekten beklentilerinde 
farklılaşmış bir yaklaşımları olsa da, mekânsal aidiyet ve mahalleli olma durumuna 
atfettikleri önem tüm bu değişimlere rağmen yoğun biçimde korunmuştur. Yapılan 
görüşmelerde mahalle, gençler tarafından "baba ocağı" olarak nitelendirilmiş ve 
geçmişten gelen toplumsal dayanışma ilişkilerinin korunması konusunda da gençler 
arasında bir dil birliğine rastlanmıştır. Yakın çevrelerindeki mekânsal değişikliklerin 
mahalleleri için bir tehdit oluşturacağını varsaydıklarında ise mahalleli kimliğini 
koruma adına kendilerinde çeşitli hassasiyetlerin oluştuğu görülmüştür. 

Kentteki konut taleplerinin, site yaşamı doğrultusunda değişmesi ile birlikte, 
gençlerde site hayatına öykünme de görülmüştür. Site yaşamının getirdiği 
kolaylıklar, bugüne kadar zorlu bir konut mücadelesine tanıklık etmiş gençler için 
zaman zaman olumlu bulunmuştur. Bir kısım genç için, mahalle sınırları içerisinde, 
aynı toplumsal yapıyı koruyan bir mekânsal dönüşümün olumlu karşılanacağı 
söylenebilir. Bunun yanında, aynı gençler, mahallenin şu anki mekân 
kullanımlarından, bahçelerden, kamusal kullanımlardan ve sokaklardan vazgeçmek 
istememektedirler. 

Gençlerin yukarıda aktardığımız site hayatı algısı, kesinlikle Bezirganbahçe 
örneğindeiii gördüğümüze benzer, yaşayanların memnuniyetsizliğinin çeşitli 
akademik araştırmalarla ortaya konduğu sitelerin sunduğu koşullardan farklıdır. 

Dolayısıyla mevcut koşullarda kentsel dönüşümün algıyı ve hayatı dönüştürücü 
yapısına karşın, mahalleli gençler bu dönüşüme direnmekte ve mahallelilik, 
dayanışma ilişkilerini korumaya çalışmaktadır 
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Göç Araştırmalarında Çıkış ve Varış Noktaları Verisini 
Değerlendirme Üzerine Farklı Yaklaşımlar 
Bürge Elvan Erginli1 

Öz: 1960'lı yıllarda önem kazanan mekansal etkileşim çözümlemeleri zaman içerisinde farklı 
araştırma programlarına dönüştü. Konvansiyonel yaklaşımların göç olgusunu açıklamada 
yetersiz kaldığı görüşü ilişkisel analiz yöntemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Makro ve 
mikro düzeyler arasındaki ayrımı ortadan kaldıran bu yeni yaklaşımlar, aktörlerin 
özniteliklerinden çok, aktörler arasındaki ilişkilerin biçim ve içeriğini açıklamaya önem verir. 
Çalışmada, göç olgusunun farklı yaklaşımlarla ele alınış biçimlerinin örnekler üzerinden 
özetlenmesinin ardından son yıllarda önem kazanan ilişkisel ontoloji ürünü ağ analizlerine 
dayanan yeni yaklaşımların geçerliliği tartışılacaktır. Ardından bir ilişkisel yaklaşım örneği 
olarak Türkiye 2008-2009 dönemi iller arası göç verisi kullanılarak çıkış ve varış illeri arasında 
göç üzerinden kurulan etkileşim çözümlemesi sunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Göç kuramları, göç yaklaşımları, ilişkisel göç yaklaşımları 

Abstract: The spatial interaction data analysis which dates back to 1960s have turned into 
different research programs. The idea of inefficiency of conventional approaches in explaining 
the migration phenomenon led to the emergence of the relational methods. These approaches 
which obviates the sharp distinction between micro and macro levels focuses on the explanation 
of the forms and contents of relationships between the actors rather than the actors' attributes. 
This study is an attempt to summarize the different approaches to migration. It will discuss the 
validity of the new approaches which derived from relational ontology and base upon the 
network analysis. After that as a relational approach case study, a stratification analysis of 
2008-2009 Turkey migration data will be presented. 

Key words: Migration Theory, approaches to migration, relational approaches to migration 

1 İstanbul Şehir Üniversitesi, Şehir Araştırmaları Merkezi: erginlie@gmail.com 
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Bürge Elvan Erginli 

1. Giriş 

Göç olgusunu açıklamaya çalışan farklı bilim dallarına ait kuramlardan bazıları 
göçe, bazıları ise göçmene odaklanmaktadır. Makro ve mikro olarak ayrılabilecek bu 
iki temel yaklaşım göç ve göçmen arasındaki ilişkiyi açıklamaktan yoksundur. 

Rasyonel seçim modellerinden esinlenen mikro yaklaşım bireyin göç kararını 
maliyet-kazanç analizlerinin yanı sıra, doğrusal ve doğrusal olmayan olasılık 
modelleriyle açıklar. Yerleşik ele alış biçimleriyle tutarlı olmasına karşılık bu 
yaklaşım sosyal süreçleri kavrama ve göçün arkasındaki mekanizmaları anlama 
açısından başarısız olmuşlardır. 

Mikro yaklaşımın tersine makro yaklaşımda göç bireylerin içerisinde bulunuğu 
bağlam ve toplumsal alan (field) özellikleriyle açıklanır. Göçün önceki göç 
akımlarının şekillendirdiği çok boyutlu toplumsal-mekansal örüntüler içerisinde 
gerçekleştiğini ve zaman içerisinde bu alanları tedricen yeniden yapılandırdığını 
varsayan bu modeller konvansiyonel modellerden çok daha zengin bir toplumsal 
içeriğe sahiptir. 

Konvansiyonel yaklaşımların göç olgusunu açıklamada yetersiz kaldığı görüşü 
ilişkisel analiz yöntemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Göç sürecinin toplumsal 
akımların şekillendirdiği alanlarda çalıştığını varsayan ilişkisel yaklaşım makro 
yaklaşımın yeni kuşak bir uygulaması olarak ele alınabilir. Makro ve mikro düzeyler 
arasındaki ayrımı ortadan kaldıran bu yeni yaklaşımlar, aktörlerin özniteliklerinden 
çok, aktörler arasındaki ilişkilerin biçim ve içeriğini açıklamaya önem verir. 

Bu çalışmanın amacı göç olgusunu ele alan temel yaklaşımları incelemek ve ilişkisel 
yaklaşımın diğer yaklaşmlardan farklı olarak göçe ne tür bir perspektiften baktığını 
ortaya koymaktır. Yazının ikinci bölümünde göçü açıklayan mikro yaklaşımlar ele 
alınacaktır ve ardından üçüncü bölümde makro yaklaşımlar açıklanacaktır. 
Dördüncü bölümde yeni bir yaklaşım olarak ilişkisel yaklaşım tanıtılacak ve bu 
yaklaşıma bir örnek olarak Türkiye 2008-2009 dönemi iller arası göç verisi 
kullanılarak çıkış ve varış illeri arasında göç üzerinden kurulan etkileşim 
çözümlemesi sunulacaktır. 

2. Mikro Yaklaşım 

Mikro yaklaşımda, göçü açıklamada kullanılan kriterler ne olursa olsun bireylerin 
karar verme olgusuna odaklanılmaktadır. Bu yaklaşımlar mekansal etkileşimden çok 
potansiyel göçmenlerin göç etme kararlarına ve göç eden ve göç etmeyen bireylerin 
veya grupların özniteliklerini göz önünde bulundurmaktadır. 

2.1. Neoklasik Kuram 

Neoklasik ekonomi kuramının mikro düzeydeki göç modelleri rasyonel aktörlerin 
göç etme kararlarını bireylerin net kazançları üzerinden açıklamaktadır (Massey, 
1993; Faist, 2000). Potansiyel göçmen eğer gelecekteki tüm parasal kazançları, göç 
etmek için harcadığı parasal maliyetten fazla ise göç eder. Bu yaklaşım maliyet-
kazanç analizinin göç olgusuna uyarlanmış biçimidir. Modelin varsayımına göre, 
göçü belirleyen kazançlar varış noktasında elde edilecek gelir ile çıkış noktasında 
elde edilecek gelir arasındaki fark; maliyetler ise göçmenin ulaşım maliyeti, eğer 
ailesi de beraberinde gidecekse aile fertlerinin ulaşım maliyetleri ve taşınacak 
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eşyaların taşıma maliyetleridir. Ekonomik kazanç-maliyet modelinin matematiksel 
gösterimi aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir. Birey aşağıdaki koşul sağlanırsa göç eder: 

Maliyet-kazanç analizleri zaman içinde daha da gelişmiş ve bireylerin göçü insan 
sermayesine yaptıkları bir yatırım biçimi olarak gördükleri anlayışına 
dayandırılmıştır. İnsan sermayesi modeli göç araştırmaları alanına Sjaastad (1962) 
tarafından tanıtılmıştır. Bu teoriye göre olası göçmenler, kendi vasıflarını hesaba 
katarak her alternatif varış noktasındaki fırsatların değerini, çıkış noktasındaki 
fırsatların değeri ile karşılaştırırlar ve taşınma maliyetini bu değerden çıkartırlar 
(taşınma maliyetinin uzaklıkla doğru orantılı olduğu varsayılır) ve yaşam boyu 
kazançların en yüksek rakama ulaştığı varış noktasını seçerler. Bodvarsson ve Van 
den Berg'e göre iç göç kararını açıklayan neredeyse bütün neoklasik ekonomi 
analizleri bu temel çerçeve içerisinde gelişmiştir. Bu çerçevede göç genellikle kati 
bir karar olarak ele alınmaktadır. 

Kişiler kendi vasıflarına göre nerede en üretken olacaklarsa o bölgeye göç etmeyi 
seçerler; fakat bunu başarmaları için yatırım yapmak zorundadırlar. Yol masrafları, 
gidilen yerde iş bulma sırasında yapılan harcamalar, yeni çevreye ve kültüre adapte 
olmak için sarf edilen çaba ve eski bağları koparmanın ve yenilerini oluşturmanın 
getirdiği psikolojik maliyet yapılması gereken yatırımların birkaçıdır. 

Bu modelde vurgulanması gereken bir önemli nokta da her bireyin fayda ve 
maliyetleri yaş, cinsiyet ve eğitim seviyesi gibi özelliklerine göre farklı 
değerlendirmeleridir. 

2.2. Değer Beklentisi (Value-expectancy) 

DeJong ve Fawcett (1981) tarafından ortaya atılan bu kuram neoklasik kuramdan 
farklı olarak bireyin en az iki yerden birine göç etme kararını, algıladığı değerin 
büyüklüğüne bağlamaktadır (Faist, 2000). Birey, bir takım değerlere ve tercihlere 
dayanarak rasyonel kararlar alır. Bu değerler ve tercihler yerine potansiyel 
göçmenlerin beklentileri göz önünde bulundurulur. Değer Beklentisi modeli 
aşağıdaki gibi formüle edilir: 

Ydj = Varış noktasında j. yıldaki kazançlar 

Y0j = Çıkış noktasında j. yıldaki kazançlar 

T = Taşınma maliyeti 

N = Gelecekteki kazançların beklendiği toplam yıl sayısı 

r = Gelecekteki kazançları hesaplamada kullanılan faiz oranı 
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MM= ^ İ P İ E İ 

MM = göç etme olasılığının büyüklüğü 

P = tercih edilen sonuç 

E = göçün istenen sonucun elde edilmesini sağlayacağı beklentisi 

İ = potansiyel göçmenin sahip olduğu değerler 

2.3. Yeni Ekonomi Kuramı 

Mincer (1978) kadınların emek gücüne katılımlarının göç etme kararına etki 
ettiklerini öne sürmüştür. Ancak yeni ekonomi kuramı göçü daha farklı bir bakış 
açısı ile ele almıştır. Bu yaklaşımın en önemli noktası göç kararının bireyler 
tarafından değil, birbiri ile ilişki içinde olan daha geniş birimlerce alındığıdır. Bu 
birimler genellikle aileler ve hanehalkları, bazen de daha büyük topluluklar olarak 
düşünülebilir. Bu birimler beklenen geliri ve statüyü maksimize etme ve 
karşılaşılabilecek riskleri minimize etme yönünde karar alırlar. 

Temelde aile bireylerinin riski paylaşma esasına dayanan bu yaklaşım, bireylerin 
tersine hanehalklarının emek vb. kaynaklarını dağıtarak riski minimize ettiklerini 
varsaymaktadır. Bu amaç, hanehalkındaki bazı bireylerin farklı ülkelerde çalışmaya 
gönderilerek yerel markette gerçekleşecek olası bir gerilemeye karşı önlem alma 
yoluyla gerçekleştirilir. Bu model ile ücret farkının olmadığı yerler arasındaki göç 
akışını açıklamak mümkün olabilmektedir. 

Bu yeni yaklaşımın Stark (1991) tarafından geliştirilen bir diğer özelliği ise ailelerin 
gelirlerini sadece mutlak değer üzerinden değil de diğer hanehalklarına göreli 
şekilde değerlendirdikleri varsayımıdır. Göreli yoksunluk (relative deprivation) 
yaklaşımına göre göç, gelirin başka bir hanehalkının gelirine göre artması için 
gerçekleşir. Dolayısıyla göç karaarı sadece çıkış ve varış birimleri arasındaki ücret 
farklılığından ortaya çıkmaz; çıkış birimindeki ücret dağılımı da göç kararına etki 
eden bir faktördür. Bu nedenle gelir eşitsizliğinin olduğu bölgelerde göreli 
yoksunluk daha çok olacağından bu gruplardaki göç oranı da yüksek olacaktır. Bu 
yaklaşım aynı zamanda bireylerin kararlarına odaklanan modellere de 
uyarlanabilmektedir. 

2.4. Göç Ağları 

Ekonomide kullanılan ağ göçü (network migration) yaklaşımına göre göç kendi 
kendine devam eden bir süreç haline gelebilir. Çünkü zaman içinde oluşan sosyal ve 
enformasyonel ağlar göçün maliyetini ve riskini azaltmaktadır. Bir varış noktasına 
ilk göç eden kişi gidilen yerdeki emek piyasası hakkında fazla bilgi sahibi olmadığı 
için yüksek maliyet ve risklerle karşılaşmaktadır. Fakat bir kişinin bir yere göç 
etmesinden sonra, parasal ve psikolojik maliyet ve riskler kişinin daha sonra göç 
eden akrabaları ve arkadaşları için daha düşüktür. Maliyet ve riskteki bu düşüş 
göçten sağlanacak net kazancın artışını sağlamakta ve göç olasılığını arttırmaktadır. 
Yeni göçmen sosyal bağları ile çıkış bölgesindeki göçmen sayısını arttırır ve bu 
süreç bu şekilde devam eder. Fakat çıkış bölgesindeki her kişi bundan etkilenmez ve 
bu süreç belli bir zaman sonra son bulabilir. Bunun bir nedeni de çıkış bölgesindeki 
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ücret artışına karşılık varış bölgesindeki ücret azalmasıdır. Sözü edilen süreci 
yavaşlatıcı etkenler modelin gerçekçi olması bakımından çok önemlidir. 

3. Makro Yaklaşım 

Mikro yaklaşım ekonomistlerin bireyleri rasyonel aktörler olarak gördüğü ve 
varsayımlarını bunun üzerine kurdukları kuramları içermektedir. Makro yaklaşım ise 
sosyoloji, coğrafya, ekonomi gibi farklı alanlar tarafından benimsenmiş, bazı 
kuramlar birden çok alanda geliştirilmiştir. Makro yaklaşımlarda göç ele alınırken 
çıkış ve varış bölgelerinin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel yapılarının göç 
üzerindeki etkisine odaklanılmaktadır. Bu bölümde göçü açıklamaya çalışan makro 
kuramlardan bazıları incelenecektir. 

3.1. Neoklasik Ekonomi Kuramı 

Göç analizlerinde neoklasik ekonomi kuramının kullanımı Smith (1776) ve 
Ravenstein (1889)'a kadar eskiye dayanmaktadır. Neoklasik ekonomi kuramına göre 
göç farklı coğrafyalardaki emek arzı ve talebi farklılıklarından kaynaklanmaktadır 
(Lewis 1954). Emek arzının kapitale oranla yüksek olduğu bölgede denge ücreti 
düşük iken, emek arzının kapitale oranla düşük olduğu bölgede denge ücreti 
yüksektir. İki bölge arasındaki ücret farkı çalışanların denge ücretinin düşük olduğu 
bölgeden denge ücretinin yüksek olduğu bölgeye göç etmesine yol açar. Bunun 
sonucunda da kapitali düşük bölgede emek arzı düşer ve ücretler artar; kapitali 
yüksek bölgede ise emek arzı artar ve ücretler düşmeye başlar. Bu durum iki 
bölgedeki denge ücreti farkının bölgeler arası maddi ve manevi göç maliyetini 
yansıtır bir değere ulaşmasına kadar devam eder. 

Bu yaklaşım zaman içinde geliştirilmiş ve az gelişmiş ülkelerde kır-kent göçünü 
açıklamak üzere Todaro (1969) ve Harris ve Todaro (1970)'nun neoklasik 
modeldeki tam istihdam varsayımını ortadan kaldırıp göçmenlerin fayda 
fonksiyonuna varış bölgesinde iş bulma olasılığını koymuşlardır. Böylece kentlerde 
iş bulma olanakları kısıtlı da olsa kırdan kente gözlenen büyük göçün akımları 
açıklanabilir hale gelmiştir. 

Kentte yüksek ücretli iş bulma ihtimali, işsiz kalmaya sebep olsa da kırdan kente 
göçü doğurmaktadır. Yani özgün neoklasik kuramın tersine göç gerçek ücret 
farklılıklarındansa beklenen ücret farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Modelde 
göçü açıklayan asıl değişken ücret değişkeninin varış noktasında iş bulma olasılığı 
ile ağırlıklandırılmış halidir. 

3.2. Dünya Sistemleri Kuramı 

Dünya Sistemleri kuramı (Wallerstein, 1974) göç olgusunu açıklarken merkez ve 
çevre ülkelerin oluşturduğu modern dünya sistemi yaklaşımından yola çıkar. 
Uluslararası göçün hem merkez hem de çevre bölgelerde kapitalist sistem ve küresel 
marketlerdeki gelişme ile ilişki olduğunu öne sürer. Merkez ülkelerden çevre 
ülkelere arazi, hammadde, işgücü ve tüketim piyasası arayışı için giren mal ve 
sermaye çevre ülkelerden merkez ülkelere emek akışı ile karşılanmaktadır (Massey, 
1993). Hizmet temelli ekonomiye geçen merkez ülkelerde yerel nüfusun sanayi 
işkollarına rağbet etmemesi düşük vasıflı işgücüne ihtiyacı arttırmaktadır. Çevre 
ülkelerde ise sermaye akışı sebebiyle tarım ürünlerinin ticarileşmesi sonucu 
verimlilik artmakta ve yerel işgücüne talep azalmaktadır. Bu durum çevre 
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ülkelerdeki ihtiyaç fazlası tarım işgücünü merkez ülkelerdeki sanayi veya hizmet 
işkollarında düşük ücretli iş arayışına sevk etmektedir (Zlotnik, 1998). 

Dünya sistemleri kuramı merkez ve çevre ülkeler arasındaki ekonomik bağların yanı 
sıra tarihi, kültürel vb. bağların da göç akımlarını etkilediğini vurgulamaktadır. 
Massey'e göre (1993) dünya sistemleri yaklaşımında uluslar arası göç ülkeler arası 
ücret veya istihdam farkından ziyade küresel ekonominin yapısı ve oluşan piyasanın 
devinimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Dünya sistemleri kuramı matematiksel bir dille 
ifade edilmemiş ve herhangi bir model ileri sürmemiştir. 

3.3. Kesişen Fırsatlar Kuramı 

Stouffer'in (1940, 1960) geliştirdiği kesişen fırsatlar kavramı sosyolojik göç 
kuramlarının ilki olarak kabul edilmektedir. Kurama göre göçmen sayısı varış 
noktasında göçmenler için elverişli fırsatlar (iş imkanları vb.) ile doğru orantılı ve 
benzeri fırsatların çıkış noktasına yakın bi bölgede bulunması ile ters orantılıdır. Bu 
yaklaşım göçü doğrudan mekansal uzaklıkla ilişkilendirmediği için coğrafi kuramlar 
arasında sayılmamakla beraber mekansal uzaklık ve olası göçmenlere yönelik 
fırsatlar arasındaki ilişkiye vurgu yapmaktadır. 

3.4. İtme-Çekme Faktörleri Kuramı 

Lee (1966) tarafından ortaya atılan bu kuram zaman içinde geliştirilmiş fakat 
Lee'nin çizdiği çerçeve dışına çıkılmamıştır. Bu kurama göre hem çıkış bölgesinde 
hem de varış bölgesinde itici ve çekici etmenler vardır. Olumlu etmenler, olumsuz 
etmenler ve göç için herhangi bir etkisi olmayan nötr etmenler hem çıkış hem de 
varış bölgeleri için hesaplanır. Çıkış ve varış bölgeleri için çok çeşitlilik gösteren bu 
etmenler kişiden kişiye de farklılık gösterir. Göç edecek kişilerin cinsiyet, yaş, 
eğitim gibi özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle Lee itici, çekici ve 
nötr faktörlerin tüm sosyal gruplar için doğru tanımlanması gerekliliğini 
vurgulamıştır. Çünkü bir grup için itici olan bir faktör başka bir grup için nötr veya 
çekici olabilir. 

Taylor (1986) önemli bir çekici etmenin varış bölgesinde var olan göçmen ağlarıdır. 
Aile veya tanıdık bağları ile oluşan bu ağlar birçok yeni göçmeni gündelik 
yaşamlarında karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeleri için yardımcı olurlar. 
Ağların asıl rolü parasal ve psikolojik maliyetleri ve riskleri düşürümek ve çıkış ve 
varış bölgeleri arasındaki göç akımını hızlandırmaktır. Bu nedenle göç bir defa 
başladığında çıkış bölgelerindeki otoriteler tarafından kontrol etmesi güç bir hal alır 
ve ilk başta ortaya çıktığı sebeplerden bağımsız duruma gelir. Bu hipotez Hatton ve 
Williams (1998) tarafından yapılan ve 1850-1914 döneminde Avrupa'dan diğer 
ülkelere göç akımlarını inceleyen bir çalışmada doğrulanmıştır. 

3.5. Çekim Kuramı 

Coğrafi bir kuram olarak çekim kuramı Ravenstein'a (1885 ve 1889) kadar eskiye 
dayanmaktadır. Kuram temelde göçü mekansal uzaklıkla ilişkilendirmektedir. Bu 
bağlamda Ravenstein yedi adet göç kanunu belirlemiştir (Faist, 2000): 

1. Göçmenlerin büyük bölümü sadece kısa mesafeli göçleri tercih eder. 

2. Bu durum çıkış ve varış bölgeleri arasında nüfusla bağlantılı olarak yer değişim 
ve gelişme süreçlerini doğurur. 
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3. Yayılma ve emme süreçleri birbirine tekabül eder. 

4. Zamanla göç zincirleri oluşur. 

5. Göç zincirleri göçün ticari ve endüstriyel merkezlere yönelmesine sebep olur. 

6. Kent sakinleri kır sakinlerine oranla göç etmeye daha az eğilimlidirler. 

7. Bu son kanun kadın nüfus için de geçerlidir. 

Çekim kuramı, Newton'un çekim kanuna benzer şekilde iki bölge arasındaki göçün 
bu bölgelerin nüfuslarıyla doğru orantılı ve bu iki bölge arasındaki mesafe ile ters 
orantılı olduğunu varsaymaktadır (Stewart, 1941; Zipf, 1946; Isard, 1960/1965). 
Bu kuram matematiksel olarak aşağıdaki gibi formüle edilir: 

Mü = G. Pj Pg 
i j ( d j ; ) 0 

Bu formülde b kuvvetinin kaç olması gerektiği konusunda çeşitli hipotezler vardır. 
Stewart'a (1941) göre Newton kanunu tam olarak uyarlayan b=2 kabulü göçü daha 
çok demografik güce bağlamaktadır. Zipf (1946) ise b=1 kabulünü yapmakta ve 
formülün sağ tarafını logaritimik transformasyonla dönüştürmektedir. 

4. İlişkisel Yaklaşım 

Göç sürecinin toplumsal akımların şekillendirdiği alanlarda çalıştığını varsayan 
ilişkisel yaklaşım makro yaklaşımın yeni kuşak bir uygulaması olarak ele alınabilir. 
Makro ve mikro düzeyler arasındaki ayrımı ortadan kaldıran bu yeni yaklaşımlar, 
aktörlerin özniteliklerinden çok, aktörler arasındaki ilişkilerin biçim ve içeriğini 
açıklamaya önem verir. Yazının önceki iki bölümünde ele alınan mikro ve makro 
yaklaşımlarda göçmenlerin sosyal ağlarına vurgu yapan bazı kuramlardan 
bahsedilmiştir. Fakat bu kuramlarda göçmenler arasındaki bağlara odaklanmaktan 
çok bu ilişkilerin varlığı üzerinde durulmuş ve sosyal ağlar göçün bir nedeni ve 
hızlandırıcısı olarak düşünülmüştür. İlişkisel yaklaşımda ise önemli olan aktörler 
arasındaki bağlar ve bu bağların içerikleridir. Bu bölümde, göç sistemleri kuramı ve 
daha yeni bir yaklaşım olarak uluslar ötesi sosyal alanlar kuramı incelenecektir. 
Ardından bir ilişkisel yaklaşım örneği olarak Türkiye 2008-2009 dönemi iller arası 
göç verisi kullanılarak çıkış ve varış illeri arasında göç üzerinden kurulan etkileşim 
çözümlemesi sunulacaktır. 

4.1. Göç Sistemleri Kuramı 

Ekonomik ve politik temelli geliştirilmiş göç sistemleri kuramı benzer göç 
örüntülerine sahip çıkış ve varış bölgelerinin oluşturduğu göç sistemleri 
tanımlamaktadır (Mabogunje, 1970; Zlotnik, 1998). Bu dinamik sistemlerde göç, 
bölgeler arasındaki tarihsel, ekonomik , kültürel ve politik ilişkiler ile hem mikro 
hem de makro düzeyde etkileşim içindedir. Bu ilişkilerin geri besleme etkileri nüfus 
akımlarını yeni oluşacak ilişkilerin sebebi ve sonucu haline getirmektedir. Bir diğer 
deyişle iki bölge arasında göçten önce var olan ilişki göçün başlamasına sebep 
olmakta, oluşan göç ilişkisi de yeni ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır. 
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Göçün etkileşim içinde olduğu iki ülke arasındaki makro düzeydeki yapılar bir dizi 
kurumsal faktörlerdir. Dünya pazarı ekonomisi ve hukuksal düzen göçün kontrolü 
ile şekillenir ve çıkış ve varış ülkeleri arasında ilişkiler kurulur. Bu ilişkiler göçü 
kolaylaştırabileceği gibi bazen de göçe sınırlamalar getirir (Castles ve Miller, 1998). 
Mikro düzeydeki yapılar ise göçmenlerin davranışları ve göçmenler arasındaki 
ilişkilerdir. Göçmenler arasındaki bu ilişkiler sistemi informal sosyal ağları 
oluştururlar. 

Zlotnik'e göre (1998) mikro ve makro perspektifi bir araya getiren bu yaklaşım 
birçok avantajının yanı sıra uygulama açısından oldukça karmaşıktır. Zlotnik 
özellikle modelin uygulanması için gerekli farklı ülkelere ait istatistiksel verinin 
bulunamaması ve karşılaştırılabilir olamaması sorunlarına dikkati çekmiştir. 

4.2. Uluslar ötesi Sosyal Alanlar 

Son dönemlerde ağ analizlerine dayanan yeni yaklaşımlar uluslar ötesi sosyal 
alanlar kuramıyla genelleştirilmiştir (Pries, 1999; Faist, 2000). Mikro ve makro 
yaklaşımlar arasındaki keskin çizgiyi ortada kaldıran ve göçü ara (meso) düzeyde bir 
analitik çerçeve içinde ele alan bu kuram birey ve gruplar arasında göçten 
kaynaklanan sınırlar ötesi bağlara dikkati çekmektedir. Faist'a göre: 

"Uuluslar ötesi sosyal alanlar, sosyal ve sembolik bağların, bu bağların 
içeriklerinin, ağ ve kurumlar içindeki pozisyonların ve birçok ülkede bulunan 
kurumlar arası ağların bileşimidir. Bu sosyal alanlar durağan bağ ve pozisyonların 
yerine dinamik süreçleri simgelemektedir." (Faist, 2000: 199). 

Bu yaklaşım ağ kuramından farklı olarak sosyal sermaye kavramına 
odaklanmaktadır. Bireyler ve gruplar arası sosyal ve sembolik bağlarda gömülü 
bulunan normlar, dayanışma ve ortak sorumluluklar gibi sosyal sermaye 
biçimlerinin tümü yerel değerlerdir. Dolayısıyla, bazı sosyal grupların göreli 
hareketsizliğinden de anlaşılabileceği üzere bu değerlerin sınırların ötesine 
aktarılmaları zordur ve bu gerçek ağ kuramında çok yer bulmaz. Bununla birlikte, 
göç bir defa başladığında sosyal sermaye hem göç edilen yerdeki topluma dahil 
olmayı hızlandırır, hem de gelinen bölgedeki bağların devamını sağlar. Bu şekilde 
oluşan uluslar ötesi sosyal alanlar çıkış ve varış bölgeleri arasında kurulan köprüler 
olarak görülebilir (Faist, 2000). Uluslar ötesi sosyal alanlar kuramı göç zinciri, geri 
göç, göç sürecinin kendi kendini yenilemesi gibi olguları açıklamada etkin 
genellemelere sahiptir. 

4.3. Göç Analizlerinde İlişkisel Yaklaşıma Bir Örnek: 2009 yılı Türkiye İller 
arası Göç Analizi 

Keşifsel veri analizi (Exploratory Data Analysis) ve örnek ya da model tanımlama 
için geliştirilen son dönemlerdeki yöntemler, göç çalışmalarında her yeri olası çıkış 
ve varış noktası olarak temsil etmeye olanak sağlamaktadır. Göç ikamet değişimine 
bağlı olarak, çıkış ve varış yerleri arasındaki mekansal etkileşimdir. Bu bağlamda 
Türkiye 2008-2009 ADNKS verilerinden yararlanılarak iller çıkış ve varış profilleri 
benzerlikleri üzerinden katmanlaştırılmıştır. 

Katmanlaştırma Lebart'ın kavramsal iki aşamalı modeline göre 
gerçekleştirilmektedir. Birinci aşama ile veriler anlamlı yerel bağlantı 
yoğunluklarını (seyrekliklerini) açığa çıkaran Yön Belirtir Ki Kare (YBCK) 
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göstergesi ile sınıflanmaktadır. İkinci aşamada da, ilk aşamada elde edilen 
sınıflamanın üzerinden yapılan Correspondence Analizi (CA) kullanılmaktadır. 

CA niteliksel çapraz tabloların indirgenmesi için geliştirilen esnek bir faktör analiz 
yöntemidir. Bu yaklaşımda veri tablosunun her sıra ve sütunu birer veri profili 
şeklinde tanımlanır ve noktalar aracılığıyla temsil edilir (Güvenç ve Kirmanoğlu, 
2009). Sıra profilleri sıra noktalar, sütun profilleri, sütun noktalar üzerinden temsil 
edilir. N sıra ve M sütun içeren bir n sıra-nokta ve m sütun-nokta aracılığıyla temsili, 
veri setlerini en az ve ölçülebilir veri kaybıyla özetleme olanağı sağlar (Güvenç ve 
Kirmanoğlu, 2009). 

Atomistic veri üzerinde etkisiz, verimsiz hatta yanlış yönlendirici olabilen CA 
toplulaştırılmış veri tabanlarında etkilidir. Ayrıntılı veri tabanları üzerindeki 
uygulamalarda CA'nın sınıflama programlarıyla birlikte kullanımı önerilmektedir. 
Bu yaklaşımda CA'nın temsil yeteneği sınıflama sürecinin uyumlu profillerden 
oluşan kümelere gerek vardır. İndirgenmiş matrislerin CA çıktıları olan Permüte CA 
tabloları çok boyutlu niteliksel sentez haritalarının lejandları şeklinde kullanılabilir. 

Yön Belirtir Chi Kare2 (YBCK) Göstergesinin bazı ilginç avantajları vurgulanabilir: 

1. Bu gösterge bağlantı yoğunluklarının çıkış ve varış noktalarının ağırlığını dikkate 
alan bir göstergedir. 

2. Bu gösterge ile yapılan sınıflamalarda uyumlu (congruent) katmanlardan oluşan 
ilginç birliktelikler tanımlanabilmektedir. YBCK katmanlaştırması profil 
benzerliğine duyarlı CA'nın temsil yeteneğini arttırır. 

Katmanlaştırma işleminde dikkate alınan boyut sayısı ve katmanlaştırmanın hangi 
çözünürlük düzeyinde yapılacağı önemlidir. Güvenç ve Yıldırım'ın grafik arayüzü 
farklı parametrelerin kullanılmasına izin vermekte; farklı katmanlaştırma 
alıştırmaları için ayrı ayrı kayıt defterleri (LOG) tutabilmektedir. 

Tablo 1'den izlenebileceği üzere bu yöntem Türkiye'deki farklı metropoliten illerin 
göç alanlarını (migration fields) ortaya çıkarmada etkili bir araç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Satırlarında çıkış illerinin, sütunlarında ise varış illerinin bulunduğu 
tablodaki pozitif değerler anlamlı yığılmalar gösteren göç akımlarını göstermektedir. 
Türkiye'de 2008-2009 yılları arasındaki iller arası göç verisinin katmanlaştırılması 
sonucu İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana metropolleri çıkış ve varış profilleri 
benzerliklerine göre farklı katmanlarda yer almaktadırlar. 

İstanbul, Türkiye'nin Marmara Bölgesi, Kuzey ve Kuzeydoğu illeri ile etkileşim 
içindedir. Ankara ise Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat gibi çevre illerine 
göç vermekte ve yine bu illerden göç almaktadır. İzmir metropoliteninin varış 
profilleri Aydın, Muğla, Afyon ve Isparta illeri ile benzerlik göstermektedir. Bu 
bölgeden göç edenler Ege Bölgesi, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, 
Antalya illerine gitmişlerdir. Çıkış profillerine göre ise İzmir, Aydın, Balıkesir, 
Kütahya ve Isparta benzerlik göstermekte ve bu illere göç edenler yine Ege Bölgesi, 

2 Etkileşim tablolarının YBCK endeksleri üzerinden indirgenmesi konvansiyonel birey x 
özntileik matrislerinden farklı olarak bir yeniden ölçeklendirme (rescaling) işlemi yapılarak 
diagonal elemanların 0 (sıfır) değerini almasını sağlamaktadır. 
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Antalya, Konya, Karaman ve Niğde illerinden gelmişlerdir. Adana ilinin etkileşim 
alanı ise Çukurova, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleridir. 

Tablo 1. Türkiye 2008-2009 iller arası göçler (yön belirtir ki kare değerleri) 
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Kaynak: 2008-2009 ADNKS iller arası göç tablosu: Çıkış ve varış profilleri 
katmanlaştırılması. Katmanlaştırma işlemi Güvenç ve Yıldırım'ın deney aşamasındaki grafik 
kullanıcı arayüzü ile gerçekleştirilmiştir. 
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5. Sonuç 

Göç olgusunu ele alan temel yaklaşımları incelemeyi amaçlayan bu çalışma mikro, 
makro ve ilişkisel yaklaşımları ele almıştır. Neoklasik kuram ve yeni göç kuramı 
göçün belirleyicilerine farklı açıklamalar getirseler de her ikisi de mikro düzeyde 
bireylerin karar verme süreçlerine odaklanmaktadır. Bu iki kuram arasındaki temel 
farklar karar vericinin birey veya hanehalkı olması, karar verme aşamasındaki 
ekonomik bağlam hakkındaki varsayımlar (tam rekabet piyasası veya eksik rekabet 
piyasası) ve göç kararının ne ölçüde sosyal bağlamda değerlendirildiği (gelirin 
mutlak değerle ele alınması veya başka bir referans grubuna göre değerlendirilmesi) 
gibi konulardır. 

Makro yaklaşımda ise göç ele alınırken çıkış ve varış bölgelerinin ekonomik, sosyal, 
politik ve kültürel yapılarının göç üzerindeki etkisine odaklanılmaktadır. Bu 
kuramlarda göçün çok boyutlu toplumsal-mekansal örüntüler içerisinde gerçekleştiği 
ve zaman içerisinde bu alanları tedricen yeniden yapılandırdığı düşünülmektedir. 
Ancak göçe ve göçün gerçekleştiği yapılara odaklanırken göçmenlerin davranışları 
ve göçmenler arası ilişkiler göz ardı etmektedir. 

Göçü açıklayan rasyonel aktör kuramları yapısal faktörleri anlatmak içini mikro 
düzeyde gelişirken, sistem kuramları bunun tam tersi şekilde gelişmiştir: Bu 
kuramlar öncelikle makro düzey ile ilgilenmişler ve daha sonra göç ağları ve 
göçmenler arası ilişkiler gibi daha düşük düzeylere ait kavramları açıklamaya 
çalışmışlardır. Bu perspektifle göçü ele alan analistler makro düzeyde yapısal 
faktörleri belirledikten sonra göçün içsel dinamiklerini incelemişlerdir (Faist, 2000). 

Yazının ikinci ve üçüncü bölümünde ele alınan mikro ve makro yaklaşımlarda 
göçmenlerin sosyal ağlarına vurgu yapan bazı kuramlardan bahsedilmiştir. Fakat bu 
kuramlarda göçmenler arasındaki bağlara odaklanmaktan çok bu ilişkilerin varlığı 
üzerinde durulmuş ve sosyal ağlar göçün bir nedeni ve hızlandırıcısı olarak 
düşünülmüştür. İlişkisel yaklaşımda ise önemli olan aktörler arasındaki bağlar ve bu 
bağların içerikleridir. Göç ikamet değişimine bağlı olarak, çıkış ve varış yerleri 
arasındaki mekansal etkileşimdir. Bu etkileşim hem makro düzeyde yapısal 
faktörlerle hem de mikro düzeyde göçmenler arası sosyal ilişkiler üzerinden 
kurulmaktadır. Bu nedenle aktörler arası ilişkilere odaklanmak göçün ardındaki 
mekanizmaların anlaşılması bakımından önemlidir. Yazının son bölümünde sunulan 
Türkiye 2008-2009 dönemine ait iller arası göç verisinin katmanlaştırılması 
örneğinde Lebart'ın sınıflama yöntemi kullanılmıştır. İllerin çıkış ve varış 
profillerine göre katmanlaştırılması ile Türkiye'deki farklı metropoliten illerin göç 
alanları (migration fields) ortaya çıkmıştır. Mekanlar arası etkileşimleri gösteren bu 
çalışma göçün içsel dinamiklerinin anlaşılabilmesi için gereken yeni çalışmalara yol 
gösterici bir nitelik taşımaktadır. 
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Bursa Metropolitan Alanının Mekansal Verimliğinin 
Fraktal Boyut ile Ölçülmesi: 5216 Büyükşehir Belediye 
Yasası Öncesi ve Sonrası 
Gizem Erdoğan1, K. Mert Çubukçu2 

Öz: Birçok bilim adamı kentsel formun Öklit geometrisi ile yeterince açıklanamadığını, 
kentsel dokunun zaman içindeki dinamik yapısını ve mekânsal ilişki özelliklerini analiz etmek 
için kaos teorisi ve fraktal geometriden yararlanılabilineceği ortaya konulmuştur. City 
Mayors istatistiklerine göre; Bursa ilinin 2006-2020 yılları arasında %2.85'lik büyüme ile 
kentsel alan yayılımı en hızlı olacak dünyadaki ilk 100 kent içinde 61. sırada yer alacağı 
öngörülmektedir. Kırsal alanların boşaltıldığı, kentlerin yarıştırıldığı, yaşam alanlarının 
birbirinden koparıldığı günümüzde mekanı verimli kullanmanın önemi her geçen gün 
vurgulanmaktadır. Bu çalışmada; zaman serisi üzerinden Bursa metropolitan alanının kentsel 
mekansal verimliliği fraktal yöntem ile değerlendirmesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu'nun kentlerin fraktal boyutlarına etkisi olup olmadığının test edilmesi hedeflenmiştir. 
Çalışmada, Bursa metropolitan alanına ait 2002 ve 2012 uydu görüntüleri kullanılarak kutu 
sayma yöntemi ile bu iki yıla ait fraktal boyut değeri hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda, 
Bursa metropolitan alanına ait fraktal boyut değeri 2002 yılı için 1.677, 2012 yılı için ise 
1.710 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 
olumsuzluklarına karşın, kentsel formun daha az saçaklanarak mekanın daha verimli 
kullanılmasına katkı sağlayabildiğine işaret etmektedir. Ancak, bu hususta daha kesin 
sonuçlar elde etmek için benzer ve daha kapsamlı çalışmalara gerek duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Fraktal, Mekansal Verimlilik, Bursa, 

ABSTRACT : Recent research has demonstrated that the urban form can not be fully 
described by Euclidean geometry, but rather be treated as fractals to understand the dynamic 
nature of urban patterns. According to City Mayors Statistics, Bursa is one of the fastest 
growing cities in terms of urban form, 61ss in 100. Urban space efficiency is a much discussed 
topic, as rural areas are discharged, cities are in competition to attract population and urban 
functions are reshaped. This study aims to measure the probable effects of Law of the Greater 
Metropolitan Cities (Law No. 5216) on urban space filling efficiency. The urban space filling 
efficiency in Bursa metropolitan is measured in two time periods, 2002 and 2012, using GIS 
and the box-counting method, a method to calculate 2D fractal dimension. The fractal 
dimension estimates for 2002 and 2012 are 1.677 and 1.710 respectively. These results 
indicate that Law on Metropolitan Municipalities may help in increasing urban space filling 
efficiency in metropolitan areas. However, more research is required for robust results. 

Keywords: Fractal dimension, Space Filling Efficiency, Bursa, 
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Giriş 

Fraktalar ölçeğe bağlı olarak değişik forma sahip olabilen düzensiz geometrik 
şekillerdir. "fraktal" parçalanmış ya da kırılmış anlamına gelen Latince "fractus" 
kelimesinden türetilmiştir. Fraktal geometri doğanın geometrisini açıklayabilmek 
için ortaya konmuştur. 

Kent de her ne kadar Öklid geometrisi kullanılarak planlansa da; karmaşık 
yapısından dolayı morfolojisi fraktal geometri ile daha iyi açıklanmaktadır. Yapılan 
birçok çalışma da bunu ortaya koymuştur (Banguigui ve Daoud, 1991, Batty ve 
Logley 1987, Batty ve Longley,1994, Batty ve Xie, 1996; Bovill, 1996, Shen 1997 
ve 2002). Kentsel doku bir bütün olarak ele alındığında ise; yapılan fraktal analiz 
sonucu; kentsel dokuda farklı ölçeklerde aynı fraktal kuralın geçerli olması 
beklenmemesi hatta sabit ölçeklerde bile fraktal davranışın incelenen nesneye göre 
farklılaşabileceği vurgulanmaktadır (Thomas vd., 2008) Bu da kent dokusunun 
çoklu fraktal yapıda olduğunu göstermektedir. 

Kentsel alan verimli kullanılması gerekli bir kaynaktır. Bu verimliği, kentsel 
lekelerin az kayıpla büyümesi sağlar. Ölçüt olarak Hausdorff ve Besimovich 
tarafından tanımlanan fraktal boyut (fractal dimention ve ya Hausdorff-Besicovitch 
boyutu) bir fraktalın mekanı ne oranda doldurduğunu ölçen sayısal bir yöntem, 
istatistiksel bir büyüklüktür. Fraktal boyut 1 ile 2 arasında değişen tam sayı olmayan 
pozitif bir büyüklüktür (Ball, 2004). Kentsel alanların mekansal doluluğunun 
verimliliği kentin nüfus ile birlikte genişlerken kullanılmayan boş alanların leke 
içerisindeki oranını ile değerlendirilir. Fraktal boyutun değerini yüksek çıkması kent 
içinde kullanılmayan alanların kentsel leke içindeki oranın az olduğunu gösterir. 
Fraktal boyut değerinin düşük çıkması ise; kent içindeki kullanılmayan alanların 
kent lekesine oranının fazla olduğunu göstermektedir. Ball (2004); kentlerin 
büyüdükçe artan nüfus yoğunluğu ile kentsel alanlarda daha verimli olarak 
yerleşileceğini ve fraktal boyut değerinin artacağını öne sürmüştür. Batty ve 
Longley (1987) ise; kentin büyüdükçe mekansal doluluk verimliliğinin artacağını 
fraktal boyut değerinin de artacağını Londra kenti üzerinden ortaya koymuşlardır. 

Bu çalışmada da benzer şekilde Bursa için yapılması hedeflenmiştir. City Mayors 
istatistiklerine göre (Citymayors, 2012) ; Bursa ilinin, 2006-2020 yılları arasında 
%2.85lik büyüme ile kentsel alan yayılımı en hızlı olacak dünyadaki ilk 100 kent 
arasında 61. Sırada yer alacağı öngörülmektedir. Bursa Türkiye'den sıralamaya 
giren tek kenttir, bu nedenle dikkat çekmiş ve çalışmanın konusunu oluşturmuştur. 
Çalışmada ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun kentlerin fraktal 
boyutlarına pozitif etkisi olup olmadığının test edilmesi hedeflenmektedir. 5216 
sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve gündemde olan yeni Büyükşehir Belediye 
Kanunu'nun temel çıkış noktalarından birisi bütüncül planlama yaklaşımını öne 
çıkarmak ve saçaklanarak büyümeyi kontrol altına almaktır. Bu çalışma kapsamında 
Bursa metropol alanının fraktal boyutunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 
öncesi ve sonrasında ölçülmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Veri ve Modelleme Metodu 

Bursa (40°15'N 29°05'E) Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alan Türkiye'nin 
4. Büyük kentidir. 2011 yılı nüfusu 2.625.126 kişidir. Yüzölçümü 10.819 km2, 
nüfus yoğunluğu 254 kişi/km2dir (tuik.gov.tr, 2012). Bursa'ya ait ilçeler; Nilüfer, 
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Osmangazi, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, 
Karacabey, Keleş, Ketsel, Mudanya, M. Kemalpaşa, Orhaneli, Osmangazi, 
Yenişehirdir. Bursa aldığı göçler sonucunda mevcut yerleşimin çeperindeki geniş ve 
verimli tarım alanlarına taşmakta, kent merkezinde yoğunlaşmalar, tarım ve koruma 
alanlarında kaçak yapılaşmalar görülmektedir. 

Resim 1. Bursa Konumu ve İlçeleri 

Bursa, Osmanlı devletinin başkentliğini yapmış önemli kentlerden birisidir. 
Bursa'daki ipek üretimi 19. yy'dan itibaren dünya kapitalleşmesi ile etkileşime 
girerek ipek üretimindeki teknoloji gelişimi ile birleşerek ipek fabrikalarının 
yapılanmasıyla sonuçlanmış ve mekanın şekillenmesinde itici güç oluşturmuştur. 20. 
yy. başlarında I. Dünya ve Kurtuluş savaşları kentin gelişimini engellemiştir. 

1933 İpek-İş, 1938 Merinos fabrikalarının açılması ile Cumhuriyet dönemi Bursa'sı 
kuzey yönünde gelişim göstermiştir. 1938-1944 yıllarında Çelik Palas ile Park otelin 
yapılması kenti batıya doğru geliştirmiştir (Botkan'dan aktaran Karakurt, 2002). 
1950'lerde Bulgaristan'dan kente gelen göçler ve ülke içi göçler kentin gelişimini 
ovaya doğru kaydırmıştır. 60'lardan itibaren bazı ticari faaliyetler kenti terk ederek 
kent merkezinden dışa doğru açılan yollar üzerinde yapılanmaya başlamıştır 
(Karakurt, 2002). Büyük sanayi kuruluşları da kenti batı yönüne kaydırmışlardır. 
Kent merkezinin yoğun nüfusu taşıyamaması kent çeperlerinde yeni yerleşim 
alanlarına neden olmuştur. Bursa- Yalova Karayolu'nun açılmasını ve Türkiye'deki 
ilk organize Sanayi Bölgesi'nin Bursa'da açılması (1965) bunu tetiklemiştir. Kentte 
sanayi faaliyetlerinin artması çekici bir güç oluşturmuş ve nüfus artmıştır. 
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1960'dan sonra Bursa kent nüfusu her on yılda iki katına çıkarak hızlı bir şekilde 
büyümüş ve yeni kentsel mekan ihtiyacını doğurmuştur. 

Tablo 1. Bursa iline ait nüfus değişimleri (TUİK, 2012) 
YIL KENT NÜFUSU TOPLAM 
1970 416.662 847.884 
1980 636.910 1.148.492 
1990 1.157.805 1.603.137 
2000 1.630.940 2.125.140 
2010 2.308.574 2.605.495 
2011 2.652.126 2.359.804 

1976 Nazım Planından sonra planlı arsa sunumu hızlanmış, 1984 Nazım Planı ile de 
kent gelişmiş batıya yönlendirilmiştir. Aynı dönemde Uludağ üniversitesi yerleşkesi 
açılması da kenti batıya doğru geliştirmiştir. Ancak alt gelir grupları yerleşim 
alanlarında planlama yapılamaması kenti güney, doğu yönlerine doğru büyütmüştür. 

18 Haziran 1987 tarihinde çıkarılan 3391 sayılı yasa ile Bursa Büyükşehir statüsüne 
girip Bursa Ovası 'nda bulunan birçok köy Belediye sınırları içine alınmış. Kent 
merkezi de Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer olarak üç merkez ilçeye ayrılmıştır. 
90'lı yıllarda kent çeperlerinde yeni yerleşim bölgeleri oluşmaya başlamıştır. Yine 
bu dönemde alışveriş merkezlerinin açılması geleneksel ticaret merkezi olan 
Kapalıçarşı ve Hanlar bölgesinin ağırlığı azalmıştır. 

Türkiye gibi hızlı bir şehirleşme süreci yaşayan bir ülkede şehirlerin gelişmelerini 
tek elden yönlendirip biçimlendirmek, kaynaklarının üzerinde denetim sağlamak, 
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uygun önlemleri almak amacı ile uzun dönemli planlar gerçekleştirmek için; 2004 
senesinde 5216 sayılı Büyükşehir Yasası çıkmıştır. Kentleşme süreci kentlerin 
mekânda geniş alanlara yayılmasına ve çevresine ekonomik ve toplumsal yönden 
egemen olmasına neden olmaktadır. Doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketimin 
sürecini başlatan bu olgu özellikle gelişmekte olan ülke metropollerinde plansız ve 
denetimsiz büyüme ile kendini göstermektedir. Metropolitan alanların çeperlerinde 
kentsel gelişmeler süreksizlik içermekte ve düşük yoğunluklu bir yapılanmayla 
kentsel saçaklanmaya sebep olmaktadır. 

2004 Yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun temel 
hedeflerinden biri, kentsel alanlarda bütüncül planlama yaklaşımını öne çıkarmak ve 
saçaklanarak büyümeyi kontrol altına almaktır. Yasaya göre: 

"Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki 
yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan 
il belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de 
dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir (Madde-4)." 
Ayrıca, Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi de; "Büyükşehir belediyesi, 
ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. 
Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve 
gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir (Madde-11)." olarak tanımlanmıştır. 

Resim 3. Bursa 2002-2012 Kent Formları 

Benzer bir anlayışla, gündemdeki yeni büyükşehir yasa tasarısı da Büyükşehir 
belediyelerinin sınırının il mülki sınırına kadar genişletilmesini öngörmektedir. Bu 
çalışma kapsamında Bursa metropol alanının fraktal boyutunun 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu öncesi ve sonrasında ölçülmesi ve değerlendirilmesi 
hedeflenmiştir. 

Çalışma Bursa kent merkezinin Nilüfer, Gürsu, Kestel, Osmangazi, İrfaniye, 
Yaylacık, Gümüştepe yerleşim alanları ile kısıtlanmıştır. Çalışmada kullanılan 2012 
tarihli uydu fotoğrafı Google Earth programından kullanılmış, 2002 yılına ait uydu 
fotoğrafı için ise Bursa Büyükşehir Belediyesi 3 boyutlu kent rehberi kullanılmıştır. 
Kıyaslanabilir veri bulmak çalışmayı kısıtlayan en büyük etken olmuştur ve bu 
nedenle ancak Citys Mayor kestirim dönemini içeren iki yıl incelenebilmiştir. 

Uydu fotoğrafları CBS ortamında (ArcMap 10) analiz edilmiştir. Elde edilen raster 
verilerin fractal değerleri Fractalyse programı ile hesaplanmıştır. 
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Bursa kent merkez yerleşimine ait 2002 ve 2012 yılları fraktal değerleri Batty ve 
Longley (1994), Shen (1997)'in çalışmaları izlenerek kutu sayma yöntemi (box-
counting method) ile kestirilmiştir. Kutu sayma metodu, sınırların düzensiz olma 
derecesini ortaya koymaktadır. Yüksek fraktal değer sınırda fazla girinti çıkıntı 
olduğunu gösterir. Kutu Sayma Yönteminde: 

Farklı "r" kutu boyutlarında gridler şekille çakıştırılmakta ve nesne ile çakışan 
kutuların sayısı "N" bulunmaktadır. 

log N(r) = D log(1/r))+log k 

Fonksiyonunun lineer kısmının eğimi "D", fraktal boyutu vermektedir. "k" ise 
fraktal ölçüdür. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Bursa kentinin yerleşim lekesine ait fraktal boyut değerleri 2002- 2012 yılları 
arasında 1.677 den 1.710 değerine gelmiş olması Batty ve Longley (1994)'in ve 
Batty ve Xie (1996)'nin çalışmalarında belirttiği gibi fraktal değerin zaman 
içerisinde artacağı öngörüsünü doğrulamaktadır. Artan nüfus, planlı yerleşim ile 
değerlendirildiği için mekansal doluluk zaman içerisinde artmıştır. 

Elde edilen sonuçlar, Bursa metropol alanının büyüme biçiminin 2004 yılında 
çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'ndan olumdu yönde etkilendiğine 
işaret etmektedir. Planlama yetki ve sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesi'nde 
toplanması ile saçaklanarak büyüme olarak tanımlanan büyüme biçiminin ölçülür 
derecede azaldığı ve kentin fraktal boyut değerinin arttığı gözlenmektedir (Resim 4). 

Resim 4. Bursa 2002-2012 Fraktal Boyut Değerleri 

Kentler geçmişleri, bugünleri ve gelecekleriyle birer bütündür. Plansız ve düzensiz 
kentsel yayılma; kentsel sürdürülebilir gelişmeye tehdit oluşturmakta kaynakların 
tüketimi ile atıkların artmasına sebep olmaktadır. Kentlerin kaderlerini 
etkileyebilmek ve değiştirebilmek açısından ise kentlerin nazım planları büyük 
önem taşır. Bir kentin nazım planı o kentin geçmiş ve gelecek kimliklerini kaba 
hatlarıyla bütünleştiren, uzun vadede ulaşılması istenen toplumsal ve mekansal 
hedefleri sergileyen temel dokümanı, bir anlamda anayasasıdır (Sezgin,Varol,2012). 
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Kentlerin büyüyen nüfusları, genişleyen alanları ve değişen, dönüşen mekanı 
bütünlük içinde algılamak, yakın çevrelerine, ulusal etki alanlarına ve uluslararası 
konumları ile beraber değerlendirilmek durumundadır. Bu bağlamda da Bursa hem 
istatistiklerde, hem coğrafi konumuyla, hem de sosyo-ekonomik değerlerde ön plana 
çıkan bir ildir. 

Kentsel gelişimin temel belirleyicisi olması gereken planların; gelişmeleri 
yönlendiren dinamik-esnek belgeler olması gerekmektedir. Bu da, yetki-mevzuat -
plan süreçlerinin bütünselliği ve tamamlayıcılı ile gerçekleşebilecektir. 5216 sayılı 
Yasa, eksiklikleri ve aksaklıklarına rağmen kent toprağının korunması konusunda 
önemli düzenlemeler öngörmekte olup, etkilerini gelecek dönemlerde daha iyi 
şekilde gözlemlemek mümkün olacaktır. 

Kent saçaklarında daha aktif politikalar geliştirilmesi, akıllı büyüme gibi kentsel 
yayılmayı engelleyecek modeller (Litman, 2007) ve akılcı mekânsal planlamalarla 
doğal kaynaklar ve kentsel kullanımlar arasındaki dengenin sağlanması da önem 
taşımaktadır. Fraktal yöntem ile kent verimliliğini sorgulamak, veri tabanlarının 
oluşması ve zaman serisi üzerinde değerlendirilmesi ile bu konuda yapılacak olan 
çalışmalar için önemli girdiler sağlayacaktır. 

Tüm çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmanın da eksiklikleri bulunmaktadır. Bunların 
başında tüm Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin değil Nilüfer, Gürsu, Kestel, 
Osmangazi, İrfaniye, Yaylacık, Gümüştepe yerleşim alanları incelenebilmiştir. Bu 
da tüm Bursa iline anlamlandırmayı zorlaştırmaktadır. Çalışmanın diğer eksikliği ise 
kıyaslanabilir uydu fotoğrafı ve hava fotoğrafı elde edilememesi, daha fazla zaman 
kesitinin incelenememesine neden olmuştur. Tüm eksikliklerine rağmen bu çalışma, 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun olumsuzluklarına karşın, kentsel 
formun daha az saçaklanarak mekanın daha verimli kullanılmasına katkı 
sağlayabildiğine işaret etmektedir. Ancak, bu hususta daha kesin sonuçlar elde 
etmek için benzer ve daha kapsamlı çalışmalara gerek duyulmaktadır. 
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Bir Planın Düşündürdükleri: Üst Ölçekli Bir Planın 
Uygulanamama Sorunu: Eskişehir Örneği 
Asım Mustafa Ayten1, Seçil Gül Meydan2, Gizem Karakaş3, Hilal Şenöz4 

Özet: Eskişehir'e ilişkin en temel sorun, kırsal nüfusun, yıllara oranla azalması ve nüfusun, merkezde 
yoğunlaşmasıdır. Sanayileşmeye bağlı kentleşme sürecinde, üst periyotta bir kalkınmışlığın yaratılmış 
olması sosyal, ekonomik, yönetsel ve teknolojik açıdan bir kentsel gelişme sağlamaktadır. Bununla 
birlikte, hizmetler sektöründe meydana gelen gelişmeler de mekansal yapının büyüklüğü ve 
çeşitliliğinden anlaşılmaktadır. Merkezi ve yerel yönetimlerin yatırım ve kararları kentin yaşanabilirlik 
niteliklerini ve arazi kullanım kararlarını etkileyerek kent makro-formunda değişiklikler 
yaratmaktadır. Ancak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen, Nazım İmar planı çeşitli 
gerekçelerle kamu yararına ve şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına aykırılık oluşturması nedeni ile 
Şehir Plancıları Odasınca dava açılmak sureti ile yürütmesinin durdurulması kararı alınmıştır. Bu 
bağlamda, planlama teknik bir uğraş olmaktan öte, belirlenen sınırlar içinde, kamu yararı gözeterek 
sorunları çözmeye yönelik, politikalar üreten ve uygulayan bir araç olmaktadır. Mekanik bir planlama 
yaklaşımı yerine sistemci bir planlama ile plancının rolü ve planlamanın işlevi yeniden tanımlanarak, 
planın uygulanabilir olması sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Düzeni Planı, Eskişehir, Alternatif Plan, Sistemci-Bütüncül Planlama, 
Strateji 

Abstract: The main problem of Eskişehir is decrease of rural population and increase of urban 
population, especially at the center of the city. This fact should be evaluated as a result of increased 
requirement for high level services sector based on dense and specialized industrialization at the city 
which has shown a rise. At the process of urbanization rise based on industrialization, the fact of a 
development to be created at the upper period provides an urban development in social, economical, 
administrative and technological angles. Nonetheless, the developments occurred at services sector 
can also be realized from the huge dimensions of venues and their diversity. Investments and decisions 
made by central and local administrations have great effects over habitability qualities of the city and 
decisions of land usage and these effects cause changes over city macroform. However, decision of 
stay of execution for Land Use Plan prepared by Eskişehir Metropolitan Municipality has been taken 
on behalf of public as a result of file suited by Environment Physical Plan by the reason of the plan to 
cause contradiction with the urbanization principles and planning basics. Under this scope, planning is 
not only a technical work but it becomes a tool producing and implementing policies which is directed 
to solve problems within the specified limits and on behalf of public. Instead of a mechanical planning 
approach, it is necessary to redefine the role of planner and the function of planning by using a 
systematic planning method and the plan should be made proper for being implemented. 
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Asım Mustafa Ayten, Seçil Gül Meydan, Senem Yozgat 

Keywords: Environmental Plan, Eskişehir, Alternative Plan, Systematic - Integrated Planning, 
Strategy 

Giriş: 

Planlama disiplini, sorunlar kompleks hale geldikçe farklı disiplinlerin (ekonomi, 
sosyoloji, istatistik, jeoloji vb.) etkilerinin oldukça ağırlıklı olduğu ve planlama 
sürecinin de bu durumdan etkilendiği bir hal almıştır. Kuşkusuz, planlama bir ekip 
çalışmasıdır. Bu ekip çalışması içinde doğru ve yerinde planlama kararları vermek 
ve uygulayabilmek bakımından plancının rolü daha da önem kazanmıştır. İmar 
yasası ile diğer özel yasaların belirlediği yasal çerçeveye göre yetki ve 
sorumlulukları tanımlanan plancılar bir yandan da etiğe göre de davranmak 
durumundadır. Dolayısı ile etik yasal, yönetsel yapı kadar önemlidir. Planlama 
süreci planın türüne, içerdiği sorunların basitten karmaşığa uzanan yapısına göre 
farklılaşabilir. Ancak, bu sürecin tasarımı ve işletilmesi plancının insiyatifindedir. 
Bu insiyatif ise, kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama kuralları ve etiğine uygun 
olmalıdır. Bu bildiride ele alınan örnek çalışma, bu değerlere uygun olmadan 
gerçekleştirilen Eskişehir Büyükşehir Belediye meclisinin 15.10.2009 tarih ve 265 
sayılı kararı ile onaylanan Eskişehir 1/25000 ölçekli Nazım imar planının 
yürütülmesinin durdurulması ve planın iptaline yöneliktir. 

Planlama Etiğine dair kuramsal bir bakış açısı oluşturmak: 

Etik sadece yazılı kurallardan oluşmamaktadır. Geçmişten gelen ve kültürle 
harmanlanan değerler bütünü ahlaklar toplamı, eğilimler belirleyici olabilmektedir. 
Kentler büyürken kentleşme artarken kentlerin yönetimi ve kentlere dair politikalar 
ön plana çıkmaktadır. Kent ' i yönetmeye talip olanlar kent halkına danışmalı ve 
buna uygun rasyonel kararlar üretip uygulayabilmelidir.Yönetimsel boyutta kentsel 
alanda ortaya çıkan rantların sosyal yapı ile dengelenmesi ve mekânsal eşitsizliklerin 
giderilmesi gerekmektedir.Kent yönetimleri planın ve planlama süreçlerinde 
yönlendirici işlev görmelidir.Planlar kamu yararına uygun, plan ve plancı etiğine 
uygun gerçekleşmelidir. 

Etik kurallar herkes tarafından bilinmeli ve uygulanmalıdır. 

Evrensel ve yerel bağlamından koparılmamalıdır ve sürekli olarak geliştirilmelidir. 

Amaç mesleğin gelişimi ve meslektaşların bu durumdan olumlu 
etkilenmesidir.İktidar olmak ve bunu kullanmak gibi unsurlar mesleğin gelişimini 
zedeleyeceği unutulmamalıdır. 

Çıkar çatışmaları etik yönü ile çözülebilir. Etik aynı zamanda planlama açısından 
önemli bir müdahale aracı olarak kullanılabilir. 

Farklı alanlarda planlama ve diğer yan disiplinlerin örneğin, mimarlıkta olduğu gibi 
etik kodlar belirlenmelidir. 

Kentlinin kente karşı görev ve sorumlulukları vardır. Bu kentli hakkını ve 
geliştirilen davranış kalıpları etiği oluşturur. Özellikle, Avrupa Birliği uyum yasaları 
ve Eğitim programları kapsamında hayat boyu öğrenme en önemli ilkelerden birini 
oluşturmaktadır.Bu bakımdan, öğrenci odaklı olmak üzere diğer bileşenlerle birlikte 
hayat boyu öğrenme içinde eğitim ve etik açısından donanım kazanması 
düşünülmelidir.Etik, mensup olunan kurumun kültürü ve bu kültürden etkilenmeyi 
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amaçlamaktadır.Böylelikle, toplum yaratılan değerler kümesi ve bilinci aslında etiği 
oluşturmaktadır.Her meslekte olduğu gibi özelde etik kodlar oluşturulmalıdır. Şehir 
planlaması mesleği ve bu meslekten yetişen şehir plancısının işlevi kamu yararı 
uyarınca yaşanabilir, sağlıklı, hakçalı, sosyal adaletin var olduğu mekanlar yaratmak 
ve bu mekanları sürdürülebilir kılmaktır.Bu amaca ulaşmak zor olmasına karşın, 
temel unsurların başında gelmektedir.Gerek plancı gerekse yaşayanlar kent halkı 
mekânsal yapı içinde etkileyen ve etkilenen konumundadır.Bu salt, fiziksel olmayıp, 
sosyal, kültürel ve ekonomik, politik yönlerden oluşan ve aralarındaki ilişkilerin 
belirlediği bir yapıdır.Sosyo-Kültürel boyut etiği şekillendiren en önemli yapı 
taşıdır.Çünkü, Ahlak normatiflik taşır.Ahlak felsefesi olan Etik sosyal yapıda var 
olan ve gelişmelere açık olan birikimin yarattığı kültürdür.Dolayısı ile, etik o dönem 
için benimsenen toplumsal değerler sistemini öne çıkartmaktadır.Örneğin, 1980 
sonrası, Türkiye toplumundaki gençlerin çok kolay yoldan para kazanmak istekleri 
hakim olmaya başlamış ve bu yöndeki kültür yapısı etiği etkilemiştir.Bu bağlamda, 
ortak değerler toplumun kabul ettiği tüm değerler sistemini tartışmasız bir biçimde 
değiştirmiştir.O halde her alandaki etik bu durumdan doğrudan etkilenebilir. 

Ekonomik yapı ise, doğrudan maddi boyutu ilgilendirdiği için kişisel yaşam 
biçimindeki ve aile düzeyindeki değişiklikler ekonomik ilişkilerin farklılaşması 
manevi boyutu etkiler hale gelmiş Buna dayalı bir kentsel sistemi doğmuştur. Bu da 
gayrimenkule ve ranta dayalı bir ekonomik yapının doğmasına neden olmuştur. Tüm 
kentlerimizde az yada çok yüksek düzeyde arsa ve üzerindeki imar hakları yolu ile 
mekânsal yapı değişim ve dönüşüm içerisindedir.Bu aynı zamanda, sosyal yapıyı 
değiştirerek kentsel mekan üzerinde sosyal kutuplaşmayı arttırır boyuta 
gelmiştir.Kapalı site örneklerinin tüm kentlerimizde yaygınlaşması bunun kanıtıdır. 

Politik yapı ise, kent için karar veren ve uygulayıcıların mekan üzerindeki 
hükümranlık alanı konumundadır.Halk edilgen bir katılım yolu ile belirli aralıklarla 
kendisini temsil eden ve karar veren organları belirlemektedir.Mülkiyet odaklı bir 
planlama ise imar planlaması olup, sistemi değiştirecek boyutta değildir.Plan yapan 
ve uygulayan karşısında olan belde sakinleri bireysel hakları kullanarak planlara 
itiraz edebilmektedir. Böylece, idari yargıya intikal eden dava konusu hakkında 
bilirkişilik yolu ile karar verilebilmektedir. 

Plancı açısından plan hakkında tek başına karar verip uygulanması 
düşünülemez.Çünkü, plancı ekip içerisindeki diğer mesleki disiplinlerle bir arada 
çalışmak durumundadır.Bu durum, eğitim kültürünün ve etiğinin gereğidir.Plancı ve 
planlama sürdürülebilirliği temel ilke olarak ele almalı ve uygulamalıdır.Sadece, 
günümüz koşulları değil, gelecek kuşakların menfaatleri hesaba katılarak koruma-
kullanma dengesi gözetilmek durumundadır.Dolayısı ile, bununla ilgili planlama 
süreçlerine kullanıcılar dahil edilmeli, bilgilendirilmeli bu yolla eğitilmeli ve belirli 
bir kültür oluşturulmalıdır. Böylece, plancıya ve planlamaya bir inanç ve değerler 
bileşkesi oluşturulabilir.Kuşkusuz, planlama piyasanın karşıtlığında bir eylem 
alanını tanımlar. Bu bakımdan, piyasa tarafından belirlenen değil, planlamanın 
belirlediği hayatın her alanına yansıdığı bir düzen oluşturulmaldır. Bunda, devletin, 
yerel yönetimlerin rolü ve işlevi ayrıca tartışılmalıdır. 

Türk toplumu katılımcı bir bakış açısı ve kültürüne sahip olmayıp, sürekli birileri 
tarafından yönlendirilen bir toplum durumundadır. Cumhuriyetin on beş yıllık 
dönemi için bu durum bir istisna niteliğindedir.Bu bir kültürel alt yapının getirdiği 
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bir sonuçtur. Bu açıdan, planların elitist ve konusunda uzman mimar ve plancılar 
tarafından gerçekleştirilmiş olması önemlidir. Dönemler ilerledikçe, eğitim 
yaygınlaştıkça şehir planlama mimarlık disiplininden bağımsız hale geldikçe bu 
eğitim yapısının profesyonel yaşama yansıdığını gözlemlemekteyiz. Bunun yanı 
sıra, 80 sonrasında hakim hale gelen Neo-Liberal ekonomi politikaları şehir 
planlama meslek pratiğini etkilemiştir. 

Planlama eylemi sosyal, ekonomik, mekânsal yapıyı analiz eder, çözümler üretir. 
Yaşamın kendisi içinde sorunlar mevcuttur ve bu sorunlar sürekli olarak değişkenlik 
gösterir. Bu sorunların çözülmesi içinde planlamaya başvurulur.Bütün bunlar 
planlama ve plancının meşruiyet alanlarını tanımlar, sınırlarını belirler.Meşru olmak 
yasal yapıya dayalı olmak ve buna uygun yönetsel yapıyı oluşturmaktır.Ülkemizde 
çok sayıda planlamayı ilgilendiren mevzuat pek çok yetkili kurum ve kuruluş 
bulunmaktadır.Hatta, bu kuruluşların yetkileri bazen birbirleri ile çelişmektedir.Bu 
da planlamanın gücünü zayıflatabilmektedir. 

Planlama sübjektif değerler değil, objektif olarak şehircilik ilkelerine uygun kamu 
yararını öne çıkartan bir anlayışla oluşturulmalıdır.Yava yargıya intikal etmiş 
hakkında dava açılmış konular bu esaslar yönünden değerlendirilerek, sonuca 
varılmaktadır.Kişilerin planı, planlaması olmaz.Planlama halka mal olmalı hesap 
verebilir nitelikte olmalıdır.Eğer yapılan plan kamu yararına aykırılık teşkil ediyorsa 
planlama süreçlerine uygun bir biçimde oluşturulmadığı görülürse hukuki açıdan 
sakat bir işlem gerçekleştirilmiş olacaktır.Örneğin yapılan bir nazım imar planı 
kapsamında imar planı değişiklikleri yolu ile, planın bütüncüllüğü ve ana 
kararlarının ortadan kalkması söz konusu olabilmektedir. Ya da bir plancının 
planladığı alana ilişkin aldığı kararların kamu yararına uygun olmaması ve bunun da 
mekan üzerinde yaratacağı baskılar ve oluşacak rantların plancı tarafından çıkar 
grupları ile beraber kullanılması etik yapıya aykırı bir durumdur. Bu durumun 
çözülmesi ise hukuk yolu ile gerçekleştirilebilir. Hukuk normatiflik üzerine kurulu 
bir sistemdir. Hukuk içinde plancının ve planlamanın nasıl olması gerektiği belirtilir. 
Bu kapsamda, sivil meslek örgütleri olan meslek odalarının etkin bir şekilde meslek 
adamlarını izleyebildikleri, mesleğin icrası ile ilgili standartların ve ortak değerlerin 
oluşturulması mesleki pratiğin ve kalitenin arttırılmasındaki en önemli 
koşullardır.Örneğin, İngiltere'deki RTPİ, A.B.D'deki APA VE AİCP gibi meslek 
örgütleri, Üniversitelerle birlikte etkin bir biçimde yer almaktadırlar. Bu katılımcı 
uygulamaların başında Etik Kodların oluşturularak uygulandığı göze 
çarpmaktadır.Bu aslında plancının uzmanlaşmasını teşvik eden, mesleğin işlevi ve 
rolü ile meslektaşın işlevini belirleyen özellikler içermelidir.Meslek ahlakı eğitim ve 
profesyonel yaşam içinde geliştirilen davranışları kapsamaktadır. Mesleki norm ve 
kurallara uygunluk, Etik ve etik kodlar çerçevesinde davranmak olarak açıklanabilir. 

Şehir Plancıları Odamızın bu çerçevede hazırlamış olduğu "Şehir Plancıları Odası 
Geçiş Dönemi Mesleki Etik Kural ve İlkeleri" çok değerli bir çalışma niteliğinde 
olup, meslek adamlarımızdan mesleğin gelişmesinde önemli yansımaları olan bu 
ilkeleri benimseyerek pratik hayata aktarmaları ve uygulamaları beklenmelidir.(... 
2012) 

Eskişehir Kentinde Planlama, Planlamayı etkileyen faktörler: 
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1923 yılını izleyen yıllarda kentte konut alanlarında büyük bir canlanma 
yaşanmıştır. Öncelikle Yunanlıların ateşe verdiği çarşı ve Hıristiyan mahalleleri gibi 
eski yerleşim sahalarında onarılma ve yapılanma başlamıştır.1923-50 yılları arasında 
genel olarak Türkiye'de sanayi alanında planlı bir döneme geçilmiş, sermaye ve 
yatırımlar ise Anadolu'ya yönlendirilmiştir. Kent, Cumhuriyetin ilk yıllarında kamu 
yatırımlarının yoğunlaştığı kentlerden biri olma özelliğini taşır. Bu nedenle 1923-50 
yılları, kentte çeşitli sanayi tesislerinin kurulduğu bir süreçtir. Sanayiinin gelişmesi 
için gerekli bu olumlu koşulların sonucu olarak, 1924 yılında devletleştirilen Cer 
atölyesine ve 1926 yılında da kurulan Tayyare Bakım Atölyesi ve 1933 yılında 
kurulan Şeker Fabrikası gibi devlet kuruluşları izlemiş ve aynı tarihlerde özel 
sektörce kurulan, dönemin ölçülerine göre büyük sayılabilecek un ve kiremit 
fabrikaları kent bünyesinde yer almıştır. 

Aynı dönemde kent içi ulaşımda da yeni yol düzenlemeleri yapılarak ulaşım 
fonksiyonunda da bazı gelişmeler gerçekleştirilmiştir. Nitekim sivri ve düzensiz 
taş parçaları ile döşenmiş kaldırımların, parke kaldırıma dönüştürülmesi kent 
içindeki yolların genişletilmesi veya yenilerinin açılması (İstasyon-Köprübaşı, 
Sivrihisar-Köprübaşı, İstasyon-Atatürk-Tahıl-Odunpazarı-Muttalip-Sakarya ve 
çarşı içi caddeler) köprülerin yapılması (Yediler, Akarbaşı, İstasyon köprüleri) 
ve belediye otobüs işletmesinin hizmete girmesi bu tip gelişmeler arasındadır. 
Bunun dışında yine bu dönemde belediye geniş çaplı planlar yaparak, kentte 
Yediler, Alaaddin parkı gibi yeşil alanlar oluşturulmuş, kentin ortasından geçen 
ve sık sık taşkınlara sebep olan Sarısu mecrasını yapay bir kanalda Porsuk 
çayına bağlamış, Porsuk çevresi düzenlenmiş, mezbaha ve mezarlık gibi alanlar 
yeniden tahsis edilmiş, itfaiye ve sağlık hizmetleri ise programlaştırılmıştır. 
Görüldüğü gibi XX. yy'ın ilk yarısı biterken kent Osmanlı imparatorluğu 
dönemindeki tarımsal fonksiyonlu görünümü yanında 1925'den sonra sanayi ve 
ticaret alanında gelişmiş başka bir deyişle çok fonksiyonlu kent özelliği 
kazanmaya başlamıştır.1923-1950 arasındaki dönemde Eskişehir 'de konut 
alanları, merkezi iş alanları ile sanayi tesisleri çevresinde yoğunlaşmış, dairesel 
olarak ve sınırlı bir mekanda gelişmiş, toplu bir yerleşim biçimi göstermektedir. 
Kentte hızlı nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan konut 
sayısındaki artışa rağmen gecekondulara rastlanmaz. Eski konut alanlarının yer 
aldığı yerleşim sahalarında bu dönemde yaşanan gelişmelere bağlı olarak 
birtakım değişmelerde oluşmuştur. Bunlardan Odun pazarı semti, geçmişe özgü 
karakterini sürdürürken, Porsuk çayı çevresindeki alanlar bilhassa kent 
merkezine yakın olan kısımlar farklı bir özellik kazanmışlardır. Söz konusu 
konut alanlarının caddelere cephesi olanları yıkılmış ve bu kısımlarda küçük 
çaplı ticarethaneler (bakkal, kasap, tuhafiye, berber, terzi... ) inşa edilmiş, hatta 
alt katı ticarethane, üst katı ikametgah olan yerleşim biçimi belirmiştir. 
Cumhuriyet sonrası gelişen yeni yerleşim sahalarındaki konutlar ise mesken 
tipleri ve yerleşim dokuları bakımından eski konut alanlarından kolaylıkla ayırt 
edilebilir. Bu alanlardan kent merkezi çevresindeki (İstiklal, Arifiye, 
Hoşnudiye) caddeler ve mahalleler boyunca 1-2 katlı bahçe içindeki evlerin 
yıkıldığı, 2-3 katlı betonarme yapıların inşası dikkat çeker. Ancak caddelerin 
hemen arkasındaki sokaklarda ise 1-2 katlı binalar çoğunluktadır. 1950'lerde 
istasyon ve Göksu caddeleri kentin en modern binalarının toplandığı 
kesimlerdir. Cumhuriyet sonrası gelişen yerleşim sahaları içinde apartmanlar 
yeni bir konut tipi olarak belirirken, 1-2 katlı evlerde yaygın konut tipleridir. 
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Kentin Porsuk çayı çevresinde bugünkü Orduevi civarındaki kısımlarda bahçeler 
içinde villa tipinde konutlar ile sanayi alanlarının etrafında yer alan çoğu 
bahçeli, bir kısmı bitişik nizamlı evler dönemin başlıca konut tiplerini oluşturur. 
1950-1960 döneminde Eskişehir, Türkiye genelindeki birçok kente oranla daha 
gelişmiş, çok fonksiyonlu ve hızlı bir kentleşme süreci içerisine girmiş bir kent 
özelliği kazanmıştır. 

Kentin önceki dönemde gelişme göstermesinde ve etkinlikler kazanmasında nüfus 
artışı ile ekonomik alanda gerçekleştirilen devlet yatırımları yanında özel sektör 
girişimciliğinin de payı büyüktür. 1950'lerden sonraki kalkınma hareketlerinin 
kentleşme üzerindeki etkisi, her gelişmekte olan ülkede görüldüğü gibi kentleşme 
olgusu ile belirginleşir. Türkiye genelinde özellikle ülkenin batı yarısındaki 
kentlerde yer alan bu yapılaşmanın Eskişehir kenti üzerinde bir değerlendirilmesi 
yapılırsa, benzer bir biçim ortaya çıkar. Söz konusu etkilerden biri; gecekondulaşma, 
1950'lerde kent üzerinde fiilen görülmeye başlanmıştır. Bu bakımdan Eskişehir 
kentinin gelişimi hakkında ayrıntıya inebilmek için bu konuyu üç devrede 
inceleyebiliriz. 

1950-1960 dönemi ele alındığında konut açığı hem yasal hem de yasal olmayan 
yollarla çözülmeye başlanmış, sanayi ve sosyal donatı alanlarının yer seçimi 
kararları ise şehrin bütününden kopuk olarak alınmıştır. Bu nedenle dönem, kentin 
yerleşim planının daha doğrusu plansızlığın biçimlenmeye başladığı devredir. 

1960-80 dönemi olarak ayrılan dönemde ise, kent bugünküne yakın bir alan 
içerisinde büyümeye başlamış ve Organize Sanayi Bölgesi'nin de bünyesinde yer 
alması ile sanayi alanları bakımından bir organizasyon dönemine girmiştir. 

1980-92 yıllarını kapsayan son dönem ise konut açığının Türkiye genelinde 
kooperatifler aracılığı ile giderilmeye başlandığı devredir. Bu etkinin kent üzerinde 
yansımasının bir sonucu olarak aynı dönemde şehir alansal büyümesini, 
kooperatifler aracılığı ile sürdürmüştür. 

Eskişehir'in kent biçimi tek merkezli dairesel kentlerin gelişme modelinin ana 
özelliklerini taşımakla birlikte, çizgisel gelişmeye de açıktır. Kuzeybatı yönünde 
İstanbul Karayolu üstünde yer alan küçük sanayi sitesi ile güneydoğu yönünde 
Ankara Karayolu üstünde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nin kentin gelişmesini 
etkilemesi ve kentin ilerde çizgisel bir gelişme göstermesi beklenebilir. 

Eskişehir'in kent merkezi, iki ana omurga üzerinde yoğunlaşan ve bu omurgalara 
bağlanan caddeler boyunca uzantılar halinde süren bir yapıdadır. Birinci omurga, 
Bursa Yolu ile Sivrihisar Caddesinin birleştiği, merkezi aşağı yukarı Orduevi olan 
kesimdir. İkinci omurga ise, İki Eylül Caddesinin kuzey yanından başlayarak, 
Hamam yolunun doğusuna dek uzanan üçgen alandır. Birincisi Porsuk Çayının 
kuzeyinde ona koşut, ikincisi ise çayın güneyinde ona dik yer alan iki bölge birbirine 
Porsuk Çayının üstünden geçen Köprübaşı Caddesi çevresinde yoğunlaşan merkez 
işlevleri ile bağlanır. 

Şehir merkezi, özellikle kuzey yönüne doğru büyümesini sürdüren ancak 
Eskişehir 'i çevre yerleşim merkezlerine bağlayan karayolları boyunca da 
gelişmeler gösteren bir yapıdadır. Kentin büyümesi, genel olarak kuzey, 
kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinde gerçekleşmiştir. Bunun önemli sebeplerden 
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birisi kentin doğusunda bulunan askeri ve sanayi bölgeleri ile batısında bulunan 
yapılaşmayı tamamlamış bölgeler arasında sıkışmadır. Ayrıca kentin kuzeyinden 
geçen Ankara- İstanbul karayolu bağlantısı kuzeye doğru genişleyen konut 
alanları için bir diğer çekim unsuru oluşturmaktadır. Merkez ticaret bölgesi ise 
199 hektardır.(Karakaş, Şenöz, 2011) 

Kentin 2010 yılı ADNKS verilerine göre nüfusu 755427 olup, Metropoliten ölçekte 
bir yerleşim karakterindedir. Bu bölge toplam dört alt bölgeye ayrılmıştır. 
Metropoliten Bölge, İnönü Bölgesi, Han-Frig Bölgesi ve Çifteler Bölgesi olarak 
belirlenmiştir. İlin nüfusunun büyük bir bölümü merkez bölgede yoğunlaşmış olup, 
ilçelerde nispeten daha az nüfus barınmaktadır. Genellikle, yaz aylarında 
merkezdeki nüfus başta tarım olmak üzere meyvecilik-sebzecilik amaçlı olmak 
üzere çevredeki ilçelere ve köylere gitmektedir. Özellikle, Ankara ile günlük Hızlı 
Tren ile yolculuk yapmanın başlaması ile birlikte turizm ve iş amaçlı gidiş-gelişler 
yoğunlaşmıştır. Kentin tarihi, doğal ve kültürel özellikler ve potansiyel açısından 
zengin oluşu ulaşımın canlanmasına neden olmuştur. Aynı zamanda, Yüksek 
öğretim alanında iki büyük üniversitenin olması eğitimi canlı kılmakta ve Eskişehir 
dışından yoğun bir biçimde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının tercih ettikleri bir 
il durumuna getirmektedir. Askeri sanayi faaliyetleri ile uçak bakım ve ikmal 
tesislerinin olmasının yanında tekstil, beyaz eşya, metal sanayi, hayvancılık ve gıda 
gibi sanayi dallarının bir arada olduğu ve sanayileşmenin teknoloji üretimi ile 
birlikte gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 

Eskişehir TR 41 Bölgesinde BEBKA' yetki alanı içinde yer alan bir ilimizdir.2010-
2013 yıllarını kapsayan bölge planı uyarınca ( — , 2010) Eskişehir sanayi, teknoloji, 
turizm ve eğitim sektörlerinde gelişme gösteren bir il durumunda olup, yapılan bölge 
planında bu gelişmeyi sürdürmeye devam edeceği görülmektedir.Ayrıca, bölge içi 
ve bölgeler arası ulaşımın yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte bu sektörlerin daha 
da büyüyeceği söylenebilir.Bölge içinde Bursa ile birlikte Metropoliten kent 
karakterinde olan Eskişehir bu sektörel yoğunlaşma ile beraber kümelenmeyi 
yaratabilecek kapasitede bir kentimizdir. 

Kısaca özetlemeye çalıştığımız Eskişehir kenti bu özellikleri ile Metropoliten 
kentlere has sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların giderilmesine dönük 
Büyükşehir Belediyesi nezdinde yapılan planlama çalışmaları yeterli olamamış ve 
yapılmış olan Nazım imar planı aşağıda belirtilen gerekçelerle iptal edilmiştir. 

Dava Konusu İncelenmesi-Planın Uygulanamama nedenleri ve sonucu: 

Dava konusu Eskişehir Büyükşehir Belediyesince 15.10.2009 tarih ve 265 sayılı 
karar ile onaylanan Eskişehir 1/25000 ölçekli Nazım İmar planının yürütmesinin 
durdurulması ve takiben iptaline dayalı Ş.P.O tarafından açılan davaya ilişkin olup, 
dava konusu ve gerekçesi ve iptaline dönük istem yazısı ile sunulmaktadır.(ŞPO, 
2009 ) 

Söz konusu plana ilişkin olarak, yakın bir zamanda karar alınmış ve planın hukuka, 
planlama kuralları ile şehircilik ilkelerine aykırı olduğu kanısına varılarak iptali ve 
yürütmenin durdurulmasına yönelik karar İdari Mahkemece alınmıştır. Özetle, dava 
esas yönünden incelendiğinde; 
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-Dava konusu, 1/25000 ölçekli Eskişehir Nazım İmar planı, 1/100.000 ölçekli Çevre 
Düzeni planına göre aykırılıklar içermektedir. 

- 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı paftalarında çok detaylı olarak incelendiğinde; 
planın tümünü ilgilendirecek boyutta çelişkiler yaratabilecek düzeyde gösterimler 
olduğu tespit edilmiştir. 

-Dava konusu Eskişehir Nazım İmar planı kendi içerisinde tutarsızlıklar 
içermektedir. Örneğin, Nazım İmar planı ile plan lejantı arasında uyumsuzluk vardır. 

- Nazım İmar planı ile uygulama hükümleri arasında çelişkiler bulunmaktadır. 

- Plan açıklama raporunda eksiklikler vardır. 

-Nazım İmar planı açıklama raporunda yer alan tanımlar ile Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi imar yönetmeliği arasında uyumsuzluk vardır. 

-Plan gerekli olan müelliflik şartları sağlanmadan onaylanmıştır. 

Dava Ş.P.O tarafından Büyükşehir Belediyesine karşı açılmıştır. Planlamanın dava 
konusu olabilmesi için planın başlangıcından sonuçlanıncaya kadar geçen süre 
sonunda gerek teknik gerekse hukuki olarak uygun olması şartı aranmaktadır. Bu 
şart, normatiflik bakımından yasaların, plan yapımına dair esasların belirlendiği 
yönetmeliklere uygunluğu ifade etmektedir. Planlama etiği açısından ise daha 
önemlisi planın bilimsel, teknik, hukuki çerçevesinin belirlenerek uygulanmasını 
anlatır. Özellikle, kamu yararına atıfta bulunulması diğer bir zorunluluktur. Bu 
bakımdan, bireysel faydaları arttırmak olmayan kamu yararı kavramının tüm kent 
halkını ilgilendirdiği ve yaratılan rantın tüm kent halkına ait olduğu gerçeğidir. 
Ancak, Ülkemizde yapılan pek çok planın bu bildiride seçtiğimiz örnekte olduğu 
gibi daha uygulama aşamasına geçemeden yargıya intikal ettiği ve sonrasında da 
iptal edildiği görülmektedir. O halde bu planların neden uygulanmadığı, planlama 
süreçlerine uygun olarak gerçekleştirilmediği, kamu yararını dışladığı, rantları 
çoğaltma ve belirli kesimlerin kullanmasına dönük bir araç halini aldığı 
gözlemlenmektedir. 

Eskişehir örneğinde olduğu gibi, tüm kentin ulaşım, demografi, ekonomi, sosyo-kültür 
ve mekânsal yapısını ilgilendiren Nazım İmar planı kararlarının eksik ve yanlış olduğu 
ile ilgili İdare Mahkemece bir kanıya varılması imar demokrasimiz açısından 
önemlidir. Ancak önemli olan, planların yargı kararları ile düzeltilmesi ya da yeniden 
yapılması yerine planlama süreçlerinde etkin katılım modellerinin çalıştırılması, bir 
başka deyişle tabana yayılan planlama ve proje demokrasisinin uygulanması ile 
mümkündür. Aynı zamanda, yapılan plan en yakın yerel yönetim birimini ve kent 
halkını ilgilendirdiği için kentlinin kente karşı sorumlulukları ve kentli hakları 
kapsamında, düzgün planlanmış ve bunun sonucunda elde edilmiş yaşam kalitesi 
yüksek mekanlar önem kazanmaktadır. Bunun için planlama sürecinin her aşamasında 
pasif bir katılım yerine aktif bir katılımın, sektörleri odak alan yeni planlama 
yaklaşımları ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sonuç odaklı olmak yerine süreç 
odaklı olabilen bir planlama yaklaşımı benimsenmelidir. Toplumsal hafızası ve kültürü 
henüz bu aşamaya gelememiş toplumların planlama kültürü ile etiğini oluşturmaları da 
oldukça zordur. Bunun yerini başka dinamikler alacak ve yapılan sahte bir planlama 
ile ortaya çıkan kentlerde sahte kentleşme olacaktır. 

448 



KBAM 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu 

Buna uygun olarak ŞBP 401 ve 402 proje derslerinde seçilmiş olan Eskişehir Nazım 
İmar planı çalışmalarında var olan uygulamalar yerine, sorunları belirleme, 
çözümler üretirken alternatifler oluşturma, karar alma ve vermede bunlardan 
yararlanmak esaslı, planlama süreçlerini bilimsel ve araştırmaya dayalı bulguları 
belirlemeye dönük bir program gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar içinde yapılmış 
olan analiz ve sentez çalışmaları ile diğer plan önerileri yer almaktadır. 

Sonuç: 

Plan dava konusu olmadan önce planlama etiğine, şehircilik ilkelerine ve planlama 
kurallarına uygunluk içermelidir. Böylece, planlar kamu yararının gerektirdiği 
ölçülerde idari yargıya taşınmamış olacaktır. Eskişehir Nazım İmar planında olduğu 
gibi Türkiye'de pek çok plan idari yargı tarafından ele alınmış ve yürütmeyi 
durdurma kararları verilerek iptal edilmiştir. Bu bildiride örnek olarak ele alınan 
Eskişehir Nazım İmar planı bu sakıncaların tümünün olduğu bir plan olması 
açısından önemlidir. Eskişehir Nazım İmar planı kentin gelişme yönlerini, ulaşım 
bağlantıları ile diğer arazi kullanımına ilişkin bilgileri içeren bir plan olması 
bakımından önemlidir. Ancak, planın bildiride belirttiğimiz hususları dikkate 
almadan gerçekleştirilmiş olması kamusal kaynakların ve zamanın israf edilmesi ile 
sonuçlanmıştır. Bu da göstermektedir ki, planlama çalışmalarına başlanırken, 
kentteki tüm paydaşların görüşleri alınmalı, plan halka anlatılmalı ve 
bilgilendirilmeli, konusunda uzman teknik ekipler ile danışmanlar yürütücülüğünde 
plan tekniğine ve içeriğine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Kuşkusuz, plan ve 
planın yapımından sorumlu olanların planlama etiğine göre hareket etmeleri gerekir. 
Her plan, katılımcı, sürdürülebilir, sosyal eşitlikçi, objektif ve aleni olmalıdır. Ve 
bütün bunlara göre bir planlama etiği oluşturulmalıdır. 
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Dirençlilik (Resilience) Konsepti Altında Ankara'daki 
Kentsel Saçaklanmanın Ekolojik Boyutunun 
İncelenmesi 
Büşra Durmaz1, Cihan Erçetin2 

Öz: 20. yy'da sanayileşmeyle beraber kentler çevredeki yerleşmelere doğru plansız bir şekilde 
yayılmaya başlamıştır. Metropolitan kentin bu yeni büyüme biçimi "kentsel saçaklanma" 
olarak adlandırılmaktadır. Kentsel saçaklanma kentlerin ekolojik, ekonomik ve sosyal 
dirençliliğini olumsuz yönde etkiler. Bu çalışmada kentsel saçaklanmanın bir başka deyişle 
kentsel yayılmanın kentin ekolojisinde meydana getirdiği olumsuzluklar ele alınarak 
Ankara'da kentsel saçaklanmanın kentin ekolojik dirençliliğini (resilience) nasıl etkilediği 
konusuna vurgu yapılması amaçlanmaktadır. Ankara'da makroformunun saçaklanmasıyla 
beraber kent tarım arazilerine doğru yayılmaya başlamış, aynı zamanda gidilecek mesafeler 
uzadığından dolayı araç kullanımı sayısı artmış, bu durum hem hava kirliliği sebep olmuşhem 
de küresel ısınmaya yol açacak emisyonları arttırmıştır. Ayrıca bu saçaklanma su 
havzalarının üstünde yapılaşmaya yol açmıştır. Tüm bu sayılan sebepler Ankara'nın ekolojik 
yönden kırılgan olmasına sebep olmuş ve direncliliğini Folumsuz yönde etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Saçaklanma, dirençlilik, Ankara, tarım, ulaşım. 

Abstract: Together with the industrialization in 20th century, cities started to sprawl towards 
periphery without planning. Such kind of a development pattern of metropolitan cities is 
called as "urban sprawl". Urban sprawl affects ecological, economic and social resilience of 
the cities negatively. In this study, it is aimed to be emphasized the effect of urban sprawl on 
ecology of the city negatively and how urban sprawl affects ecological resilience of the city. 
In Ankara, together with the urban sprawl, the city has started to spread towards agricultural 
areas, at the same time the number of vehicle usage has increased because of the increase in 
transportation distances; this results in both air pollution and increase in emissions that 
cause global warming. In addition, such kind of a sprawl resulted in construction on water 
protection zones. All these reasons have made Ankara ecologically fragile and affected 
resilience negatively. 

Keywords:. Sprawl, resilience, Ankara, agriculture, transportation. 
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1. Giriş 

Dirençlilik (resilience) kavramı ilk olarak ekoloji ve çevreyi ilgilendiren dallarda 
kullanılmıştır. Dirençlilik kavramının diğer alanlarda kullanılması 80'li yıllardan 
sonra görülmeye başlamıştır. Diğer alanlar içerisinde yer almasıyla da beraber, bu 
kavram kent ve bölge planlaması açısından da önemli bir kavram haline gelmiştir. 
Özellikle kent ve bölgelerin yapı taşları olan demografik ve ekonomik özellikler 
düşünüldüğünde, dirençlilik kavramı kentlerin ve bölgelerin gelişebilmeleri ve 
kendilerini yeniden üretebilmeleri açısından oldukça büyük bir önem arz etmektedir. 
Dirençlilik kavramı kısaca beklenmedik durumlara karşı sistemin kendini 
yenileyebilmesi ve temel fonksiyonlarını sürdürebilmesi olarak tanımlanabilir. 
Dirençlilik kavramının dokuz tane önemli bileşeni vardır. Bunlar; 

• Yenileme (Recovery): Yenileme, bir sistemin beklenmeyen içsel ve dışsal 
etkilere karşı kendini yenileyebilme yeteneğine denilmektedir. 

• Bağlantısallık (Connectivity): Bağlantısallık, sistemler arasındaki ilişkileri 
gösteren bir öğedir. Özellikle açık sistemler, diğer sistemlerden gelen etkilere 
karşı açık konumda olduklarından ve bu sistemlerden daha kolay 
etkilendiklerinden daha kırılgan bir yapıya sahip olabilirler. 

• Kırılganlık (Vulnerability): Vulnerability kavramı sistemin beklenmeyen ani 
değişimlere gösterdiği tepkidir eğer sistem kırılgansa beklenmeyen etkilere 
tepki gösteremez ve bu durum kırılganlığı azaltan bir etki yaratır. 

• Sermayenin Yeniden Yaratılması (Capital Building): Sermayenin yeniden 
yaratılması, beklenmeyen bir etkiye karşı sistemin sahip olduğu beşeri ve 
finansal sermayeyi yeniden oluşturabilmesi gücüne verilen ad olarak 
tanımlanabilir. 

• Uyum Yeteneği (Adaptive Capacity): Uyum yeteneği, bir sistemin beklenmeyen 
etkilere karşı, kendini kurtarabilecek şekilde tepki verebilmesi olarak 
tanımlanabilir. Uyum yeteneği yüksek olan sistemler, daha dirençli olarak 
tanımlanırlar. 

• Dayanıklılık (Robustness): Dayanıklılık, bir sistemin beklenmeyen etkilere 
karşı dayanıklı olabilmesi ve varlığını uzun süre sürdürebilmesi olarak 
adlandırılabilir. 

• Esneklik (Flexibility): Esneklik, bir sistemin beklenmeyen etkileri absorbe 
edebilme yeteneği olarak adlandırılabilir. Esnek (flexible) sistemler, etkilere 
karşı daha çabuk yanıt verebilme eğilimindedirler. 

• Dönüştürülebilirlik (Transformability): Dönüştürülebilirlik, bir sitemin 
beklenmeyen etkilere karşı yeni sosyal, ekonomik vb. koşullar yaratarak kendini 
dönüştürmesi olarak tanımlanabilir. 

• Bolluk (Redundancy): Bolluk (redundancy) kavramı sistemlerin maruz 
kaldıkları etkiler sonucunda, belli başlı öğelerini kaybetmeleri sonucu başka 
öğelerle kendilerini destekleyebilmeleri olarak adlandırılabilir. Örneğin, 
ekonomik dirençlilik kapsamı altında bir bölgenin spesifik bir ekonomik geçim 
kaynağını yitirmesi durumunda bu kaynağın yedeği olarak tanımlanabilecek 
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(substitute) ekonomik kaynaklara sahip olması, o bölgenin ekonomik 
dirençliliğini artıran en önemli öğelerden biridir (Kok vd., 2012). 

2. Ekolojik Dirençlilik 

Ekolojik dirençlilik kavramı ilk olarak Holling tarafından ele alınmıştır. Holling'e 
göre (1998) ekolojik dirençlilik ekolojik düzenin bozulması ve felaket anlarında 
sistemin bu duruma anında cevap verebilmesi ve kendini yenilemesi ve denge 
durumuna gelmesi olarak tanımlanabilir. Bu felaketlerden kasıt yangın, sel, fırtına, 
bazı böcek türlerinin nüfusunda patlama veya insan eliyle yapılmış bozulmalardır. 
Örneğin, ormanları yok etme, hayvan türlerini azaltma bunlardan bazılarıdır. 
Özellikle kimi insani faaliyetler ekolojik dirençliliği azaltan faktörlerin başında 
gelir. Bunlar biyolojik çeşitliliği azaltacak faaliyetlerde bulunma, doğal kaynakları 
yok etme, kirlilik yaratma, insanın sebep olduğu iklim değişikliği ve yanlış arazi 
kullanımı kararları şeklinde sıralanabilir. Ekolojik olarak dirençli olan alanlar bu 
felaketleri ve değişiklikleri kısa zamanda özümserler ve yeni duruma uyum 
gösterirler. 

2.1. Kentsel Saçaklanmanın (Yayılmanın) Ekolojik Dirençliliğe Etkisi-
Saçaklanmış Kent /Kompakt Kent 

Kent makroformuna ekolojik dirençlilik açısından bakıldığında iki farklı görüşün 
varlığını görürüz. Bunlardan ilki kompakt kent makroformunun ekolojik 
dirençliliğin fazla olduğu, diğeri ise saçaklanmış kent makraformunun ekolojik 
direçliliğinin daha fazla olduğudur. Smyth'e göre (1996), 1990'ların başlarında ve 
ortalarındaki yaygın düşünce kompakt kent makroformunun daha sürdürülebilir yani 
daha dirençli olduğu yönündedir. Fakat kompakt kent için uygulanan politikalar 
beklenen sonucu vermemiştir. Kompakt kent makroformu savunucuları bu 
makroformda yeşil alanların korunacağı ve arabadan çıkan zararlı gazların elimine 
edileceğini düşünmüşlerdir. Fakat deneysel olarak bu düşüncelerini 
kanıtlayamamışlardır. Çünkü yapılan araştırmalar arabayla yapılan seyahatlerin 
çoğunun işe gitmek amacıyla değil boş vakitlerde yapılan eğlence amaçlı seyahatler 
olduğunu göstermiştir. Bunun yanında kompakt kent makroformunun trafikten 
kaynaklı gaz emisyonlarını azaltacağı savunulsa da yoğunluktan dolayı meydana 
gelen gaz emisyonlarının da aynı derece de zararlı olduğu düşünülmüştür. Ayrıca 
kompakt kent makroformu yüzünden kent hava alamayacağı, bunun yanında yeterli 
yeşil alanın da kompakt kentte var olmadığı ve yaşam kalitesini düşürdüğü için 
yayılmış kentin daha sürdürülebilir ve ekolojik açıdan uygun olduğu savunulmuştur. 
Aksi görüş ise bizim de hemfikir olduğumuz ve ilerleyen bölümlerde Ankara örneği 
üzerinden de açıklayacağımız yayılmış ve saçaklanmış kent makroformunun 
ekolojik açıdan daha az dirençli olduğudur. Nijkamp and Perrels' a göre (1994) 
sürdürülebilir ve dirençli kentsel gelişim için kentlerdeki saçaklanma ve alan 
kullanımı en aza indirgenmelidir. Bunun yanında yaşam alanları, iş yerleri ve 
tesisler birbirine yakın konumlandırılarak mekânsal hareketlilik (spatial mobility) 
azaltılmalıdır. Bu durum araç kullanım sayısını düşüreceğinden dolayı enerji 
kaynaklarının da etkin kullanımını sağlar, buna ek olarak araçlardan yayılan havayı 
ve suyu kirleten gazların da ortaya çıkmasına engel olmuş olur. Ayrıca saçaklanan 
kent ormanlık alanlara, tarım alanlarına ve doğal yaşama yayıldığından ve onların 
alanını işgal ettiğinden dolayı bölgenin ekolojik dirençliliğini azaltır. Dolayısıyla 
ekolojik açıdan dirençli kentler için yayılmış kent makroformu uygun değildir. 
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3. Ankara'da Makroformun Yayılmasına ve Saçaklanmasına Sebep Olan 
Plan Dönemleri 

Ankara'nın jeomorfolojik yapısı üç tarafı tepelerle çevrili çanak şeklindedir (Şekil 
1). 1920'lerden 1970'lere kadar kentin makroformunu şekillendiren unsur 
jeomorfolojik yapıdır. Ankara'nın ilk planlarından olan Lörcher ve Jansen planları 
ve 1950'lerdeki Yücel-Uybadin Planı Ankara'nın çekirdek alanını 
biçimlendirmiştir. Kentin Ulus ve Kızılay'dan oluşan ikili merkez yapısı da bu 
planların belirlediği biçimde olmuştur. Bu planlarda yukarıda bahsettiğimiz 
Ankara'nın jeomorfolojik yapısının önemsenmemesi sebebiyle kirlilik, ulaşım ve alt 
yapı sorunları ve merkez gelişimi sorunları ortaya çıkmıştır. Ankara'nın son 
bütüncül planı ise 1970'lerde yapımına başlanan 1990 yılında onaylanan 1990 
Nazım İmar Planı'dır. Çayyolu, Batıkent ve Eryaman gibi çeper yerleşmeler bu 
planda öngörülerek gerçekleştirilmiştir (Günay, 2012) (Şekil 2). 

Şekil 1: Ankara İli Topografyası (Kaynak: ABB, 2008) 

3.1. Lörcher Planı (1924-1932) 

Ankara için ilk planlama çalışmaları, 1924'de Dr. Carl Lörcher tarafından 
yapılmıştır. Plan onay tarihi 1925, planlama alanı 700 ha., projeksiyon nüfusu 15000 
kişidir. Ankara'nın ilk planı olarak adlandırılacak Lörcher Planı, kentin bugünkü 
simgesel merkezi olan Kızılay ve çevresine ilişkin temel kararları vermiştir. Daha 
sonra kent 1927 sonunda Çankaya ve Keçiören'e doğru yayılma başlamıştır ve 
yüksek bir plato üzerinde yer alan eski bağ ve bahçe alanı olan Cebeci'de dağınık ve 
düzensiz, kaçak bir yerleşme alanı oluşmaya başlamıştır. Bu durum yeni bir plan 
gereksinimini ortaya çıkarmıştır. 
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Şekil 2: Ankara İli Kent Makroformunun Planlar İtibariyle Gelişimi (Kaynak: ABB, 2008) 

3.2. Jansen Planı (1932-1957) 

1928 yılında sonuçlanan Başkent Ankara için yapılan sınırlı uluslararası yarışmayı 
kazanan Jansen planı, 1932 yılında uygulamaya yönelik kesin plan ile hayata geçmiş 
ve kentin gelişimi için en önemli kararları veren çalışmalardan birisidir. Plan onay 
tarihi 1932, planlama alanı 1500 ha., projeksiyon yılı ve nüfusu 1978 - 300000 kişi 
(Kentin nüfusu 1950'de 289000, 1960'da 650000 kişi olacaktır). Jansen planı doğu-
batı yönündeki yeşil aks arayışını, kentin temel gelişim aksı olarak gördüğü kuzey-
güney aksında da doğal eşik ve belirleyicilere oturtmaya çalışmış, Ankara Çayı, 
İncesu Deresi ve Kavaklıdere'yi önemli acık-yeşil alan aksları olarak tanımlamıştır. 
doğuda Cebeci, batıda ise Tandoğan, Bahçelievler bölgelerini konut gelişimi için 
ayırmıştır. Ancak, planın 1978 yılı için öngördüğü nüfusa hızlı göç nedeniyle 
neredeyse 1950 yılında ulaşılmış (288 000 kişi) ve Jansen planı yetersiz kalmıştır. 

3.3. Yücel - Uybadin Planı (1957-1970) 

Ankara'da yaşanan hızlı nüfus artışı sonucunda, kentin gelişiminin gerisinde kalan 
plan yerine, Ankara için yeni bir planlama çalışması yapılmış ve Ankara 
Belediyesi'nin girişimi ile 1955 yılında Şehir İmar Planı için, Uluslararası bir 
yarışma açılmış, Nihat Yücel ve Raşit Uybadin tarafından hazırlanmıştır. Plan onay 
tarihi 1957, planlama alanı 12 000 ha., projeksiyon yılı ve nüfusu 1987 - 750000 
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kişi (Kentin nüfusu planın onay tarihi olan 1957'de 455000 iken, 1965'de 902000 
kişiye ulaşmıştır). Bu plan döneminde kentleşme hızı ve nüfusu en yüksek seviyeye 
ulaşmıştır. Doğuda Kayaş bölgesinde, kuzeyde Etlik sırtları ve Keçiören çevresinde, 
güneyde ise Dikmen civarında gecekondu gelişmeleri başlamıştır. Planın 
makroformu biçimlendiren en temel kararı, Konya - Samsun çevre yoludur. Ancak, 
planın öngördüğü nüfusa (750 000 kişi) daha 1965 yılına gelmeden ulaşılmıştır. 
Ayrıca belediye sınırı ile sınırlandırılmış planlama yaklaşımı; plan ve belediye sınırı 
içinde yoğunluk artırım taleplerini, plan sınırı dışında kacak yapılaşmaya, kuzey-
güney doğrultusuna yüklenerek Ulus-Kızılay merkezlerinin aşırı yoğunlaşmasına 
yol açmıştır. Uygulama İmar Planı olarak bugünde yürürlükte olan bu plan, imar 
planı değişiklikleri ve büyüklü küçüklü mevzi imar planları yoluyla yapılan ekler 
sonunda tanınmaz hale gelmiştir. 

3.4. 1990 Nazım Plan (1970-2006) 

1969 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile İmar ve İskan Bakanlığı bünyesinde 
kurulan Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu (AMANPB) ülkede ilk kez 
metropoliten ölçekte bir planlama çalışmasını başlatmıştır. Plan onay tarihi, 1982 
Planlama Alanı 43250 ha., projeksiyon yılı ve nüfusu, 1990 - 2 800 000 kişi olarak 
belirlenmiştir. (Kentin nüfusu 1990'da 2 584 594 kişiye ulaşmıştır). 

Nazım Planın temel politikası, kuzey-güney doğrultusunda devam eden gelişmenin, 
bir ana koridora bağlı olarak (batı koridoru) topografik çanak dışına çıkmasını 
sağlamak ve böylece hava kirliliğinin daha az olacağı alanları yerleşime açmak 
olmuştur. Nazım Plan Bürosu, büyük konut ve sanayi bölgelerinin kentin batısında 
yerleşmesini sağlayacak gelişme dinamiğini başlatabilmiştir. Bu bağlamda, özellikle 
Batıkent, Eryaman, Sincan gibi Toplu Konut Alanları ile Sincan Organize Sanayi 
Bölgesi gibi önemli odaklar planlanarak gelişmeye açılmış ve kent ağırlıklı olarak 
İstanbul Yolu'na yönelmiştir. Diğer taraftan kısa zamanda yapılan Nazım Plan 
değişiklikleri ile ilave nazım planları, ruhsatsız konut alanlarının (gecekondu) 
düzenlenmesine yönelik "Islah İmar Planlama Çalışmaları", belediye mücavir alan 
sınırı dışındaki parçacı planlama yaklaşımları ve kaçak yapılaşmaların kontrol 
edilmemesi sonucu, Ankara 1990 Nazım Planı da işlevsiz hale gelmeye başlamıştır 
(ABB, 2008). 

3.5. 2015 Yapısal Plan 

1986'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde 
oluşturulan bir araştırma grubu, 2015 yılını hedef alınarak Ankara kent makroformu 
değişim süreçlerine ilişkin 1/100.000 ölçekte bir "Yapısal Plan" hazırlamıştır. 1990 
Ankara Nazım İmar Planı'ndaki batı koridoru gelişme stratejisine karsın, kuzey, 
kuzey-doğu ve güneyde de Ankara'nın mevcut gelişme eğilimine bakılarak, 
desantralize bir yapılaşma öngörülmüştür. Bu politikada, konut, işyeri, kurumsal 
alanlar bu akslara dağıtılmıştır. 

Özellikle, Bayındırlık İl Müdürlüğü tarafından kentin güneybatısında (İncek, 
Beytepe, Tuluntaş mevkileri) onaylanan mevzi planlar, hızlı bir kentsel yayılma 
sürecini de ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, bu dönemde Mogan ve Eymir Göllerinin özel 
çevre koruma bölgesi ilan edilerek, alan içinde az yoğun villaların yerleşebileceği 
planın hazırlanması, kentin bu bölümündeki gelişmeleri hızlandırmıştır. Böylece, 
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2015 planının öngördüğü desantralizasyon, kontrolsüz bir yayılma haline 
dönüşmüştür (Sezgin, 2010). 

3.6. 2025 Nazım Planı 

2025 Nazım İmar Planı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi'nce sürdürülmüştür. 2015 
Yapısal Plan çalışmaları kapsamında desantralizasyonun önerildiği Temelli, Ahiboz, 
Kazan Odaklarına dek uzanan ve yaklaşık 202 000 hektara ulasan yeni bir mücavir 
alan belirlenmiş ve bu sınır, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca onaylanmıştır. 
Büyükşehir Belediyesinin yetki alanı ile sınırlı kalan ve sınırın hemen dışındaki 
belde belediyelerine (Pursaklar, Sarayköy, Bağlum, Altınova, Esenboğa, Yenikent) 
müdahale edemeyen bu plan, kent makroformunda güneybatı ağırlıklı bir gelişim 
öngörmüştür. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 
iki ayrı 1/50000 ölçekli üst ölçek plan onaması yapılmıştır. Bunlardan ilki, 
Güneybatı Ankara Gelisme Aksı'nda (Eskişehir-Konya Yolu ve Çevre Otoyolu 
arasında kalan bölümde) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca onaylanan 1/50.000 
ölçekli "Ankara 1990 Nazım Planı Kısmi Revizyonu" dur. Bu plan ile, 2015 
planlama çalışmaları kapsamında tanımlanan yıldız formundaki gelişme-
desantralizasyon aksları (Eskişehir Yolu Aksı - İncek, Taspınar Aksı) ve bunlar 
arasındaki Atatürk Orman Çiftliği açılımı sağlayan havalanma koridorunu 
tanımlayan makroformun büyük ölçüde yitirildiği gözlemlenmektedir. İkinci plan 
ise ölçeği 1/50000 olmakla birlikte parçacı olması ve şehircilik ilkeleriyle 
bağdaşmaması" nedeniyle durdurulmuştur. 

4. Ankara'da Kentsel Saçaklanma'nın Bölgenin Ekolojisi Üzerindeki 
Olumsuz Etkisi 

Kentlerin arazide saçaklanması, ilk olarak, mekanın temel varlığı olan toprağı 
etkilemektedir. Kırsal alan faaliyetleri için son derece önemli olan toprak, aynı 
zamanda kentleşme ve sanayileşme için de mutlak gerekli olduğundan, bu eğilimler 
öncelikle kentin yakın çevresindeki toprağı tehdit etmektedir. Bu durumda, kentin 
gelişmesi amacıyla kullanılmak istenen alanın oldukça büyük bir kısmı verimli tarım 
toprağı olmaktadır (Sezgin, 2010). Toprak, hava, iklim, çevre gibi elemanlar 
ekolojinin korunması gereken temel bileşenleri olması sebebiyle oldukça önemlidir. 
Kentin kontrolsüz yayılması olarak adlandırılan kentsel saçaklanma, işgal ettiği 
topraklar ve yarattığı yeni kentsel ulaşım mesafeleri ile doğrudan ya da dolaylı 
olarak kentin ekolojik dirençliliğini azaltıcı yönde olumsuz etki yaratır. Bu amaçla 
Ankara'da ekolojik dirençliliğin azalması konusu kentsel saçaklanma bağlamında üç 
temel başlık altında tarım toprakları üzerindeki etkisi, ulaşım mesafeleriyle birlikte 
kentsel sistem hizmetleri yatırımlarının artması ve araç kullanımının artarak hava 
kirliliğine katkısı, son olarak da su koruma havzaları üzerine etkisi şeklinde 
incelenecektir. 

4.1. Ankara'da Kentsel Saçaklanmanın Tarım Arazileri Üzerindeki 
Yapılaşmalar Sonucu Yarattığı Ekolojik Dirençliliğe Olumsuz Etkisi 

Ankara'da makroformun saçaklanmasıyla beraber kent verimli tarım arazileri 
üzerine doğru yayılmaya başlamıştır. Yıllara göre belirlenen gelişim koridorlarından 
özellikle batı koridoru birinci ve ikinci sınıf tarım arazisidir. Bu durum Ankara 
kentinin ekolojik yönden dirençliliğini olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesidir. 
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1970'lerden sonra plan kararlarıyla Ankara kent gelişimi için belirlenen 
koridorlardan batı ve güneybatı koridorları ve bu koridorların çevresi önemli 
derecede tarım arazisidir (Şekil 3). Özellikle batı koridorunda Batıkent, Sincan, 
Eryaman, Etimesgut gibi yerleşimler, güneybatı koridorunda ise Çayyolu, Ümitköy 
gibi alanlar genellikle 2. ya da 3. derece tarım toprağı üzerindedir. Bununla birlikte 
kent yalnızca bu koridor üzerinde ve yakın çevresinde yapılaşmamakta, özellikle 
güneybatı-güney yönlerine doğru saçaklanmaya devam etmektedir. 

Şekil 3: Ankara İli Toprak Kabiliyeti (Kaynak: ABB, 2008) 

4.1.1. Yapılan Planlar İtibariyle Yıllara Göre Tarım topraklarının Amaç Dışı 
Kullanımı 

Yücel-Uybadin Planı (1957-1970), kentin gelişme alanlarıyla birlikte ana çanağı 
doldurduğu bir makroform önermiş olup, kentin eski İstanbul Yolu dışında oldukça 
toplu bir yapıda gelişmesi öngörülmüştür. Bu plan ile batı aksında var olan 1569 ha 
alan amaç dışı kullanılmıştır. Bu alan il sınırındaki toplam tarım alanının % 0,1 
Büyükşehir sınırındaki toplam tarım alanının % 0.18'ine tekabül etmektedir (Şekil 
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4). Bu plan ile batı gelişim yönüne doğru ilerlemeye başlayan kent için, o dönemde 
Yenimahalle-Etimesgut arasındaki bölgede yerleşme kararı verilmiştir. 

Şekil 4: Yücel-Uybadin Planı İle Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı (Kaynak: 
Sezgin, 2010) 

1990 Nazım Plan (1970-2006) ile İstanbul yolu kuzeyinde Çevre Yoluna kadar 
uzanan verimli topraklar elden çıkartılmıştır. Kuzeyde Esenboğa'ya kadar uzanması 
düşünülen kentsel gelişim Akyurt-Çubuk ovalarını kısmen elden çıkarılmıştır 54 423 
ha tarım toprağı amaç dışı kullanılmıştır. Toplam tarım alanının % 3,73 Büyükşehir 
sınırındaki toplam tarım alanının % 6,4'üne tekabül etmektedir. 

2023 Nazım Planı ile 49 970 hektarlık alan tarım dışı kullanıma açılmıştır. Bu da 
Toplam tarım alanının % 3,42 Büyükşehir sınırındaki toplam tarım alanının % 
5,87'lik kısmına tekabül etmektedir. 

2010) 
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Toplamda bakacak olursak yapılan planlar sonucunda tarım topraklarına doğru ciddi 
bir yayılma vardır. Yapılan planlar itibariyle toplamda 105 962 ha tarım toprağı 
elden çıkarılmıştır. Bu alan Toplam tarım alanının % 7,2 Büyükşehir sınırındaki 
toplam tarım alanının % 12,46 lık bir kısmına tekabül etmektedir. Bu durum 
Ankara'daki ekolojik yapısını sarsacak niteliktedir ve bu ekolojik değişim 
Ankara'nın ekolojik dirençliliğini olumsuz etkiler (Sezgin, 2010). 

Şekil 6 : 2023 Nazım Plan ile Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı (Kaynak: Sezgin, 
2010) 

4.2. Ankara'da Kentsel Saçaklanmanın Ulaşım ve Kentsel Sistem Hizmetleri 
Açısından Ekolojik Dirençliliğe Etkisi 

Kentlerin makroformundaki plansız ve kontrolsüz gelişme sonucunda kentsel 
yayılmayla beraber gidilecek mesafeler uzadığından dolayı toplu taşım ve araç 
kullanımı sayısı artmakta; bu durum hava kirliliği yaratırken bunun yanında küresel 
ısınmaya yol açacak emisyonları arttırmaktadır. Bu durum da kentin ekolojik 
yönden kırılganlığını arttırarak dirençliliğine olumsuz yönde katkı yapmaktadır. 

Genel olarak hava kirliliğiyle değişime uğrayan atmosfer koşulları iklimsel bazı 
olumsuz değişimlere sebep olmaktadır. etkilemektedir. Kentsel alanlardaki ısınma, 
ulaşım ya da endüstriyel etkinlikler nedeniyle artan enerji gereksinimi daha fazla 
yanmayı gerektirmektedir. Bu nedenle kentlerdeki ısı ortalaması, kırsal 
alanlardakinin çok üstünde olmaktadır. Isı artışı ve havayı ısıtan enerjinin çoğalması, 
bulutların oluşmasına, yağışların artmasına yol açmaktadır. Bu sebeplerle kentlerin 
üzerinde oluşan kirli hava tabakası, ultraviyole ışınların azalmasına; dolayısıyla gün 
ışığında azalmaya sebep olmaktadır. İklimsel bu gibi değişikliklerin yanında 
ekolojik dirençliliği azaltan hava kirliliğinin hayvan ve bitki toplulukları üzerinde de 
olumsuz etkileri bulunmaktadır. İnsanlarda solunum yoluna bağlı olarak ortaya 
çıkan zararlı etkilerin pek çoğuna hayvanlarda da rastlanmaktadır. Bunun yanında 
hava kirleticilerinin bitki ve ağaçlar üzerinde olan zararlı etkileri genellikle 
yapraklar üzerindedir. Asit yağmuru biçiminde toprağa ulaşan kirleticiler bitki 

460 



KBAM 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu 

dokusunu bozmakta, toprağın verimini azaltmakta, tarımsal üretiminin düşmesine 
yol açmaktadır. Kentlerin ekolojik dirençliliğini etkileyen hava kirliliğinin bir diğer 
olumsuz etkisi de küresel ölçektedir. Atmosferdeki karbon dioksit birikiminin 
artması sonucunda sera etkisi adıyla anılan dünyanın ısınması, ozon tabakasının 
incelmesiyle, morötesi ısınların zararlı etkisinin duyulması küresel ölçekte hava 
kirliliğinin sonuçlarındandır. Atmosferdeki karbon dioksit birikiminin artması, bir 
yandan aşırı yakıt kullanımı sonucunda karbon dioksit oluşumunun çoğalmasına, 
diğer yandan ormanların ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi nedeniyle oluşan bu 
karbon dioksitin fotosentez süreci içinde işlenememesine bağlıdır. Karbon dioksit 
birikimi sebebiyle dünyadaki sıcaklık artışı genel olarak iklimin değişmesine neden 
olacak; kutuplardaki buzulların erimesiyle birlikte deniz suyu seviyesi yükselecek ve 
gelecekte önemli oranda tarım toprağı sular altında kalacaktır (Özen, 2006) 

Ekolojik dirençliliğin belirtilen faktörler sebebiyle azalmasına katkı yapan önemli 
etmenlerden biri ulaşım araçları kaynaklıdır ve Ankara kenti bu bağlamda olumsuz 
bir süreci deneyimlemektedir. Ankara'nın kentsel gelişiminde saçaklanmayla 
beraber kent geniş alanlara yayılmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak ulaşım 
mesafeleri uzamış; toplu taşıma sistemlerinin yetersizliğinden dolayı özel araç 
kullanımı ve günlük otomobil yolculuğu mesafeleri de her geçen gün artmıştır (Şekil 
7). Bu durum Ankara'da artan özel araç sahipliği sebebiyle kentsel ulaşımda trafik 
sıkışıklığında artışa yol açmıştır (Tablo 1). 

Şekil 7. Ankara'da Günlük Toplam Otomobil Yitfteuluğu Mesafesi (Kaynak: TMMOB Şehir 
Plancıları Odası Ankara Şubesi, 2007) 

Tablo 1. Ankara'da Özel Araç Sahipliğinin Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: 
www.tuik.gov.tr) 

ANKARA (aralık) ÖZEL ARAÇ SAHİPLİĞİ 
1995 424 129 
2000 646 495 
2005 738 960 
2010 924 360 
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Ankara'da kentsel yoğunluk 1985'ten itibaren kentin merkezinde ve eski 
mahallelerinde aşırı artarken kentin çok uzağındaki alanlar parçacı-mevzi imar 
planlarıyla yapılaşmaya açılmakta, bu da kentsel yoğunluğun beklenenden çok daha 
hızlı düşmesine sebep olmaktadır. Sonuç olarak, arazinin verimli kullanılamadığı 
yüksek maliyetli kentsel yayılma ile birlikte, kontrolsüz şekilde imara açılan bu yeni 
kentsel alanlara götürülen kentsel sistem hizmetleri ve altyapı maliyetlerinin 
artmasıyla birlikte otomobille kat edilen mesafe ve otomobil kullanımı da 
artmaktadır. Çayyolu, Konutkent gibi üst gelir gruplarının yaşadığı banliyölerde; alt 
merkezlerin oluşturulamaması, raylı sistemlerin ve etkin toplu taşıma sistemlerinin 
hizmete girememesi ve özel araç kullanımının sürekli özendirilmesi sonucunda 
ortaya çıkan trafik sıkışıklığı birbirini tekrar eden bir döngü haline gelmiştir. Tüm 
bu otomobil odaklı ulaşım politikaları sonucunda Ankara'da son on yılda toplu 
taşımada yaklaşık 9 milyon km, otomobille yaklaşık 14 milyon km fazladan yol kat 
etmek zorunda kalınmıştır. Böylelikle Ankara kentinde ulaşımda toplu taşımada 
fazladan yaklaşık 5 Milyar $ ve otomobilde fazladan yaklaşık 4 Milyar $ tutarında 
fazladan yakıt tüketimi gerçekleşmiştir (TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara 
Şubesi, 2007). 

Ankara'da benimsenen bu tür otomobil ağırlıklı ulaşım politikası, kentsel ulaşım 
mesafelerinin kontrolsüz artışının bir sonucudur. 80'li yıllardan itibaren planlarla 
belirlenen özellikle Batı ve Güneybatı gelişim koridorları toplu taşıma ve otomobil 
seyahat mesafelerini uzatmıştır. Yeni kentsel gelişim yönünü o yıllarda iki koridor 
üzerinde yoğunlaştıran bu politikalar beraberinde raylı sistem projelerini de 
Ankara'nın gündemine getirmiştir. Projelerin hayata geçirilmesinin uzun yıllar 
sürmesi, kontrolsüz saçaklanan makroformda araç bağımlı bir ulaşım davranışının 
kentte yerleşmesine neden olmuştur. 

1980'li yıllardan itibaren Ankara için belirlenen batı ve güneybatı gelişim 
koridorlarının ilk aşamada olumlu bir kentsel gelişim deseni oluşturacağı 
düşünüldüyse de özellikle güneybatı koridorunda gelişim kontrol edilemez bir hal 
almış; kontrollü kentsel gelişmeden çok kentsel saçaklanma desenine doğru bir 
yönelim meydana gelmiştir (Tablo 2). 

Ankara kentinin kentsel saçaklanması hakkında bahsedilen veriler ışığında bazı 
sonuçlara varılabilir. Kentsel nüfusun neredeyse yarısı batı koridoru üzerinde 
yaşamaktadır ve bu nüfusun yarısı da aynı batı koridorunda istihdamını 
sağlamaktadır. Bunun yanında, karma kullanım gelişimi güneybatı koridorunda 
kısıtlı düzeyde başarılabilmiştir. Diğer bir deyişle, güneybatı koridorunda 
yaşayanların %73'ü kent merkezine çalıştıkları işlerine gidebilmek için seyahat 
etmek zorunda kalmaktadırlar. Trafik açısından durum incelendiğinde, batı 
koridorunun aksine güneybatı koridoru olan Eskişehir Yolu üzerinde günün birçok 
saatinde yüksek miktarda trafik sıkışıklığı yer almaktadır. Her iki gelişim 
koridorunda da otomobil kullanım oranı oldukça yüksektir. Bunun yanında daha az 
toplu taşım kullanan, düşük konut yoğunluklu ve yüksek gelir grubu insanlar 
güneybatı koridorunda kendilerine yer seçmişlerdir. Özellikle, güneybatı 
koridorundaki bu denli düşük yoğunluklu konut gelişimi Ankara'nın kontrolsüz 
kentsel saçaklanmasına önemli katkı yapmıştır (Babalık, 2008). Sonuç olarak 
Ankara'nın gelişim koridorlarında (özellikle güneybatı koridorunda) yaşayan kesim 
iş yerlerine seyahat için uzun yollar kat etmeleri gerekmektedir. Bu gelişim 
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alanlarında yaşayan fazla nüfus ve bu nüfusun toplu taşım kullanımının düşüklüğü 
göz önüne alındığında, Ankara'da otomobil ağırlıklı olarak süregelen ulaşım sistemi 
tüketilen fosil yakıt miktarını yükselterek egzoz gazı salınımına sebep olmakta, hava 
kirliliği yanında küresel ısınmaya yol açan emisyonları artırmaktadır. Tüm bu etkiler 
sonucunda iklimsel değişikler yaşanmakta, bitki ve hayvan türleri olumsuz 
etkilenmekte ve küresel ölçekte bu durum yerkürenin ısınmasına ve ozon 
tabakasında incelmeye sebep olunmaktadır. Dolayısıyla, Ankara kentinin sahip 
olduğu ekolojik dirençlilik her geçen gün azalmaktadır. 

Tablo 2. Gelişim Koridorlarının Nüfus, İstihdam ve Trafik Açısından Analizi (Kaynak: 
Sutcliffe, 2008) 

Batı Koridorunda Güneybatı 
Kentsel Saçaklanma Koridorunda Kentsel 
(karma kullanım, Saçaklanma 
yüksek yoğunluk) (genellikle konut, 

düşük yoğunluk) 
Nüfus 
2000 yılında nüfus 1 386 000 344 000 
Toplam kentsel nüfus içerisindeki 43% 11% 
yüzdesi 
1985'ten beri nüfus artışı 115% 210% 
1990'dan beri nüfus artışı 39% 78% 
istihdam 
Toplam kent istihdamı içerisindeki 50% 10% 
yüzdesi 
Aynı koridorda yaşayıp, aynı koridorda 51% 6% 
çalışanlar 
Kent merkezinde çalışanlar 40% 73% 
Trafik 
Taşıt trafiğinde otomobillerin payı 78% 89% 
Yolcuların seyahatlerinde otomobil 16% 35% 
kullanım payı 
Metro kullanım payı 5% Henüz metro hattına 

sahip değil 

Kentsel sistem hizmetleri ve altyapı açısından durum incelendiğinde ise kentsel 
saçaklanmanın olumsuz etkilerinin önemli düzeyde olduğu görülür. İlke olarak 
şehrin düzenli kesiminde önce altyapının kurulması daha sonra konut vb. üstyapının 
kurulması gerekir (Tekeli, 2009). Bu ilke doğrultusunda kentte yeni gelişim alanları 
kararları verildiğinde, o alanlarda yaşayacak insanların yaşam kalitesinin olumsuz 
etkilenmemesi için öncelikle yol, su, elektrik, doğalgaz, aydınlatma gibi altyapı 
hizmetlerinin inşa edilmesi, daha sonra da katı atık toplama, toplu taşıma, geri 
dönüşüm, temizlik gibi kentsel sistem hizmetlerinin düzenli şekilde götürülmesi 
yetkili idareler için bir tür zorunluluktur. 

Ankara kent makroformu için düşünüldüğünde yıllar geçtikçe merkezden çepere 
olan mesafe sürekli artış göstermiştir (Şekil 8). 1924 yılında merkezden çepere 
mesafe 2km iken, 1970'te 10 km, 1985 yılında 24 km ve 2005 yılına gelindiğinde bu 
mesafe 35 km'ye kadar çıkmıştır. Böylesine çoğu yerde çevre yolunu da aşarak kent 
çeperlerine doğru saçaklanan makroformda en kritik konu bu alanlara götürülmesi 
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zorunluluk olan kentsel hizmetler ve altyapı sistemleridir. Kent merkezinden 
uzaklaştıkça altyapı ve hizmet maliyetleri artmakta, bu da merkezi ve özellikle de 
yerel yönetimin bütçesine olumsuz katkı yapmaktadır. Ankara kentinin yeni yayılma 
alanlarında -özellikle kentin güneybatısında- lüks konutların bulunduğu ve yüksek 
gelir grubu insanları yaşam alanı olarak yer seçtiği düşünülürse, altyapı ve hizmet 
sistemlerinin kusursuz olmasının bekleneceği de unutulmaması gereken bir noktadır. 
Bunun sonucunda kentte yaşayan insanların refahı için bütçeden diğer bazı alanlara 
harcanması gereken bütçelerde kısıntıya gidilebilmekte ve sonuç olarak etkilenen 
kamu yararı olmaktadır. 

Şekil 8. Ankara'da Yerleşik Alan Sınırının Gelişimi (Kaynak: ABB, 2008) 

Ankara'da son yıllarda kentsel saçaklanma ile gelinen noktada ihtiyaçların 
karşılanması için yüksek maliyetli ve önemli projeler üretilmiştir. Örneğin, 1990-
2010 yılları için planlanan 4 650 000 hedef nüfuslu Büyük Ankara İçme ve 
Kullanma Suyu Projesi ile Ankara'nın yeni gelişim alanlarına da etkin şekilde suyun 
dağıtımı amaçlanmıştır. Bunun yanında 2025 hedef yılı ile 6 500 000 nüfus için 
planlanan Büyük Ankara Kanalizasyon Projesi kapsamlı ve bütün kenti yeni gelişim 
alanlarıyla beraber kapsayan bir yağmursuyu ve kanalizasyon sistemi yapılmasını 
öngörmektedir (ABB, 2008) (Şekil 9). 

Bu projede de görüldüğü gibi kent merkezi alanlarına götürülmesi amaçlanan 
kanalizasyon hizmeti yeni gelişen çeper alanlara da zorunlu olarak götürülmektedir. 
Benzer altyapı ve kentsel hizmet yatırım projeleri doğalgaz, katı atık, elektrik, 
haberleşme, yol, aydınlatma vb. hizmet alanları için de geçerlidir. Günümüzde 
Ankara için deneyimlenen bu tür bir kentsel saçaklanma modeli gelecekte de 
kontrolsüz şekilde devam edecek olursa altyapı ve kentsel sistem hizmetleri 
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maliyetleri katlanarak artacak, ulaşım mesafeleri uzayarak ekolojik yönden gün 
geçtikçe daha kırılgan ve dirençliliği daha da azalmış; dolayısıyla da 
yaşanabilirliğini yavaş yavaş yitiren bir kentsel ortam ile karşı karşıya kalınası 
kaçınılmaz olacaktır. 

Şekil 9. Büyük Ankara Kanalizasyon Projesi (Kaynak: Tekeli, 2009) 

4.3. Ankara'da Kentsel Saçaklanmanın Su Kaynaklarının Azalması Açısından 
Ekolojik Dirençliliğe Etkisi 

Dünyada su kaynaklarında iklim değişikliği gibi doğal etmenler dışında kentleşme 
ve sanayileşme gibi diğer bazı faktörler sebebiyle azalma söz konusudur. Toplamda 
1.2 Milyar insanın güvenilir ve düşük maliyetli suya ulaşamıyor olması ve 900 
Milyon insanın da kırsal alanda su kıtlığı ile karşı karşıya olması bu durumun açık 
bir göstergesidir. Bu şekilde var olan suya ulaşım sıkıntısı, insanların kişisel refahı 
açısından da önemli olumsuz etkileri beraberinde barındırmaktadır. Güvenilir suya 
erişimin, sağlık önlemlerinin ve yetersiz kişisel hijyenin birlikte azalması durumu, 
oldukça olumsuz sağlık etkilerine sebep olabilir ve bu etki %75'i beş yaşından 
küçük çocuk olmak üzere 2.1 milyon insanın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanabilir. 
Bununla birlikte, suya erişimin gıda arzı ile de direk ilişkisi bulunmaktadır. İnsanlar 
yiyeceklerini üretebilmek için günde binlerce litre suya ihtiyaç duyarlar. Örneğin, 
bir kg tahıl üretmek için bir m3 suya ihtiyaç bulunmaktadır (Rijsberman, 2004). 
Bunun yanında, su kaynaklarında azalma çevre üzerinde bölgelerin uyum sağlama 
kapasitesini azaltıcı olumsuz yansımalara da sahiptir. 

Kentsel saçaklanma bağlamında konu incelenecek olursa, yayılan kent dokusunun 
bölgenin yeni durumlara karşı uyum sağlama kapasitesini azalttığı görülür. Nüfus 
artışı kentsel saçaklanmayı etkileyen en önemli faktördür ve nüfus arttığında 
bununla beraber konut ve ticari kullanımlar için gerekli olan alan ihtiyacı da 
artmaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde, saçaklanma birçok orman arazisini, 
ormanda yaşayan türleri ve sulak alanların varlığının tükenmesine sebep olur. Bunun 
yanında, saçaklanmış kentler ve bölgeler hava ve su kirliliğinin, yüzey ve yeraltı 
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sularının tehdit altında kalmasının, artan sel riskinin ve doğal yaşamın yok olması 
riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Kentsel saçaklanma, öncelikle, su tutma kapasitesinin azalmasına sebep olur ve bu 
durum biyolojik çeşitliliğin azalması, erozyonda artış ve yer altı su kaynaklarının 
yağışların azalarak kaynağa ulaşmasını engelleyerek azalması sonuçlarını doğurur. 
Böylece, su döngüsü ve hassas kıyı ekosistemi bu durumdan olumsuz etkilenir. 
Kentleşme ve su koruma havzaları üzerinde gelişim su kaynaklarını kirletici ve yok 
edici etkiye sahiptir. Bunun yanında bu türden bir yok olma süreci bölgenin yeni 
durumlara karşı uyum sağlama kapasitesini ve ekolojik dirençliliğini azaltmaktadır. 
Ekolojik dirençliliğin azalmasının anlamı ise öncelikle su kirliliğinin insan sağlığına 
ve ayrıca hayvan türlerinin varlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkidir. Bunun yanında 
kirlenmiş su içme, rekreasyon amaçlı sulama, tarımsal sulama ve sanayi için uygun 
değildir. Bu durum göllerin ve ırmakların estetik ve kimyasal karakterini olumsuz 
etkilemektedir. Daha da önemlisi, kirlenmiş sular su yaşamını yok eder ve suyun 
üretken kabiliyetini azaltır. 

Kentsel saçaklanma sebebiyle su koruma havzaları üzerine gelişim ve kentleşme iki 
temel su kirletici faktördür. Bu faktörler bölgelerin karşılaşacakları yeni durumlara 
karşı uyum sağlama kapasitesini azaltır ve burada bu durum için göstergeler şu 
şekilde belirlenmiştir: yer altı su kaynaklarının azalma oranı ve Ankara bölgesi için 
barajlardan gelen suyun kaybının oranı. 

Öncelikle yer altı su kaynaklarının azalması konusu incelenecek olursa, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 1960-1970 yılları arasında Başkent Ankara ili 
ve yakın çevresinde yapılan hidrojeolojik çalışmalar sonucunda beş ovanın nicelik 
ve nitelik yönünden yeterli yeraltı suyu potansiyeline sahip olduğunu belirlenmiş 
(Şekil 10) ve yapılan hidrojeolojik etütler sonucu belirlenen yeraltı suyu işletme 
rezervleri Hatip Ovası alüvyon akiferi 33 milyon m3/yıl, Kazan-Ova Çayı alüvyon 
akiferi 10 milyon m3/yıl, Çubuk Ovası alüvyon akiferi 9 milyon m3/yıl, İncek 
kireçtaşları akiferleri 6 milyon m3/yıl, Mamak-Kayaş alüvyonları 3 milyon m3/yıl ve 
toplam 61 milyon m3/yıl olaral belirlenmiştir. Şekil 4'te görüldüğü gibi Hatip, 
Çubuk ve Kazan akiferleri su kirliliği ile karşı karşıyadır. Hatip Ovası alüvyon 
akiferi Ankara Çayı'ndan gelen yerel, sanayi ve ağır metal atıkları sebebiyle 
kirlenmiş ve kullanılamaz bir su kaynağı halini almıştır ve Hatip akiferinin 
sağlıklılaştırılması ise en az on yıl alacaktır. Bunun yanında Çubuk Ovası alüvyon 
akiferi de yıllar boyunca hızlı kentleşme ve yağışların akiferlere geçişinin azalması 
sebebiyle kirlenmiştir. Ankara bölgesinin kirlilik riski taşımayan tek yer altı su 
kaynağı Kazan alüvyon akiferidir; ancak, bu kaynak da ihmaller sebebiyle yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bununla birlikte, toplam yer altı suyu rezervinin %54'ü 
kirlilik sebebiyle kullanılamamaktadır ve bu rezervin %31'i kullanılamama riski 
taşımaktadır (Kırmızıtaş, 2009). 

Ankara için ekolojik dirençliliği azaltan bir diğer önemli gösterge de Ankara'daki 
baraj sularının azalma oranıdır. ASKİ tarafından yayınlanan bilgilere göre 
Ankara'da su kaynağı olarak kullanılan yedi adet baraj bulunmaktadır; bunlar 
Akyar, Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Kavşakkaya, Çubuk 2 ve Kesikköprü 
barajlarıdır. Her bir barajın kapasitesi şekil 11'te görülmektedir. 
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Şekil 10. Ankara Bölgesi Yeraltı Kaynakları (Kaynak: Kırmızıtaş, 2009) 

Şekil 11. Ankara Bölgesindeki Baraj Kaynakları 

Aynı zamanda şekilde yeşil halkalar ile gösterilmiş iki tane daha Çubuk 1 ve Kayaş-
Bayındır Barajı görülmektedir ve bu barajlar kirlilik sebebiyle su kaynağı olarak 
kullanılamamaktadır. Buradaki kirliliğin temel sebebi ise su koruma havzaları 
üzerine kentsel saçaklanma sebebiyle oluşan kent gelişimdir (Şekil 12). 5 600 000 
m3 kapasiteli Çubuk 1 Barajı, barajın koruma havzasında yapılaşmış olan Çubuk 
bölgesinden gelen kanalizasyon atıkları sebebiyle kirlenmiştir. Bu nedenle 1994 
yılından beri bu baraj su kaynağı olarak kullanılamamaktadır. Barajın rehabilitasyon 
çalışmaları yapılmasına rağmen, içme suyu kaynağı olarak hala kullanılması 
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mümkün olamamaktadır. Bununla birlikte, içme suyu da yine su kirliliği sebebiyle 
11 971 000 m3 hacim kapasiteli Kayaş-Bayındır barajından alınamamaktadır. 

Şekil 12. Ankara'da Kentsel Saçaklanmanın Su Kaynakları Üzerine Etkisi 

5. Sonuç 

Kentlerin gelişiminin belli bir makroformal yapıya uygun şekilde planlı olarak 
gelişmesi altyapı ve hizmetler sektörü açısından planlı ve düzenli bir kent yaşamını 
olanaklı kılarken, bunun yanında ekolojinin temel bileşenleri olan tarım 
topraklarına, su varlığına, iklime, insan sağlığına ve diğer canlı türlerinin varlığına 
olumsuz etkiyi en az düzeyde tutmaktadır. Ankara'da ise 1970'lerde nüfus artışı 
sebebiyle kent makroformunun topografik eşiklerin arasında sıkışmışlığının farkına 
varılmış ve batı-güneydoğu olmak üzere iki adet gelişim koridoru belirlenmiş; bu 
koridorların demiryolu toplu taşıma sistemleriyle desteklenmesine karar verilmiştir. 
Bu büyüme karakteri günümüzde de sürerken artık bu gelişim yönü kentin ağırlıklı 
saçaklanma ve kontrolsüz gelişim doğrultusu haline gelmiştir. Günümüzde Ankara 
kenti makroformuna bakıldığında neredeyse her yöne doğru kontrolsüz gelişim 
görülebilmektedir. 

Kentsel saçaklanma sebebiyle yayılma sürecinde, kentsel alandan gelecek olan 
rantın tarıma göre daha yüksek olması nedeni ve tarım alanlarının yeni kent 
parçalarının yapılaşması için uygun karakterde olması sebebiyle, tarım alanları hızla 
kentsel kullanımlara dönüşmekte; Ankara kenti de bu sorunla gün geçtikçe daha 
fazla karşı karşıya kalmaktadır. Bunun dışında saçaklanma sebebiyle su koruma 
havzaları üzerinde de yapılaşmalar görülmekte; bu durum Ankara'nın kullanılabilir 
su stoğunu azaltmaktadır. Cumhuriyet'ten günümüze yıllar geçtikçe Ankara için 
yapılan planlar da bu sürece katkı yaparak tarım arazisi stoğunu ve bazı su koruma 

Ankara 

\ Kayaş-Bayındır 
y§ V. Barajı Koruma 

Ha\y;̂ ı Üzerinde 
Kent Gelişimi 

Üzerinde Kent 
Gelişimi 
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havzalarını kentsel gelişmelerle azaltıcı yönde katkı yapmıştır. Bu durumda 
öncelikle yapılması gereken, Ankara'da saçaklanmanın kontrol altına alınması ve bu 
şekilde kontrolsüz olarak tarım arazileri ve üzerine kentin gelişerek ekolojik 
dirençliliğinin azalmasının önlenmesidir. Bu da ancak gelişkin bir planlama 
anlayışıyla mümkündür. Benimsenen koridor gelişim stratejisinin, koridorların kendi 
içinde yoğunlaşarak ve gerekli alt merkezleşmelerin yaratılmasıyla sürdürülmesi 
öncelikli adım olarak görünmektedir. Ankara için kent gelişimini tarım alanlarına 
değil, toprak kabiliyeti düşük olan alanlara yönlendirerek ve kent içinde gerekli 
dönüşüm alanlarını kentsel dönüşüm olgusundaki eksiklikleri giderdikten sonra 
konut gelişimi için kullanarak planlı şekilde kentin geleceğini belirlemek en akılcı 
çözüm olacaktır. 

Saçaklanmanın kentsel ölçekte Ankara'ya bir diğer olumsuz etkisi de ulaşım 
mesafelerinin artması sonucunda taşıt kullanımının artması ve buna bağlı olarak 
hava kirliliği yaratılması ve küresel ısınmaya yol açacak emisyonların artmasıdır. Bu 
durumun önüne geçilebilmesinin en temel yolu öncelikle planlı ve düzenli bir 
kentleşmenin sağlanması ve ulaşım ağlarının toplu taşıma hatlarıyla desteklenerek 
bireysel araç kullanımın azaltılması ile olacaktır. Trafikte bir otobüsün kapladığı 
alanı iki adet bireysel otomobilin kaplayacağı ve otobüsün otomobile göre yaklaşık 
20-30 kat daha fazla yolcu taşıyabildiği düşünülürse hem trafik sıkışıklığının hem de 
hava kirliliği yaratan egzoz gazlarının azaltılması için toplu taşımanın en mantıklı 
çözüm olabileceği görülür. 

Sonuç olarak tüm bu sorunların temelinde yöneten ve yönetilenlerin, ekolojinin 
sürdürülebilirliği konusunda sahip oldukları bilincin azlığı yatmaktadır. Alınabilecek 
önlemlerin hepsinden önce sağlanması gereken ise insanların ekolojik dirençliliğin, 
kentsel alan bağlamında diğer maddi çıkarların önem olarak önünde olduğu 
bilincinin kazanılmasıdır. 
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Tarım Ülkesi Olan Türkiye'nin Kentleşme Seyri: 
Yasaların Oluşturduğu Kent 
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Öz: Türkiye, kalkınma araçlarından olarak gördüğü kentleşmeyi günün gelişen ekonomik ve 
politik zeminine göre biçimlendirdiğinden kentleşme ekolojik durum, kırsal alanla ilişkiler, 
arazi varlığı, sosyal yapı gibi alanlarda üretilen bilgilerin gereklerine göre değil; bu 
bilgilerin kentsel alanlar üretilmesine dönük kullanılmasıyla gerçekleşmektedir. Bu durum, 
Türkiye'nin giderek, üretim alanlarını kaybetmesine ve üretim ilişkilerinin değişmesine; 
ekolojik yapısını geriye atarak kentleşmesine ve ihracat ve ithalat dengesini gözetmeksizin 
dışa bağımlılığının artmasına neden olmaktadır. Verilenler, yüzünü kalkınmaya dönen 
ülkenin, sosyal, ekonomik ve ekolojik yapıda gücünü kaybetmesi ve ekonomik açıdan 
devamlılığın temeli olarak beslenme alanlarının kaybolması anlamına gelmektedir. Bildiri, 
2000 yılından bugüne Türkiye'nin tarım alanlarındaki durumunu ve ithalat ve ihracattaki 
dengesizliğini açıklayacak ve üretim alanları kaybının göz ardı edilmesinin paralelinde 
yasaların kentleşmeye etkisini/desteğini gösterecektir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, ekoloji, şehir planlama, siyaset. 

Abstract: Turkey shapes urbanization, which it considers as a development tool, on 
developing economic and political grounds; therefore, urbanization depends not on the 
requirements of the knowledge produced in fields such as ecological situation, relationships 
with rural areas, existing lands and social structure but on the use of this knowledge towards 
the creation of urban areas. This situation gradually results in losses of production areas and 
changes in the production relationships in Turkey; and causes Turkey to urbanize ignoring its 
ecological structure, and increases its dependence on foreign sources without considering the 
import-export balance. All the above-stated information indicates to the fact that the country 
facing development loses both power in terms of social, economic and ecological structures, 
and its production areas which constitute the basis of its economic sustainability. The present 
study aims to explain Turkey's situation in agricultural areas and its import-export imbalance 
since the year 2000, and to show the effect/contribution of the laws regarding the ignorance 
of production area losses on/to urbanization. 

Keywords: Food security, ecology, city planning, policy. 
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1. Giriş 

Kent ve kent altı (ilçe, belde ve köy) örgütlenmeleri birbirlerinden 

- ya oluşmuş mekânsal farklılıkların tanımlanmaları 

- ya da hedeflenen mekânsal yapıya uygun tanımlanmalarıyla 

ayrılırlar. Süreç içinde oluşmuş yerleşim birimlerinde tanımların temelini, oturmuş 
yaşam biçemi belirler. Topluluğun yerel-doğal koşullara uyumlu gelişen sosyo-
ekonomik özellikleri ve bununla bağıntılı olarak da nüfus ve yapı yoğunluğu tanımı 
belirleyen karakteristik niteliklerdir. 

Kurgulanan-hedeflenen kültürel mekânlarda ise sektörlere ayrılmış ve dar alanlarda 
uzmanlaşmış endüstriyel üretim biçimleri ve buna uyumlu gelişmesi öngörülen 
yaşam biçemleriyle, oluşmuş mekânlardan ayrışan birimlerin inşası söz konusudur. 
Kurgulanan bu mekânsal örgütlenmeleri de her zaman uygun idari örgütlenmeler 
izler. Ölçek hiyerarşisi içinde sıralanan köy, belde, ilçe ve kent yerleşimlerinin ilgili 
yazındaki tanımlarıi incelendiğinde, yukarıda verilen ayrımın ayrıntılı olarak 
sergilendiği görülecektir. 

Eldeki araştırmanın bakış açısından, tanımlama ediminin önemi, yerleşim 
birimlerinin sınırlandırılmalarının sorun edilmemiş ve böylece 

- sınırlarının belirlenmesinde herhangi bir ilke gözetilmeyen il sınırları, 

- il sınırları içinde olabildiğince geniş tutulmasına özen gösterilen belediye 
sınırları ve 

- belediye sınırları içinde belirsiz bırakılan (tanımlanmayan) kent sınırları 

üzerine hiç düşünülmemiş ve bilimsel / yönlendirici / belirleyici bilgi üretilmemiş 
olmasıdır. 

Yani kent sınırları, yönetim sınırları içinde kalan ve giderek genişlediği için bu 
sınırlara dayanan kurgulanmış yerleşimlerin sınır ifadesidir. Bir başka anlatımla, 
kentsel alan sınırı ne kadar tanımsız bırakılırsa, şehir planlama praksisi kapsamında 
o kadar işlevsel olmaktadır. 

Örneğin, 

- 1980'lerde 1727 olan belediye sayısı 1587'ye indirilerek, toprakla ilgili 
karar veren erk noktalarından biri olan yerel yönetimlerin erk alanı 
genişletilmiş, 

- 2000'li yıllara kadar erk sayısı yeniden artırılarak 3225'e yükseltilmiş, 

- 2004 Yılı'nda ise 5216 Sayılı Yasa ile mevcut belediyelerin (3225) 1146'sı 
kapatılarak, belediye sayısı yaklaşık 2100'e indirilmiştir. 

Tüm bu değişiklikler, hem il yönetiminin hem de yerel yönetimin yetki ve 
sorumluluklarını, toprağı kullanma ve/veya planlama açısından etkilemektedir. 
Çünkü tüm bu gelişmelerle siyaset planlamayı etkilemektedir. 

Sonuçta güncel olgusal durum şöyle ifadelendirilebilir: Şehir planlama teori ve 
praksisinde sınır ve sınırlandırma bilinci yoktur. Bu bilinç olmadığı için de şehir 
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planlama kurum olarak ekonominin işlerliğine hizmet etmektedir. Söz konusu alanın 
bu niteliğinden kurtulabilmesi, öncelikle kendi bilimsel bilgi üretme alanında 
Anabilim dalına özgü nitelikte ve Bilim Evreni kapsamında kabul edilebilir bir 
"sınır bilinci" bilgisine sahip olması gerekmektedir. 

2. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışma iki konuya odaklanmıştır: İlki, planlamanın ekolojiyi veri al(a)madığını 
ilgili yasaları ve uygulamalarıyla ortaya koymak; ikincisi ise durumu mekânda ve 
sayısal ifadelerle sunmaktır. Bu kapsamda, ekolojiyle ilişkili olan Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden, kurumun çevreyle ilişkili olarak sıraladığı 
kanunların yanı sıra konu kapsamına giren mevzuat irdelenmiştir. Bunlar, Çevre ve 
Orman Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Çevre Kanunu, 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, Milli parklar Kanunu, Orman Kanunu, 
Kadastro Kanunu, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname, Özel Çevre Koruma Bölgesine İlişkin Esaslar, 
Turizmi Teşvik Kanunuii, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun ve Bütün Şehir Yasa Tasarısıdıriii. 

Kentsel alanın denetimsiz/kontrolsüz artışı ve yukarıda verildiği gibi bunun 
yasalarla meşrulaştırılması ve/veya teşvik edilmesi durumu ülkenin gıda 
güvenliğinin temeli olmasının yanı sıra ekolojik değeri olan tarım alanları ve hayvan 
yetiştiriciliği üzerinde etkili olmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu etkiyi ortaya 
koymak için mevzuatın yanı sıra, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) aşağıdaki 
veriler alınmıştıriv: 

- 1999-2009 Yılları arasında illere göre tarım alanı toplamı, bunun tarım 
alanı çeşitlerine göre dağılımı (da), 

- 1999-2009 Yılları arasında illere göre hayvan sayısı toplamı, bunun büyük 
baş ve küçükbaş hayvan sayısına genç ve yetişkin olarak dağılımı, 

- 1999-2009 Yılları arasında illere göre mevcut kümes hayvanı sayısı ve et 
olarak kesilen kümes hayvanı miktarı (kg), 

- 1999-2009 Yılları arasında illere göre yumurta üretimi miktarı (adet), 

- 2002-2010 Yılları arasında illerin fasıl gruplarına göre ülkelerle yaptıkları 
ihracat ve ithalat miktarları (kg ve dolar), 

- 2009 Yılı il bazında iş kayıtlarına göre sektörel girişim sayıları. 

3. Bulgular 

3.1. Yasalarda Görülen Durum 

Kalkınmanın sanayileşmeye bağlı ölçülmesi, gelişmekte olan ülke nitelendirmesini 
taşıyan Türkiye'yi üretim alanlarını koruma gerekliliğinden uzaklaştırmıştır. Bir 
başka deyişle Türkiye, kalkınmayı doğrudan kentleşme ve sanayileşme odaklı ele 
aldığından üretim alanlarını bu iki sektörün yerleşim alanlarına dönüştürmektedir. 
Bu dönüşüm ise gerekli yasaların yürürlüğe girmesiyle meşrulaştırılmakta ve aynı 
zamanda bakış açısının pekişmesine neden olmaktadır. 
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- Kimi yasalar güncellenmesi gereken konularıv içerirken, kimileri dünyadaki güncel 
konulara göre sık sık değiştirilmiştirvi. 

- Çevrenin korunmasıyla ilgili kapsamlı amaçlar sıralanmıştır (Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 1; Çevre Kanunu 
Madde 1, Madde 2; Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Madde 1, Madde 2; 
Milli Parklar Kanunu Madde 1; Orman Kanunu değişik Madde 58; Özel Çevre 
Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
Madde 1; Özel Çevre Koruma Bölgesine İlişkin Esaslar Madde 1). Ancak, 
uygulamalar ve sonuçları yasaların bu amaçlara ulaşamadığını göstermektedir. 

- Çevrenin korunması konusundaki yaklaşım, dünyadaki "sürdürülebilir gelişim" 
ilkesini benimsemeye çalışmaktadır (Çevre Kanunu Madde 2'de yapılan değişiklik). 
İlk bakışta kapsamın genişletildiği ve çevreye hassasiyetin arttığı izlenimi veriyor 
olsa da yasadaki değişiklik, ekonominin ve dolayısıyla onun sektörlerinin çevreye 
zarar verdiğinin kabullenilmesi zemininde bu zararların olağan karşılanarak onlara 
karşı durulmaya çalışıldığını ve özelde adaylık sürecinde olunan AB'ye ve genelde 
dünyadaki çevre konusunda üretilen terimlere uyum sağlanmaya çalışıldığını 
göstermektedir. Buna ek olarak, Bakanlıkla beraber çalışmasına gerek duyulan çevre 
gönüllüsü arayışı olduğu gözlenmektedir. Oysaki ekolojiye duyarlı planlama 
anlayışının benimsenmesiyle olağan karşılanılan bu zararların, daha oluşmadan 
engellenmesi sağlanabilir. 

- Ekonomik ve ekolojik kararların bir arada düşünüleceği (Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 2/h) sözde kalmakta, 
aşağıda uygulamalarda da görüleceği gibi ekonomi öncelikle düşünülmekte ve 
ekolojik değeri görünür olan alanlar ekonomik bir araç sayılmaktadır (Çevre ve 
Orman Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 2/v, Madde 13; 
Toprak ve Arazi Kullanım Kanunu Madde 13/d; Milli Parklar Kanunu Madde 7, 8, 
11; Orman Kanunu değişik Madde 8, değişik Madde 17, değişik Madde 25; Turizmi 
Teşvik Kanunu Madde 4, 6, 7, değişik Madde 8). Bunun yanı sıra, çevrenin 
kirlenmesi olağan karşılandığından doğanın döngülerine verilen telâfisi mümkün 
olmayan zararlar bir kenara bırakılarak, kirletmenin bedelinin ödeneceği 
söylenmektedir. (Çevre Kanunu Madde 3/c, değişik 3/d, 3/e, 3/f, 3/g). Ödenmesi 
zorunlu tutulan bedeller ise caydırıcı nitelikte değildir (Çevre Kanunu değişik 
Madde 20 ve değişik Madde 23; Toprak ve Arazi Kullanım Kanunu Madde 20 ve 
Madde 21; Milli Parklar Kanunu Madde 20, 21; Orman Kanunu Madde 1/h, değişik 
Madde 91-114; Turizmi Teşvik Kanunu Madde 31-36). Elbette burada da temel 
düşünce, ekonomik yatırımlardan gelen zararın ekonomiye başka bir katkı olarak 
bedel ödenmesiyle giderilmeye çalışılmasıdır. Ekonomik yatırımlar için doğal 
alanlara verilen zararların tekrar eski haline getirilmesiyle yapanın cezalandırılması 
öngörülürken (Çevre Kanunu değişik Madde 9/c) bu doğal alanların ekolojisinin 
tamamen bozulacağı görmezden gelinmektedir (Toprak ve Arazi Kullanım Kanunu 
Madde 13/c, 13/ç, Madde 20). 

- Bölge ve havza bazında üst ölçekli Çevre Düzeni Planlarından bahsedilmekte 
(Çevre Kanunu değişik Madde 9/b) ancak sözü edilen bölgenin niteliği 
belirtilmemektedir. Türkiye'de ekolojik verilerden havzaya dayalı tek plan olan 
Yeşil Irmak Havza Gelişim Planı dışında ekolojinin verilerine göre yapılmış bir 
bölge ve dolayısıyla onun planı yoktur. Ayrıca, konu toprak olunca tanımlı 
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olduklarından uygulamayı kolaylaştırıcı olan il ve ilçe sınırları önemsenmektedir 
(Kadastro Kanunu Madde 2). Görüldüğü gibi, idari sınırlar, doğaya dayalı 
sınırlardan öncelikli tutulmaktadır. 

- Toplumsal, ekonomik ve çevresel planlamadan söz edilmesine karşın (Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Madde 3) bunun uygulama örneği henüz 
kurumsal olarak verilmemiştir. Bunun yanı sıra doğal alanları saptama görevinin 
kimde olduğu söylenirken belirleme kriterlerinden söz edilmemiştir (Milli Parklar 
Kanunu Madde 3). 

- Türkiye'de koruma altına alınan bölgelerin, kıyıların, sit alanlarının ve taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarının rant getirmesi amacıyla satılması, kiralanması ya da 
tahsisi yönünde yapılan yeni yasal düzenlemeler de vardırviii. Kamuya ait korunması 
gereken kültür ve tabiat varlığının gerçek ve tüzel kişilere devredilmesi 
rahatlatılmakta, bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığının izin yetkileri de 
kaldırılmaktadır. Yönerge, koruma amaçlı (1/1000 ölçek) imar planı bulunan 1. ve 2. 
derece sit alanlarında ve koruma amaçlı imar planı olmasa da, 3. derece sit 
alanlarında Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ya da görüşü olmadan Maliye 
Bakanlığı'nın re'sen işlem yapabileceğini düzenlemiştir. Dolayısıyla bu Yönerge ve 
Tebliğ kapsamında yapılacak uygulamalar, çevresel değerlerin korunması açısından 
doğal ve kültürel miras niteliğindeki varlıkların bozulmasına ve giderek yok 
olmasına zemin oluşturmaktadır (12.04.2006 tarih ve 25932 sayılı Yönerge; Milli 
Emlak Genel Tebliği, 13.06.2006 tarih ve 26197 sayılı Resmi Gazete; Çevre ve 
Orman Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 5; Çevre 
Kanunu değişik Madde 10; Turizmi Teşvik Kanunu Madde 35; Özel Çevre Koruma 
Bölgesine İlişkin Esaslar Madde 3). Dolayısıyla, ekolojiye yaklaşımı hükümet 
edenin önceliği belirlemektedir. Süreci hızlandıran yönetmelikler yapılmasına da 
devam edilmektedir (Temmuz 2006'da çıkarılan Kamu Taşınmazlarının Turizm 
Yatırımlarına Tahsis Hakkında Yönetmelik). 

Görüldüğü gibi, ülkemizde çevrenin korunması amacıyla hazırlanmış çok sayıda 
yasaix bulunmaktadır. Sayıca fazlalıktaki ilk neden, 

• ekolojiye önem verilmeye çalışılması, ancak bunun gerçekleştirilememesidir: 
Belirli zaman aralıklarında ekonominin taleplerinin kapsamını genişletmesi ve 
her bir kapsam için isteklerini artırması ekolojiden yana olabilmeyi 
engellemiştir. Sonuçta ise, bu duruma en azından karşı koymaya çalışmak için 
ya yeni bir yasa oluşturulmuş ya da eski bir yasa güncellenmiştir. 

İkinci neden ise, 

• farklı hükümetlerin farklı programlarla mekânı dönüştürmek istemesidir: 
Hükümetler, seçim sonuçlarında tekrar hükümet edebilmek/erk kazanabilmek 
için mekâna görünür donatılar eklemek istemektedirler. Bunun 
gerçekleştirilmek istendiği mekân ise her zaman için ekolojiye ve/veya mevcut 
yasalara göre doğru seçilmiş olmayabilir. Dolayısıyla, erki elinde tutan, 
amacına yönelik yasal düzenlemeler yapmaktadır. 

Sorunun ve anlayışın devam ettiğini gösteren son gelişmelerden biri, 16.05.2012'de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen "Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, diğeri 08.10.2012'de Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi'ne sunulan Büyükşehir Belediye Kanunu'dur. Birinci Kanunun adı, 
bir deprem bölgesi olan Türkiye için eksikliği giderilen bir sorunun çözülmüş 
olduğunun sanılmasına sebep olabilir. Oysa ki yasanın afet riskine karşı öne 
sürdükleri, tarım ve mera alanlarına vereceği zararın yanı sıra oluşturulmak istenen 
kentin biçimini ve bu biçimin gerçekleşmesi için uygulanan baskıyı göstermektedir. 
Bir başka deyişle, olumlu olarak görülen bu durum mekâna olması gereken 
planlamayı değil ideolojileri ve rant kaygılarını yansıtacaktır*. 

Yasa tasarısı burada yalnızca arazi kullanışa ve ekolojiye etkisiyle ayrıntılı 
değerlendirilmiştir". 

• Kamuya ait araziler elden çıkarılacağından kamusal fakirleşme yeni bir boyut 
kazanacaktır. Buna ek olarak, riskli yapıların yenilenmesi gerekçesi ile mera 
alanları kaybedilecektir. Çünkü tasarıya göre, gereksinim duyulması halinde 
mera alanlarının vasfı kaldırılabilecek ve bu alalar yapılaşmaya açılabilecektir 
(Madde 3). 

• Orman alanlarının yok edilmesinin Anayasaya aykırılığına karşın, Orman 
Kanunuvnun 2vnci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre orman dışına 
çıkarılan yerlerin satışından elde edilen gelirlerin bir bölümünün kullanılmasına 
ilişkin düzenleme ile riskli yapılar gerekçesi ile orman alanlarına müdahale 
edilmektedir (Madde 7). 

• Ülkenin sahip olduğu önemli doğal ve kültürel zenginlikleri koruma altına alan 
yasal kurallar yok sayılmakta ve dolayısıyla kıyılar, tarım alanları, zeytinlik 
alanlar, meralar, orman alanları ve sit alanları modern kentsel arsa adayı haline 
getirilmektedir (Madde 9). 

• 6831 sayılı Orman Kanunuvna 13. madde eklenerek, kent içindeki ya da yakın 
çevredeki orman alanlarının afetler sonrasında geçici barınma yeri olarak 
kullanılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmakta ve sonuçta kente komşu ya da 
kent içinde kalmış orman alanlarının kaybının önü açılmaktadır (Madde 10). 

• 2302 Sayılı "Atatürk'ün Doğumunun 100vüncü Yılının Kutlanması ve Atatürk 
Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanun"un 3vüncü maddesixii yürürlükten 
kaldırılarak, bu alana ilişkin alınmış tüm koruma kararları ortadan 
kaldırılmakta, yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmektedir. Bu değişim, 
Atatürk Orman Çiftliğfnin bir parçası olan ve Ankara kentinin tarihi açısından 
önemi kadar, coğrafi olarak da önemli bu bölgenin yapılaşmaya açılması, kentin 
açık ve yeşil alan sistemi içinde kalan bütüncül açık alanlardan birinin yok 
edilmesi demektir (Madde 19 ve 22). 

Görüldüğü gibi, afet riskinin azaltılması gerekçesiyle hazırlanan yasada, ormanlar, 
meralar, sulak alanlar, kıyılar, tarım alanları gibi doğal varlıkların yok edilmesine ve 
dolayısıyla yeni afetlerin oluşmasına sebep olabilecek bir yaklaşım bulunmaktadır. 

Büyükşehir Belediye Kanunu'nda da ekolojiye ve dolayısıyla tarıma ilişkin olumsuz 
müdahaleler görünmektedir. Yasa tasarısı 13 yeni Büyükşehir belediyesi™ 
oluşturmakta ve bu yeni belediyelerdeki tüm köyleri mahalleyle dönüştürmektedir. 
Diğer taraftan 29 il özel idaresi, 1591 belde belediyesi ile 16 bin 82 köyün 
tüzelkişiliği sona erdirmekte, 14 büyükşehir belediyesininxiv sınırını il mülki sınırı 
kabul etmektedir (Madde 1). Bu haliyle yasa tasarısı, kentleşme açısından önemli 
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değişimlere neden olmaktadır. Çünkü bu haliyle yasa, hem kıra dönük alanları 
kentsel arsa haline getirmekte hem de kırın sosyal yapısını dönüştürmektedir. 

3.2. Türkiye'nin Kendisine Yeterliği 

Merkezi yönetimin asal görevi, ulusal egemenlik sınırları içinde güvenliği 
sağlamanın dışında, toplumun gıda, barınma gibi temel gereksinimlerini yeterli 
düzeyde karşılamaktır. Ancak, kentsel alanlar merkezde olmak üzere kültürel 
alanların denetimsiz olarak genişlemesi durumunda, verimli tarım alanları 
kaybedilmekte ve dolayısıyla gıda güvenliği önemli bir sorun alanı haline 
dönüşmektedir. 

Bugün kent, açlık, yoksulluk, gıda ve gelir güvenliği ve aidiyet sorunları 
yaşamaktadır. Çünkü modern kent her yerleşim alanından nüfus çekme eğiliminde 
ya da cazibesindedir. Gerek ekonomik ve sosyal getirileri ve gerekse kent 
planlarının olmazsa olmazlarından olan doluluk-boşluk dengesi açısından, fiziki 
planlama kapsamında bölge planından kentsel alan yayılma genişliğine dek 
sınırlandırma konusunu "gıda güvenliği" kavram ve sorun alanıyla ilişkilendirmek 
zorunluluğu bulunmaktadır. Çünkü kentli nüfusun artması, ki temeli iç göç olgusuna 
dayanmaktadır, bu nüfusun yaşama alanını, bir başka deyişle yeni kentsel alanları 
gerektirmektedir. 

Bir ülkenin kendisini besleyebilme ve ihracat yapabilme gücü kalkınmasına etki 
eden önemli faktörlerdendir. Bu güç azaldıkça dışa bağımlılık artacak ve ülkenin 
ekonomik gücü zayıflayacaktır. Sonuç olarak, kentsel alanı sınırlandıran/belirleyen 
unsurlar olmalıdır. Bunlar bugüne kadar şehir planlama eylem alanında 
olmadığından tarım ülkesi olarak nitelendirilen Türkiye, günün sosyo-politik 
etkenleri nedeniyle tarımsal potansiyellerini yitirmektedir. 

Aşağıda tarım sektörünün güç kaybı ve toprak üzerindeki izdüşümü ayrıntılı olarak 
verilmiştirxv. 

1. Türkiye'deki tarım alanları toplamına 1999-2009 yılları aralığında bakıldığında, 
11 yıl içinde tarım alanlarının her yıl biraz daha azaldığı ve 1999'da 268011820 
da olan tarım alanının %9 (25065012 da) azalarak 2009'da 242946808 da'a 
düştüğü görülmektedir. 

Durum, tarım alanları toplamının açılımında da benzer biçimdedir: 

a) Türkiye'deki tahıl ve diğer bitkisel ürünler alanı, 1999'da 182596830 da iken, 
2009'da %11 (20422622 da) azalarak 162174208 da'a düşmüştür. Tarım 
alanları toplamındaki düşüşün %81'i tahıl ve diğer bitkisel ürünler alanında 
görünmektedir. 

b) Meyve, içecek, baharat bitkileri alanı, 1999'da 25880870 da iken, 2009'da %14 
(3548974) artarak 29429844 da'a çıkmıştır. Tarım alanları toplamındaki 
azalmanın daha fazla olmamasının nedeni, meyve, içecek, baharat bitkileri 
alanındaki %14 artıştır. 

c) Sebze alanları, 1999'da 9142700 da iken, 2009'da %11 (1029572) azalarak 
8113128 da'a düşmüştür. Tarım alanları toplamındaki düşüşün %4'ü sebze 
alanlarında görünmektedir. 
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d) Nadas alanları, 1999'da 50391420 da iken, 2009'da %14 (7161792) azalarak 
43229628 da'a düşmüştür. Tarım toplamındaki düşüşün %29'i nadas 
alanlarında görünmektedir. 

2. Türkiye'deki büyükbaş ve küçükbaş hayvan toplamına 1999-2009 yıl aralığında 
bakıldığında, 11 yıl içinde hayvan sayısının her yıl biraz daha azaldığı ve 
1999'da 50242750 baş olan hayvan sayısının %24 (12098372 baş) azalarak 
2009'da 38144378 'e düştüğü görülmektedir. 

a) Yetişkin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı, 1999'da 35629444 baş iken, 
2009'da %23 (8176089 baş) azalarak 27453355'e düşmüştür. Hayvan 
toplamındaki düşüşün %68'i yetişkin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında 
görünmektedir. 

b) Genç büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı, 1999'da 14613306 baş iken, 
2009'da %26 (3922283) azalarak 10691023'e düşmüştür. Hayvan toplamındaki 
düşüşün %32'si genç büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında görünmektedir. 

Nuts 1 Bölgeleri incelendiğinde Batı Marmara'da %4,2 (29987 baş); Nuts 2 
Bölgeleri incelendiğinde Balıkesir'de %7,7 (34724) ve Mardin'de %73,1 (295263) 
artış dışında tüm bölgelerde genç büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı azalmıştır. 

3. Gıda tüketimi artmaktadır. 1999'da kesilerek kullanılan kümes hayvanı sayısı 
377718315 adet iken 2009'da %91 (342696188) artarak 720414503 olmuştur. 

1999'da et olarak kullanılan kümes hayvanı toplamı 609652,995 ton iken 2009 da 
%118 artarak (713971,25 ton) 1323624,245 ton olmuştur. 

4. Kesilerek kullanılan kümes hayvanı sayısı ve tonu artarken mevcut kümes 
hayvanı sayısı azalmıştır. 1999'da mevcut kümes hayvanı 246476193 iken %5 
(12393987) azalarak 2009'da 234082206 olmuştur. 

5. Kümes hayvanı sayısının azalması ile yumurta sayısında da azalma 
görünmektedir. Yumurta sayısı, 1999'da 14090023000 (X1000 adet) iken %2 
(257296530X10000 adet) azalarak 2009'da 13832726470 olmuştur. 

6. Durumun böyle olması, ihracat ve ithalat miktarlarına da yansımıştır™. 
Türkiye'nin yaptığı toplam ihracat (kg) 2002'den 2010'a yalnızca %32 
(22155942105 kg) artarken 2002'den 2010'a ithalat ise %116 (12779890703 
kg) artış göstermiştir. 

Sonuçta durum, Türkiye'nin son 9 yılda dışa bağımlılığının arttığını göstermektedir. 
Türkiye'de beslenmeye dönük ithalat artmaktadır. İhracat ve ithalatın fasıl 
gruplarına göre değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir™1: 

Bu durum ülkelerle yapılan ithalat ve ihracat dağılımında da görünmektedir. 

Tablo 2, 
- daha az ihracat yapılan bölgelerle daha az ithalat yapıldığını ve bunun tersini, 
- ABD ve Avrupa Birliği gibi politik ilişkilerin sürdürüldüğü bölgelerle ithalatın 

artırıldığını, 
- Planlı bir ithalat ihracat sistemi izlenmediğini göstermektedir. 
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Tablo 3, 
- Önemli ve nüfusu fazla bölgelerin (İstanbul gibi) ithalatının fazla olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte istihdam nüfusu da fazla olduğundan üretimin 
ve ihracatın da fazlalılığını, 

- İthalat ve ihracatın yıldan yıla değişken olduğunu, dolayısıyla bölgeler ve fasıl 
gruplarında planlı/sistemli bir ticaret politikası izlenmediğini, 

- İthalatın, ihracattan fazlalığını göstermektedir. 

Tablo 1. 2002-2010 yılları arasında fasıl gruplarına göre ihracat ve ithalat durumu 

Fasıl Grubu 
ihracat ithalat 

Fasıl Grubu 
Değişim (kg) Değişim (%) Değişim (kg) Değişim (%) 

Canlı Hayvan -18576299 -98 15491458 4528 
Doğrudan Tarımsal Gıda Üretimi 2903965954 69 1795718375 35 

Doğrudan Teknolojiyle İlişkili Ürün ve Üretim 647024096 46 534611563 41 

İşlenmiş Tarımsal Gıda Üretimi 208359147 25 1035820639 128 

İşlenmiş Tarımsal Ürün 202183596 9 1601712691 42 

Kesme Çiçekçilik ve Süs Bitkileri 12736669 114 2825184 22 

Su Ürünleri 12004524 43 33360298 148 
Toprağa Bağlı Uı ün 18256472595 47 7831161259 9 
Toprağı Zenginleştiren Uı ün -68228177 -21 -70810764 -3 

Genel Toplam 22155942105 46 12779890703 13 

Tablo 2. 2002-2010 yılları arasında ihracat ve ithalat durumu değişimi (kg) 

Ülke Grubu 
ihracat ithalat 

Ülke Grubu Değişim (kg) Değişim (%) Değişim (kg) Değişim (%) 

ABD -1892261239 -54 3985522592 67 
Afrika 6462791159 146 -4150145957 -48 
Antartika -8251820 -99 -21258 -99 
Asya 19529136721 171 4269681682 23 
Avrupa 546494770 39 1558689668 20 

Avrupa Birliği -4308578229 -20 7610444794 38 

AvvAsaCipt. 10448571 12 -2323127160 -72 

Beyaz Rusya 45840731 427 146315879 705 

Ekvator Bölgesi 4485231 21 65740174 117 
Güney Afrika 11390416 13 -133052073 -8 

<3ün®y Amerika 1220574428 300 3683541228 107 

KKTC 125229212 18 -45587148 -27 

Kesinleşmemiş Ülke ve Bölge -784472722 -99 -5710048449 -100 

Kuzey Amerika -269659715 -51 -2290833021 -65 

Okyanusya Adaları 32119987 272 610460 10 

Orta Amerika -14522098 -9 117131693 258 

Rusva Federasyonu 1026457476 87 5892064960 34 
Türkiye Serbest Bölgeleri 418719578 33 102963672 73 
Genel Toplam 22155942105 46 12779890703 13 
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Tablo 3. 2002-2010 Yılları Arasında Bölgelerin Fasıl Gruplarına Göre İhracat ve İthalat Durumu Değişimi (kg) 

Bölgeler 
Caıılı Hayvan Doğrudan Tarımsal 

Gıda üretimi 
Doğrudan Tekti, 

i şk i l i Ura. ve Urt. 
İşlenmiş Tarımsal 

Gıda Üretimi 
İşlenmiş Tarımsal 

Ürün 
Kesme Çiçekçilik 
ve Süs Bitkileri 

Su Ürünleri Toprağa Bağlı 
Ürün 

Toprağı 
Zenginleştiren 

Genel Toplam 
Bölgeler 

İhr (%) İtlı(%) İkr(%) İtlı(%) İlır(%) İth(%) İhr(%) İtli (%) İhr (%) İtli (%) İlır(%) İtlı(%) İlır(%) İtlı(%) İlır(%) İtli (%) İhr (%) İtli (%) İlır(%) İtlı(%) 
Akdeniz -100 1093 16 8 49 241 0 77 -8 76 24 349 59 1690 386 29 1481 118 165 31 
Batı Anadolu -99 19630 153 69 122 -74 105 108 -41 -17 511 -45 47 59284 202 111 -85 -93 175 48 

Batı Karadeniz -100 647 108 391 160 63 -40 125 86 107 232 1 100 284 4 

Batı Marmara 23 1267 314 133 -3 95 -37 95 11 22 1 -87 -31 87 39 115 43 62 50 108 

Belirsiz -18 41 -87 14 28 -36 1083 273 -77 -100 -70 -92 155 -99 515 62 97 -98 
Doğu Karadeniz -86 18 -94 557 36 -7 -94 -11 -65 9 1904 -44 4103 74 -20 156 1 42 -37 

Doğu Marmara -68 3401 -12 336 126 252 22 819 -6 59 591 156 5 1217 1 -11 -99 176 8 -7 

Ege 694 1587 -13 132 116 155 -19 585 -12 46 144 538 119 1197 -1 80 -5 -13 -1 86 
Güneydoğu Anadolu -100 -66 724 331 416 166 969 363 122 70 1198 -5 -73 1552 51 1782 168 930 106 

İstanbul -87 1855 30 0 -20 38 24 74 3 36 239 -33 -40 38 17 13 2 0 15 14 
Kuzeydoğu Anadolu -19 -40 -9 163 236 -5 112 434 1360 4476 156 374 540 664 -87 250 306 

Orta Anadolu 32 8136 306 -3 -2 237 121 1316 -5 35 386 360 8961 -80 308 72 670 129 214 64 

Ortadoğu Anadolu 54514 26 16 255 364 38 90 -14 80 391 17 1800 278 12 

Genel Toplam -98 4528 69 35 46 41 25 128 9 42 114 22 43 148 47 9 -21 -3 46 13 



Tablo 4. Ülkelerin Bölgelerle 2002-2010 Arasındaki İhracat ve İthalat Durumu Değişimi (kg) 

Ülkeler 
Akdeniz Batı Anadolu Batı Kmdeniz Batı Maıınara Belirsiz Doğu Karadeniz Doğu Marmara Ege Güneydoğu İstanbul Kuzeyde ğu Anadolu Orta Anadolu Ortadoğu Anadolu 

Ülkeler 

İhr f p | İhr (%! İlli f/ı) İhr f/ı) İtli (%) İ i S IŞI I İlır f/ı) İtli f/ı) İhr f/ı) İtli f/ı) İlır f/o) İtti (%)• l i f l i itiı(%j İlır f/o) İtli f/ı) İhr fi) İtli f/ı) İhr f/ı) İtil f/d); l i f l i İtli f/ı) İhr f/ı) iti (%}' 

ABD 128 85 11 -54 449 102 2 -25 1424 15 -70 1 -59 301 -16 168 S2 244 -69 39 20 -17 19 -78 23 -40 
Aiika 739 106 134 -78 462 •23 76 -32 600 1537 -67 -29 34 -8S 151 5 1456 119 124 68 155 -96 181 424 308 62 
Arıtaıtika 45 •99 •85 
Asya 226 30 359 88 62f -87 Î57 126 55 -99 85 -6J 200 12 82 141 3958 239 59 41 240 138 470 369 659 -37 
Avrupa sı 71 567 •38 104 182 412 337 333 -87 109 -62 i 101 68 53 117 33 0 -16 1311 S921 68 İ« 117 1299 
Avrupa MR 45 ffi 130 44 226 ııs -6 5Ü 134 -95 2 -35 -40 113 -3S 3.7 115 31 -27 .32 8 -93 48 69 -54 23 
Avustralya 234 •9!) •43 ft 5989 •45 •25 •96 •99 685 •31 •99 57 10' 49 29 197 -53 •26 •88 186 •94 1600 •99 •30 •82 
BİtBİUİVl 4228 2462 550 •76 1232 3S5T ; İM 14845 1626 2236 26683 ''••fi MİS 65 3517 27994 21 268 175» ••73 16841 •7 10 •95 
Ekvator Bölgesi -60 236 38532 502 47 S 489 -92 400 228 40f 2145 8 37 10599 -27 •18 -84 

Güney Afrika 359 i 32 396 212G67 -9(1 -65 55 45397 52420 -85 616175 282 105 58 132 1018 -99 -24 15 152 -93 -98 15 

Güney Amerika 1202 493 1210 6459 69 •22 161 •71 120 •91 •9 538929 •40 ıo; 322 253 2879 927 397 53 32200 •94 701 •62 139 6310 

KKTC 152 22 58 10 •10 •99 219 149S7S •9 •79 96 1 -24 -i •5 •46 188 13400 9 •3:4 '767 109 1587 55 4634 

Kesirılepreınij Ülke ve Bölge -100 -91 -100 114 99 •98 •96 M •99 •98 -99 -'99 -100 -ıoc -96 68 -100 -96 - i •74 659 -99 -89 -99 227 

Kuzey Amerika 388 -78 338 •45 54 -46 942 -88 -37 S78 380 -101 6 981 -16 227 105 2942 -Sİ -29 •84 2707356 70 561 -39 424 
Okyanusya Adalan 115 35 128 378 215730 -99 7İ8 554 658 4 -sı 252 264 120 -13 140 $1 543 28 11 -81 34 22 

Orta Amerika •23 1 156 5469 8 5004 44 -84 •6 175 2003 3656 M 1745 83 72S 681 158 -29 693 144 407 3412 -70 & 98 

Rusya Federasyonu 83 Î78 -40 93 159 56 33 1709 28 •99 51 43 296 2( 339 296 187 49 85 15 5586 3175 22742 18 125 452 

Türkiye Serbest Eölgeleri 305 143 '57 241 539 160 42 2499 14544 -73 569 -64 -16 117! I -25 •88 592 -20 8 •223 -100 105 4011 136 1418 

GeiisI Tujılam 165 31 17} 48 284 4 50 108 97 -98 42 -37 8 -1 86 930 106 15 ı 250 306 İS 64 278 12 
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Dtkial*» 

Şekil 1. 1999-2009 Yılları Arasında Tarım Alanlarındaki Değişim (%) 

DrtbüM*») 

Şekil 2. 2000 ve 2011 Yılları İçin Kentleşme Hızı Değişimi (%) 

Şekil 3. 2002-2010 Arasında Nuts 1 Bölgelerinin Doğrudan Tarımsal Üretim İthalatı 
Değişimi 
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D* t! !•(*»> 

Şekil 4. 2002-2010 Arasında Nuts 1 Bölgelerinin Canlı Hayvan İthalatı Değişimi 
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Şekil 6. 2002-2010 Arasında Nuts 1 Bölgelerinin Avrupa Birliği'ne İthalat Değişimi 
(%) 

483 



Mercan Efe Güney, İrem Ayhan Selçuk 

Şekil 7. 2002-2010 Arasında Nuts 1 Bölgelerinin ABD'ye İthalat Değişimi (%) 

4. Değerlendirme 

Kuramsal olarak bir ölçek hiyerarşisi içinde kademelenen fizikî planlama, 
uygulamadaki yöntem ve işlem derinliğini özenle sınırladığı çerçeve içinde belirler. 
Bu sınırların nesnel-bilimsel kurallara bağlı tutulmaması, süreç içinde 
değiştirilebiliyor olması ya da kentsel alan sınırında olduğu gibi tanımsız 
bırakılması, çalışmaların toprak ve kullanıcı üzerindeki etkisini de tanımsızlaştırır. 
Tanımsız durum içinde algılanamayan doğal süreçler de giderek olumsuz fiili 
durumlar yaratırlar. Doğanın ontolojik yapı elemanlarından biri olan toprak ve 
dolayımında öteki ontolojik yapı elemanlarından su ve hava, kendi döngüsel 
sistemleri içinde korudukları ekolojik dengelerini yitirirler. Yukarıda verilen sayısal 
veriler ve şekillerde görünen de bunu doğrulamaktadır: 

• Türkiye'de doğrudan tarımsal gıda üretimi ihracatı %69 artarken , bu alandaki 
ithalat %35 yükselmiş; canlı hayvan ihracatı %98 gerilerken bu alandaki ithalat 
%4528 artmıştır (Tablo 1). 

• Ekonomik işlerliği tarıma ve hayvancılığa bağlı olarak bilinen Doğu, 
Güneydoğu, Karadeniz ve Orta Anadolu Bölgelerinde tarım alanları azalmış; 
bununla birlikte kentleşme hızları artmıştır (Şekil 1, Şekil 2). Kentleşme hızı 
ithalat ve ihracat oranlarını da etkilemiştir (Şekil 3, Şekil 4). 

• İhracattaki toplam azalmaya karşın, ihracat ve ithalat ilişkileri diğer ülkelere 
oranla daha çok Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri ve ABD ile geliştirilmiş ve bu 
ülkelerle yapılan ithalat artmıştır (Tablo 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7). 

Görüldüğü gibi, Türkiye'de kentsel alan üretmeye dönük politikalar tarım 
alanlarının kaybı ve dolayısıyla kentleşme hızı artışı ile mekâna yansımaktadır. Bu 
durum coğrafya üzerinde, üretim ilişkilerinin değişmesi ve dönüşmesi ile 
sonuçlandığından ihracat ve ithalatta düzenli bir politika/denge olmamasına, üretim 
alanlarının kaybı ile ithalatın artmasına sebep olmaktadır. Yukarıda görüldüğü gibi 
ithalatın yapılacağı yeri belirleyen de politik ilişkilerdir. 
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Notlar 
i Ayrıntılar için Bkz. Gürel, S. (1978, s.3, 28, 29); Hasol, D. (1988, s.288); Keleş, R. (1980, s.69, 
70, 71); Keleş, R. (1998, s.75, 93); tdk, (2011). 
n Turizmi Teşvik Kanunu, Turizm Bakanlığının sorumluluğunda olmasına karşın, diğerlerinde 
olduğu gibi ekonominin önemli görülmesi halinde ekolojiye nasıl yaklaşıldığını gösteren bir örnek 
olduğundan incelenmiştir. 
m Afet Yasası ve Bütün Şehir Yasası dışındaki yasaların, Özel Çevre Koruma Bölgelerinin ve 
Çevre Düzeni Planlarının ayrıntıları içib Bkz. Efe, 2010: 147-158. 
iv 02.11.2010 ve 07.12.2010 tarihlerinde TUİK'ten son 10 yıl için illere göre tarım alanları verileri, 
her bir ilin hangi üretim alanında hangi ülkeyle ne kadar ithalat ve ihracat yaptığı bilgileri 
istenmiştir. Kurum, dış ticaret bilgilerinin yalnızca son 10 yıllık bilgilerinin tutulduğunu 02.11.2010 
tarih ve 15I-8480 sayılı e-posta bildirmiş ve Dış ticaret ve tarım verilerini sırasıyla 05.11.2010 tarih 
ve 622.02-8602(151) ve 09.12.2010 tarih ve 9451 sayılı e-posta ile ücreti karşılığında göndermiştir. 
Kurum ihracat ve ithalatını belirleyemediği il için "Belirsiz", ülke için "Kesinleşmemiş Ülke ve 
Bölge" nitelendirmesini kullanmıştır. Bu metindeki sonuçlar, TÜİK'ten illere ve yıllara göre alınan 
verilerin Nuts 1 ve Nuts 2 Bölgelerine göre Excel programında yapılan düzenlemelerin sonuçları ve 
değerlendirmeleriyle elde edilmiştir. Haritalar ise Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak elde 
edilmiştir. 
v Örneğin Milli Parklar Kanunu'nun pek çok yerinde tabi denge ve ekolojik denge kavramları 
kullanılmış ve kavram karmaşası yaratılmıştır. Bunun yanı sıra, Çevre Kanunu değişik Madde 20 
ve değişik Madde 23'de ve Toprak ve Arazi Kullanım Kanunu Madde 20'de hâlâ Yeni Türk Lirası 
denmektedir. 
vi Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığı, 2003'te Çevre ve Orman Bakanlığı olarak tek bir bakanlık 
haline getirilmiştir. 1988 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2006'da 5491 sayılı Kanun'la; 1983 
tarih ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 2005 tarih ve 5400 sayılı Kanun'la; 1987 tarih ve 3402 
sayılı Kadastro Kanunu, 2005 tarih ve 5304 sayılı Kanun'la; 1956'daki Orman Kanunu 2003 tarih 
ve 4999 ve 2004 tarih ve 5192 sayılı Kanunlarla; İlki 1988'de yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanunu, sonuncusu olan 2008 tarih ve 5761 sayılı Kanun'la günümüze kadar toplamda beş 
kez değiştirilmiştir. 
vii Türkiye'de ekolojik, sosyolojik ve ekonomik verileri bir arada kullanarak bölge sınırları öneren 
ilk ve bugüne kadar yapılan tek çalışma, akademik alanda bir doktora tezidir. Tez, ekolojiden yana 
taraf olmuş, ekonominin ekolojiden beslendiğine vurgu yapmış ve Türkiye'nin güncel siyasi 
koşullarını da gözetmiştir. Bkz. Efe, 2009. 
vm Oysa ki 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 13. maddesi "devir 
yasağı" maddesidir. Burada, Hazineye ait korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlığının 
gerçek ve tüzel kişilere devredilmemesi amaçlanmaktadır. Kanunun 14. maddesi, korunması 
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa kaynaklarının devrini, kiraya verilmesini, kamu 
hizmetlerinde kullanmak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni koşullarına bağlamıştır. 
ix Ülkemizdeki çevre ile ilgili yasalar (ŞPO, 2005)'den bulunabilir. Çevre ile ilgili yasaların yanı 
sıra ülkemizde ekolojik açıdan önem taşıyan alanların korunmasına yönelik uluslar arası program 
[Akdeniz Eylem Planı (1975), Karadeniz Çevre Projesi (1992)] bulunmakta ve bu konuda pek çok 
kurum [Türkiye'de Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD), Türkiye Tabiatını Koruma Derneği 
(TTKD), Çevre ve Kültür değerlerini Koruma Vakfı (ÇEKÜL), Kırsal Çevre ve Ormancılık 
Derneği, Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA), Deniz Temiz Derneği 
(TURMEPA), Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Türkiye Çevre Vakfı, Kuş Araştırmaları 
Derneği (KAD), Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG)] 
çalışmalar yapmaktadır. 
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x TMMOB Şehir Plancıları Odası 17.05.2012'de yaptığı basın açıklamasında Kanun'un açıkça 
insan haklarına ve Anayasa'ya aykırı olduğunu da dile getirmiş ve Cumhurbaşkanı'na seslenerek 
yasayı onaylamamasını talep etmiştir. 
xı Yasa, Madde 3, Madde 5, Madde 6, Madde 9, Madde 16 ve Madde 22 ile "uygulama bütünlüğü" 
gerekçesiyle risk taşımayan yapıları Bakanlığın belirleyeceği sınırların içinde kalmaları durumunda 
yıkabilmesi; Bakanlığa verilmek istenen "özel standartlar" içeren planlar yapma ve onaylama 
yetkisi ile riskli yapıların bulunduğu alanlar ile rezerv yapı alanı olarak belirlenen bölgelerde, İmar 
Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılmış olan ve uyulması zorunlu teknik ve sosyal altyapı 
standartlarına uyulmasını engelleyebilmesi ve Anayasanın Hak Arama Hürriyeti ile ilgili 36. 
maddesine aykırı biçimde Riskli yapı olduğu iddia edilen yapılara ilişkin yargıya başvurma 
hakkının kısıtlayabilmesi vb. Özelliklere de sahiptir. 

™ Maddede, "Bu alan içerisinde; Milli Mücadele tarihini, Türk Halk Kültürünü ve sanatlarını 
tanıtan yerler ve çeşitli müzeler, çeşitli sahneler ve toplantı salonları, sergi alanları, arşiv ve 
kitaplıklar, atölyeler ve benzeri yerlerden meydana gelen Atatürk Kültür Merkezi ile Milli 
Komitece saptanacak tesis ve alanlar bulunur. Bunların dışında Atatürk Kültür Merkezi alanına 
hiçbir yapı yapılamaz" denmektedir. 
xiii Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, 
Trabzon, Şanlıurfa, Van. 
xiv Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, 
Konya, Mersin, Sakarya, Samsun. 
xv Burada anlatılanlar, 2009.KB.FEN.072 Kod ve 'Kensel Alan Sınırının Denetlenebilirliği ve İl 
Sınırı ile İlişkilendirilmesi" adlı Bilimsel Araştırma Projesi'nden derlenmiştir (Bkz. Ergin, Ş. Efe 
Güney, M., 2012. 
xvi TUİK'ten ithalat ve ihracat miktarları dolar olarak da alınmıştır. İhracat ve ithalattaki kg 
durumunun, ücretiyle aynı paralelde olduğu gözlenmiştir. 
xvii TUİK'ten gelen ve (77 gönderilmemiştir) 1-98 arasında numaralandırılmış veriler, fasıl 
gruplarına göre tabloda verilen biçimle gruplandırılmıştır. 
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Fırat ve Dicle Havzasında bulunan su tutma yapılarının 
havza ülkelerinden Türkiye, Suriye ve Irak'a etkileri 
Mehmet Küçükmehmetoğlu1 Abdurrahman Geymen2 

Öz: Fırat ve Dicle Nehirleri Havzası üzerinde Osmanlı imparatorluğu sonrası kurulan 
Türkiye, Suriye ve Irak ülkelerinde su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi konusunda 
parçacıl bir gelişme süreci izlenmiştir. Türkiye'nin Fırat ve Dicle havzasında suya bağlı 
kalkınma projelerini hayata geçirmesi aşağı havza ülkelerince tedirginlikle karşılanmış akışın 
denetim altına alınması kendilerine karşı bir tehdit olarak algılanmıştır. Bunun yanında 
kontrol altına alınan akışın sağladığı faydalar da büyük ölçüde yok sayılmıştır. Bu çalışmada 
havza genelinde inşa edilmiş ve inşa edilmesi planlanan barajların (Keban, Karakaya, 
Atatürk, Tabqa (Ath Thawra), Haditha (Al Qudisiyah), Ilısu, ve Mosul barajları, Habbaniye 
Rezervi ve Urfa Tüneli) sisteme olan etkileri karma tamsayılı programlamaya dayalı 
Dönemler Arası Fırat ve Dicle Havzaları Modeli (DAFDNHM) ile ele alınarak barajların 
varlığı ve yokluğu senaryoları ekonomik fayda ve kaynak dağılımı değişkenleri çerçevesinde 
incelenmiştir. Model uygulamalarıyla belli başlı barajların etkileri sadece bulundukları 
ülkeler çerçevesinde değil tüm havzaya etkileri yönünden incelenmiş, yukarı havzalarda 
bulunan barajların aşağı havza ülkelerine olan etkileri hem sayısal hem de Coğrafi Bilgi 
Sistemi (CBS) ortamında grafiksel olarak ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Su Kaynakları; Fırat ve Dicle Nehirleri Havzası; Karma Tam 
Sayılı Programlama; Su Havzaları ve Kaynakları Yönetimi; Coğrafi Bilgi Sistemi 
(CBS); Tarım; Sulama; Barajlar ve Rezervleri. 

Abstract: On the Euphrates and the Tigris River Basin, in the Post Ottoman era, partial 
development strategies in water uses and management have been pursued by the riparian 
country Turkey, Syria, and Iraq. As the major contributor of water resources of the basin, 
Turkey's initiation of the river basin developments resulted in tensions among the 
downstream parties and is perceived as threat to them. In this research, unilateral impacts of 
selected major dams (Keban, Karakaya, Atatürk, Tabqa i.e. Ath Thawra, Haditha i.e. Al 
Qudisiyah, Ilısu, ve Mosul dams, Habbaniye Reservoir and Urfa Tunnel) are evaluated by 
means of the Inter Temporal Euphrates and Tigris River Basin Model (ITETRBM) 
THROUGH with/without analyses. The results covering net economic benefits, size of 
irrigated land, and water withdrawals are obtained to present the upstream and downstream 
impacts selected investments in the basin. The results have shown the complex upstream and 
downstream effects of major investments under alternative precipitation and management 
scenarios. Results are presented by GIS based graphs and tables. 

Keywords: Water Resources, The Euphrates and the Tigris Rivers, Mixed Integer 
Programming, Water Resources and Basin Management, Geographic Information 
System (GIS) Agriculture, Irrigation, Dams and Reservoirs. 
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Mehmet Küçükmehmetoğlu Abdurrahman Geymen 

1. Giriş 

Dünyada sınıraşan sular kapsamına giren birçok havzada yapılmış ve yapılması 
planlanan büyük ölçekli su tutma yapıları, sadece gerisindeki değil aşağı havzadaki 
birçok kentsel kırsal ve ekolojik ortama da etki etmektedir. Günümüzde, küresel 
ısınma ve iklim değişikliğinin oluşturabileceği etkiler göz önünde 
bulundurulduğunda bu tür yapıların anlam ve önemi artmaktadır. Bu yapılar bir 
taraftan havza içerisi akışı kademeli hale getirirken aynı zamanda da yukarı ve aşağı 
havza alanlarını birbiriyle koordinasyon içerisinde hareket etmeyi gerekli 
kılmaktadır. Bu süreç içerisinde de geçmişten gelen enerji, tarım ve kentsel 
kullanıma yönelik politika ve alışkanlıklarının değişimini, yeni ve değişen duruma 
ayak uydurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu uyum kimi zaman zorunlu kimi zaman 
da gönüllü olmaktadır. Tarafların çok olduğu havza ortamlarında bu durum daha çok 
oyun teorisiyle açıklanabilecek analizlerle ifade edilmektedir. Su tahsisleri 
konusunda literatüre bakıldığında; kaynak tahsisleri ile ilgili ilk matematiksel 
modelleme çalışması Takayama ve Judge (1964) tarafından yapılmış olup, kaynak 
tahsisinin hipotetik bir su sistemi üzerine uyarlanması Flinn ve Guise (1970) 
tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen modeli var olan bir su sistemi üzerine adapte 
edenler ise California su sistemi üzerine çalışmış olan Vaux ve Howitt'tir (1984). 
Colorado Nehri Kurumsal Modeli adı altında beş ABD eyaletini içine alan ve 
Meksika'yı hesaba katan çalışmaları ile Booker ve Young (1994) su kaynaklarının 
tahsisini bir nehir havzası sistemine adapte etmişlerdir. Daha sonra 
Kucukmehmetoglu (2002, 2009, 2012), Kucukmehmetoglu ve Guldmann (2004, 
2010), Kucukmehmetoglu et al. (2010), ve Küçükmehmetoglu ve Geymen (2011, 
2012) Fırat ve Dicle üzerine sürdürdükleri çalışmalarda optimizasyon bazlı tahsis 
modellerini literatüre kazandırmışlardır. Baz model olarak kullandıkları Fırat ve 
Dicle Nehirleri Havzaları Modelini (FDNHM) Pareto dönüşüm hattı (frontier), 
kooperatif oyun teorisi ve bulanık mantık prensipleriyle bütünleştirerek çalışmalarını 
detaylandırmışlardır. 

Dünyada bilinen belli başlı havzalar içerisinde en eski uygarlıklara mekan olmuş 
Fırat ve Dicle Nehirleri Havzası (FDNH) üzerinde havza içi taraflarca yapılan 
kalkınma uygulamalarının bir model etrafında tekil ve kısmi değerlendirilmeleri bu 
çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

2. Model (Küçükmehmetoglu ve Geymen, 2011 ve 2012) 

Bu çalışmaya konu olan Fırat ve Dicle Nehirleri Türkiye'de doğmakta ve Körfeze 
erişmeden Shatt'ta birleşerek tek bir nehir halini almaktadır. Havza alanı, ağırlıklı 
olarak Türkiye Suriye ve Irak olmak üzere üç ülke arasında yer alan bu iki nehir, su 
tahsisine konu olarak bu ülkeleri bölgedeki beklentilerini hayata geçirme noktasında 
birbirleriyle çatışır ve rekabet eder konuma getirirken, diğer taraftan gelecekte 
tarafları birlikte hareket etme noktasına getirme potansiyeli de taşımaktadır. Kaya'ya 
(2009) göre Fırat Nehri sularının % 89'u Türkiye'den, kalan % 11'lik kısmı da 
Suriye'den katılırken, benzer nitelik taşıyan Dicle Nehri ise Türkiye, Irak ve kısmen 
de İran'dan beslenmekte, bunların yaklaşık % 51'lik kısmı Türkiye'den, kalan %39 
ve %10'luk kısımları ise sırasıyla Irak ve İran'dan gerçekleşmektedir. Dicle Nehri'nin 
Suriye'yle etkileşimi Türkiye'yle sahip olduğu 32 km'lik sınırı oluşturmasıdır. 
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Optimizasyon tekniği üzerine kurulu çalışmada kullanılan modelin ilk versiyonu 
Küçükmehmetoglu'nun 2002 yılındaki doktora tezine dayanmaktadır. ilk aşamada 
(Küçükmehmetoglu, 2002) tek dönemlik doğrusal programlama üzerine kurulu 
model (Fırat ve Dicle Nehirleri Havzası Modeli FDNHM) ikinci aşamada çoklu 
dönemli bir modele (Dönemler Arası FDNHM - DAFDNHM) dönüştürülmüş 
(Küçükmehmetoglu, 2009) bu yolla su tutmanın gelecek dönemlere tesirleri ve 
kaynakların dönemler arası verimli kullanılmasının değerlendirilebildiği model 
altyapısı oluşturulmuştur. Son aşamada ise CBS ve DEM verileri kullanılarak 
doğrudan sulama bölgelerinin karar verme birimlerine (KVB) dönüştürülerek, 
optimal olarak sulamaya konu KVB'lerin tespitine imkan sağlayacak karma 
tamsayılı programlama (Mixed Integer Programming - MIP) modeline 
dönüştürülmüştür (Küçükmehmetoglu ve Geymen, 2011). Bu son aşamada önceki 
etaplarda 37 tarımsal talep bölgesiyle şematik olarak ifade edilen 8 milyon hektarı 
aşkın sulanabilir tarımsal alan coğrafi olarak yeri, konumu ve kotları belirli en 
büyüğü 10 bin ha olan (10x10 km) 1463 talep noktasına (piksele) dönüştürülmüştür 
(Şekil 1). Bu açılım ile i) yukarı ve aşağı havza ülkelerindeki su kullanımına yönelik 
her türlü kararların analizlerine ve; ii) detayda her türlü baraj, rezerv, tünel gibi 
altyapıların oluşturacağı etkinin değerlendirilmesine imkan sağlanmıştır. Bu çalışma 
ile seçilen barajların (Keban, Karakaya, Atatürk, Tabqa, Haditha, Ilısu, ve Mosul 
barajları, Habbaniye Rezervi ve Urfa Tüneli) varlığı ve yokluğunun 
değerlendirilmesi mümkün hale getirilerek yukarı ve aşağı havzaya olan etkileri 
değişen yağış senaryolarıyla ele alınarak değerlendirilmektedir. 

2.1. DAFDNHM'nin Coğrafik Kurgusu (Küçükmehmetoglu ve Geymen, 2011) 

Fırat ve Dicle Nehirleri Shatfta birleşmeden önce iki ayrı nehir sistemi olarak 
değerlendirilmekte ve havza ülkelerince muhtelif enerji ve su çekim amaçlı rezervler 
sistemiyle kullanılmaktadır. İki nehir Thartar Kanlı ile Shatt öncesinde 
bütünleştirilmiş olup daha yukarı havzalarda da bütünleştirilebileceği literatürde 
bahse konu olmaktadır (Bilen, 1994). DAFDNHM bünyesinde birisi inşa edilmiş üç 
bağ projesi (j=28^j=14 ve j=31^j=16 Irak'ta, j=21^j=12 Türkiye-Suriye 
arasında - Şekil 1) bulunmaktadır. DAFDNHM'de toplam 46 arz (Türkiye, Suriye ve 
Irak için sayıları sırasıyla 16, 7, 23) ve 1463 (Türkiye, Suriye ve Irak için sayıları 
sırasıyla 377, 354, ve 732'dir ve kapladıkları alanlar da aynı sırayla 1.99, 2.03, 4,36 
milyon hektardır) tarımsal talep noktası bulunmaktadır (Şekil 1). Kalan 36 kentsel 
talep noktalarının Türkiye, Suriye ve Irak için sırasıyla dağılımı 18, 8, ve 10'dur. Bu 
noktalardan Irak'ta bulunan 45 numaralı arz noktası denize erişimi, Basra Körfezi'ni 
temsil etmektedir. Türkiye'de bulunan Urfa Tüneli'nin çıkış ağzının gösterildiği 46 
numaralı arz noktası denize erişimi bulunmayan ve biriktirme haznesi sıfır olan bir 
arz noktasını göstermektedir. 

2.2. DAFDNHM'nin Model Yapısı (Küçükmehmetoglu ve Geymen, 2011, 2012) 

DAFDNHM bünyesinde karma tamsayılı programlama (mixed integer programming 
- MIP) yöntemi kullanılarak, enerji faydası ve nakil maliyeti sonrası kentsel ve 
tarımsal faydaların toplamını eniyilemektedir. Model kısıtlarıyla su girdi ve çıktı 
dengesini kontrol ederek biriktirme haznelerinden buharlaşmayı ve çekilen sulardan 
geri dönen suları çoklu dönemler için hesaba katmaktadır (Şekil 2). DAFDNHM su 
naklinde maliyet kolunu iki boyutta modele entegre etmektedir: birincisi mesafe 
etkisi, diğeri de yükselti farkı etkisidir (Şekil 3). Kot farkının hesaba katılmasıyla 
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cazibeli veya pompalı sulama seçenekleri modele eklenmiştir. Bu yolla birden çok 
arz noktalarından belirlenen her talep noktasına maliyetler değerlendirilebilir olmuş 
ve en rasyonel olanının seçilmesine imkan sağlanmıştır. 

Şema Küçükmehmetoğlu (2002) s.96, Küçükmehmetoğlu & Guldmann (2004a) s.786'dan alınarak uyarlanmıştır; 
Küçükmehmetoglu ve Geymen (2012) 

Şekil 1 - DAFDNHM'nin coğrafik yayılımı, grafiksel yapısı, ve seçili barajlar 

İlk sürümü doğrusal programlama (LP) üzerine kurgulanmış olan DAFDNHM'nin 
bu versiyonunda karma tamsayılı programlama (MIP) kullanılmıştır. 
DAFDNHM'nin yapısı ve sunulması Küçükmehmetoğlu (2002)'nin geliştirilmiş bir 
nüshası olan ve Küçükmehmetoğlu vd. (2010) ile önemli ölçüde benzerlik 
taşımaktadır. Çalışmada kullanılan model, Denklem (1)'de gösterildiği üzere net 
ekonomik faydayı (NEB) enbüyükleyen (maksimize eden) hedef fonksiyonu ve 
Denklem (2)-(9) ile ifade edilen kısıtlardan oluşmaktadır. DAFDNHM'i oluşturan 
denklemler Küçükmehmetoğlu ve Geymen (2011)'de sunulduğu şekliyle aşağıda 
sunulmaktadır. 
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Enbüyüklenecek Hedef Fonksiyonu: 

NEB = ZtdieagVag j j t 

- I j , ieag Cag • Dji • Wjit 

- I j , ieag Pe • ENP • H}i • Wjit 

+ I ieurVur IjWjit 

- I j , ieur Cur • Dji • Wjit 

- I ieur Pe • ENP • H}i • Wjit 

+ I j , ı Pe • END • DHj • Qjit 

- [(Q28,14, t Css L 28,14) + (Qn ,16,t Css L31, 16) + (Q21 ,12,t Css L21, 12)]} ( 1 ) 

Kısıtlar: 

Ii WJit+Z Qjit+ELjt+RSjt = Z RFij • ( I j Wjit)+Tjt+Zı Qijt+RSjt-1 V j & t (2) 

Minag, • Si < Ij Wjit < Maxagt • Si V i e ag, V t (3) 

Minurt • Si < I j Wjit < Maxurt • Si V i e ur, V t (4) 

RSj t < R C j V j & t (5) 

W T i t = I j Wjit V i & t (6) 

Iz W T i Z < B I N W T i t • M V i & t (7) 

WTagt = BINWTagt • Maxagt • Si V i e ag, V t (8) 

WTurt = BINWTurt • Maxur t • Si V i e ur, V t (9) 

Şekil 1-3 sistemin t zaman boyutunda (yıllık bazda t= 1—>12 aylık) çalışma 
mantığını denklemlerdeki ifadeleriyle ortaya koymaktadır. Suyun tarımdaki 
[kentteki] birim başı değerini Vag[ur], j arz noktasından i tarımsal [kentsel] talep 
noktasına nakledilen su miktarını Wjit, noktalar arası mesafeyi Dji, birim miktar ve 
birim mesafe için su ulaşım maliyetini Cag[ur], enerjinin birim fiyatını Pe, nakledilen 
suyun 1 m üstte pompalaması için gerekli enerji değerini ENP, arz ve talep noktası 
arasındaki yükselti değişimini Hji olarak ifade ettikten sonra; Wjit i tarımsal 
[kentsel] talep noktasındaki t dönemindeki su tüketimini, Vag[ur]-Ç^jWjit) i tarımsal 
[kentsel] talep noktasında kullanılan suyun t dönemindeki toplam değerini, Zj 
Cag[ur]-Dji-Wjit ise i tarımsal [kentsel] talep noktasına götürülen suyun t dönemindeki 
mesafeye bağlı ulaşım maliyetini, I j , ieag[ur] Pe ENP •Hji Wjit ise aynı noktaya aynı 
zamanda götürülen suyun yükselti farkından kaynaklanan enerji maliyetini ifade 
etmektedir. Cazibeli bir nakil olduğunda pompalama gerçekleşmediğinden enerji 
maliyeti sıfır olmaktadır. Netice olarak tarımdan [kentten] elde edilen t dönemindeki 
toplam net fayda Denklem (10)'da gösterilmektedir. 
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Period: t Period: t+1 

Küçükmehmetoğlu (2009) p.3077. (Küçükmehmetoglu ve Geymen, 2011 ve 2012) 

Şekil 2: DAFDNHM'de akım dengesi Şekil 3: KVB 'lerinin işleyişi 

Z İ£ag[ur]Vag[ur]'(^jWjit) - £ j , ieag[ur]Cag[ur]'Dji'Wjit - £ j , ieag[ur] P e E N P • H j f W j i t 

(10) 

Pe sudan elde edilen enerjinin birim fiyatı, END düşüye bırakılan 106 m3 birim su 
başına 1 m'lik yükselti değişiminden üretilen enerji, DHj her barajda enerji amaçlı 
gerçekleşen düşü yüksekliği ve Qjh de j arz noktasından takip eden l arz noktasına 
bırakılan t dönemindeki toplam su olarak ifade edilirse, havzada üretilen enerjinin t 
dönemindeki toplam değeri Denklem (11) ile gösterilir. 

Zj,ı Pe • END • DHj • Qjit ( 1 1 ) 

Nehirler arası su transferinde, Djl arz noktaları arası mesafeleri, ve Css de birim 
miktar suyun birim mesafedeki nakil maliyetini gösterirse, ayrıntıda Q2ı,i2,t 

Türkiye'den Suriye'ye, Q28,14,t ve Q31,16,t Irak içerisinde t döneminde nakledilen 
toplam su miktarlarını ifade ederse, Qjlt-Css-Djl arz noktası j ' den arz noktası l 'ye olan 
t dönemindeki nakil maliyetini göstermektedir. Bu maliyet suyu alan ülkenin 
masraflarına eklenirken nehirler arası t döneminde toplam nakil maliyeti Denklem 
(12) ile sunulmaktadır. Tüm fayda ve maliyetler Denklem (1)'deki amaç 
fonksiyonunda bir bütün olarak sunulmaktadır. 

(Q28,14,t •Css •D28,14) + (Q31,16,t •Css D3116) + (Q21,12,t •Css D21,12) ( 1 2 ) 

Burada t döneminde arz noktası j ' y e katılan toplam suları dört grupta toplayabiliriz 
(Denklem 13): Birincisi Tjt olup t döneminde yan kollardan ve yağışlardan biriken; 
ikincisi ZiRFjÇ^jWjit) olup t döneminde talep noktalarına tüketim amaçlı çekilen 
sudan arta kalan belirli orandaki (RFij) suların arz noktası j ' y e geri dönmesi sonucu 
biriken (Şekil 2'de TRFj,); üçüncüsü ZıQijt olup bir önceki l arz noktalarından j arz 
noktasına t döneminde salınan; ve sonuncusu RSjt-ı olup bir önceki t-ı döneminden t 
dönemine j biriktirme haznesinde (BH) saklanan toplam su miktarlarıdır. 
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ZiRFj •(IjWJit) + T t + Z Qijt + RSj-1 (13) 

Diğer taraftan t döneminde j noktasını terk eden sular da dört gruptur (Denklem 14): 
Birincisi ELjt ile gösterilen j rezervinden t döneminde buharlaşan; ikincisi I i W j i t olup 
t döneminde j arz noktasından i talep noktalarına tüketim amaçlı çekilen; üçüncüsü 
I lQjit olup aşağı l arz noktalarına t döneminde bırakılan; ve sonuncu RSj, olup t 
döneminde t+1 dönemi için j biriktirme haznesinde saklanan toplam su 
miktarlarıdır. 

Denklem (13) ve (14) birleştirildiğinde, t döneminde j noktasında gelen ve giden 
eşitliğini sağlayan Denklem (2) elde edilmektedir. Si tarımsal ve kentsel olmak üzere 
i talep noktasındaki talebin büyüklüğünü göstermektedir. Denklem (3) ve (4) 
tarımsal ve kentsel kullanımlarda aşırı su tüketimini önlemek üzere belirlenen 
dönemsel üst limitleri (Maxagt ve Maxurt) hesaba katmaktadır. RSjt arz noktası j ' d e t 
döneminde biriktirme haznelerinde (BH) saklanan su değişkenini, RCj de aynı 
BH'nin kapasite sınırını gösterirken, Denklem (4) BH doluluğunun erişebileceği üst 
sınırı ifade etmektedir. 

Denklem (6) ikili (binary) (0, 1) değişken BINWTit ]ye hazırlık olarak üretilmiş olup, 
WTit i talep noktasının t döneminde farklı araz j noktalarından gelebilecek suyun 
toplamını vermektedir. Denklem (7)'da bulunan BINWTit i talep bölgesinde t 
döneminde su tüketimi var ise 1 yok ise 0 değerini almaktadır. Herhangi bir 
dönemde i talep noktasında sıfırdan büyük bir su tüketimi olacaksa bu tüketim tüm 
yıl boyunca devam etmesini sağlanmalıdır. Bu amaçla Denklem (7) ile z zaman 
göstergesi (indisi) ile i talep bölgesi için toplamı alınan değer sıfırdan büyük bir 
değer aldığında, tüm t dönemlerinde aynı i talep bölgesi için BINWTit değişkeninin 
değerleri 1 olarak belirlenir. BINWTit M çarpımının Iz WTiz'den büyük olabilmesi 
için M büyük sabit bir sayı olarak belirlenmiş olmalıdır. Denklem (8) ve (9)'la 
BINWTit'de 1 değerini alan KVB ve kentler için tarımsal ve kentsel su kullanımları 
maksimum düzeyle eşitlenir. Denklem (6)-(9) sulamaya açılacak i talep bölgesinin 
tüm t dönemlerinde sulanmasını sağlamaktadır. Model kapsam itibariyle tüm 
havzayı bir bütün kabul etmektedir. 

Model uygulama sürecinde var/yok senaryolarına konu olan rezervler (j) kod 
numaralarıyla; Keban (1), Karakaya (2), Atatürk (3), Tabqa (8), Haditha (14), 
Habbaniye (17), Ilısu (20), Mosul (28) barajları ve Urfa Tüneli çıkış ağzı (46)'dır. 
Senaryolar i) rezervuar kapasiteleri, ii) enerji üretim, iii) buharlaşma seviyeleri, iv) 
su çekebilme (0 ve 1) matrislerindeki değişikliklerle hayata geçirilmektedir. İptal 
edilen kod kimliği (j) olan rezerve (arz noktası) ait rezervuar kapasitesi, enerji 
üretim katsayısı, rezervuardan çekilebilecek su miktarı, ve bu rezervdeki buharlaşma 
değeri 0 ' a eşitlenmektedir. Bu yolla ilgili arz noktası yok sayılmaktadır. 

2.3. Veriler ve Varsayımlar 

Türkiye, Suriye ve Irak'ı kapsayan DAFDNHM içerik olarak çok kapsamlı bir veri 
tabanına ihtiyaç duymaktadır. 2002 yılından beri sürdürülen çalışmalar ile öncelikle 
çalışan ve sistemi özetleyen modeller, ardından da bunların sınırlı düzey ve 
nitelikteki veriler kullanılarak elde edilen sonuçlarla sistemin tutarlılığı ve analiz 
edebilme kabiliyeti ortaya konulmaktadır. Yapılan farklı hassasiyet analizleri, bir 

I W j i t + Z Qjit + ELJt + RSj jt (14) 
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taraftan modelin ne yönde genişletilebileceğini gösterirken, diğer taraftan da 
gelecekte elde edilebilecek ideal veriler ile ne tür analizlerin yapılabileceğini ortaya 
koymaktadır. Modelin bu seviyeye erişene kadarki süreçte veri tabanları ve 
kaynakları yönüyle önceki çalışmaların bir birikimi olarak Küçükmehmetoglu ve 
Geymen (2011 ve 2012)'deki gibi aşağıda sunulmaktadır. 

DAFDNHM için var olan varsayım ve veri ayrıntılarına Küçükmehmetoğlu (2002, 
2009), Küçükmehmetoğlu & Guldmann (2004), Küçükmehmetoğlu (2010) ve 
Küçükmehmetoglu ve Geymen (2011 ve 2012)'den erişilebilir. Küçükmehmetoglu 
ve Geymen (2011)'de olduğu şekliyle temel kaynakları tekrar etmek gerekirse, talep 
büyüklükleri için nüfus tahminleri yapılmış, önceki çalışmalarda geçen potansiyel 
tarım alanları değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ayrıntıda barajlardaki biriktirme 
hazneleri kapasite bilgileri Altinbilek (1997, 2004) ve UNEP'den (2001) alınmış, 
aylık bazda sisteme katılan sular Kliot'dan (1994), aylık buharlaşma büyüklükleri 
Nil üzerine yapılan Hurst (1952) tarafından yapılan çalışmalarından, tarımsal talep 
verileri İlhan ve Utku (1998), kentsel talep verileri İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (İSKİ) verilerinden uyarlanarak elde edilmiştir. Su arzı değerleri Kolars 
(1986, 1992, 1994), Kolars ve Mitchell (1991), Kliot (1994) ve Bağış (1989); talep 
verileri Bağış (1989), Kolars ve Mitchell (1991), Kolars (1994, 1992, 1986), Kliot 
(1994), FAO (1993), Altinbilek (1997), ve www.library.uu.nl/wesp/populstat/Asia/ 
'dan, tarımsal ve kentsel su kullanım büyüklükleri Howitt vd. (1982) ile Dinar ve 
Wolf (1994) çalışmalarından, su nakil maliyetleri ve enerji verileri Hirshleifer vd. 
(1969), Gibbons (1986) ile Bilen (1994) çalışmalarından elde edilmiş ve gerektiği 
durumlarda bölge için uyarlanmıştır. DAFDNHM Küçükmehmetoğlu (2002) 
tarafından sunulduğu gibi teknik olarak planlanan ve inşa edilen barajlar silsilesini 
göstermekte olup 2040 yılında tümüyle inşa edileceği öngörülerek değerlendirmeye 
tabi tutulmuştur. Mekansal farklılıkları elde edilemeyen parametrelerde (enerji 
fiyatı, tarımsal verimlilik vs.) bölge genelinde tek türlülük (homojenlik) varsayımları 
kullanılmıştır. 2011 sonrası başlatılan çalışmalara özgün olmak üzere 90 m 
hassasiyette DEM verileri https://srtm.csi.cgiar.org web adresinden, sulama 
alanlarının kapsama alanı için yukarıda adı geçen kaynaklardaki özellikle Kliot 
(1994)'den harita ve şekiller kullanılmıştır. DEM verilerindeki hassasiyet arttıkça bu 
çalışmada kullanılan 10x10 km boyutlarındaki piksellerin boyutlarının daha küçük 
KVB'lere dönüşerek model sonuçlarının güvenilirliğinin artacağı bilinmelidir. 

Küçükmehmetoğlu'nun üzerinde çalıştığı 2002-2012 tarihleri arası modellerde, 
Hirshleifer vd. (1969)'un mesafeye bağlı pompalama maliyetini içinde barındıran km 
bazlı mesafeye dayalı nakil maliyet katsayıları kullanılırken, bu çalışma ile, ilgili 
mesafe maliyet değerleri pompalama ve mesafe maliyeti olarak iki kategoriye 
ayrıştırılmıştır. Hirshleifer vd. (1969)'dan elde edilen verilerden anlaşıldığı üzere 
pompalı ve cazibeli su nakil maliyetleri arasında %50 seviyesinde fark olması 
nedeniyle Küçükmehmetoğlu (2002)'de kullanılan mesafeye bağlı pompalı nakil 
maliyeti değerleri, enerji bileşeni sıfır kabul edilerek cazibeli nakiller için mesafeye 
bağlı olarak yarıya indirilmiş, pompalı sulamalar için de yarıya indirilmiş mesafe 
maliyeti artı, 1 m düşüşten elde edilen enerjinin bir fonksiyonu olarak enerji üretim 
katsayısı değerinin 1,7'si (Oğuz, 2011) kadarlık bir değer de aynı miktarda suyun 
yukarı kotlara pompalanması için gerekli olan enerji olarak belirlenmiştir. Bu yolla 
1,7 katlık enerji üretim değeri DEM verilerinden elde edilen kot farklarının aşılması 
için gerekli olacak enerji maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. 
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3. Senaryolar 

Model uygulamaları bütünleşik-ayrışık yönetim ve minimum-ortalama yağış 
şeklinde iki farklı boyutta adı geçen barajların (Keban, Karakaya, Atatürk, Tabqa, 
Haditha, Ilısu, ve Mosul barajları, Habbaniye Rezervi ve Urfa Tüneli) olması-
olmaması durumunda havza sisteminin ne tür tepkimeler vereceği konusunda 
hassasiyet analizleri üzerine kurgulanmıştır. Tablo 1'de bu senaryoların kodları 
sunulmaktadır. Kodlamada (---_---_---) birinci üç harfli ifade baraj senaryosunu 
tanımlarken ikinci üç harf yağış senaryosunu, üçüncü üç harf ise sisteme yönelik 
yönetim senaryosunu tanımlamaktadır. Örneğin, Baz_Avr_Büt baz (tüm barajların 
faal olduğu) havza modelini averaj (ortalama) yağış senaryosuyla bütünleşik bir 
havza yönetim modeliyle sunmaktadır. Benzer bir şekilde, Ata_Min_Ayr senaryosu 
Atatürk Barajı (j=3) ve Urfa Tüneli'nin (j=46) olmadığı minimum yağışlı ayrışık bir 
yönetim sistemini tanımlamaktadır. Aşağıda, Tablo 2 ve 3'te ilgili senaryolardan 
elde edilmiş sonuçlar sunulmaktadır. 

Tablo 1: Senaryo kapsamı ve kodları 
Yağış Baraj Olamadan Ayrışık Bütünleşik 

Baz Ba z_Avr_Ayr Baz_Avr_Büt 
' r o Keban (1) Keb_Avr_Ayr Keb_Avr_Büt 
E ro Karakaya (2) Kar_Avr_Ayr Kar_Avr_Büt 
ro Atatürk (3) ve Urfa Tüneli (46) At a_Avr_Ayr Ata_Avr_Büt 
O Tabqa (8) Tab_Avr_Ayr Tab_Avr_Büt 

Haditha (14) Had_Avr_Ayr Had_Avr_Büt 
<D Habbaniye (17) Hab_Avr_Ayr Hab_Avr_Büt 
> < Ilısu (20) Ilı_Avr_Ayr Ilı_Avr_Büt 

Mosul (28) Mo s_Avr_Ayr Mos_Avr_Büt 
Baz Baz_Min_Ayr Baz_Min_Büt 
Keban (1) Keb_Min_Ayr Keb_Min_Büt 

<— Karakaya (2) Kar_Min_Ayr Kar_Min_Büt 
t Atatürk (3) ve Urfa Tüneli (46) Ata_Min_Ayr Ata_Min_Büt 
E Tabqa (8) Tab_Min_Ayr Tab_Min_Büt c 
2 Haditha (14) Had_Min_Ayr Had_Min_Büt 

Habbaniye (17) Hab_Min_Ayr Hab_Min_Büt 
Ilısu (20) Ilı_Min_Ayr Ilı_Min_Büt 
Mosul (28) Mo s_Min_Ayr Mos_Min_Büt 

4. Model Uygulamaları 

Model sonuçları, Tablo 1'de çerçevelenen senaryolardan elde edilmiş ülke bazlı net 
ekonomik fayda, su çekim değerleri (tarımsal ve kentsel), ve sulanan alan (tarımsal) 
büyüklükleriyle Tablo 2 ve 3'te baz senaryolara 100 üzerinden endekslenmiş 
değerleriyle birlikte sunulmaktadır. 

4.1. Baz Model Sonuçları 

Baz model iki farklı yağış senaryosuyla (ortalama ve minimum) beraber iki farklı 
yönetim kurgusundan oluşmaktadır; birincisi su kaynaklarının önce yukarı havza 
ülkelerince, ardından da -rezervlerden salınan ve kullanım sonrası geri dönen 
suların- aşağı havza ülkelerince optimal olarak kullanıldığı ayrışık bir sistem üzerine 
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kurulu iken, ikincisi tüm havzayı tek bir ülke gibi bir bütün olarak kabul eden ve tüm 
kaynakların ülke farklılığı gözetmeksizin optimal olarak kullanıldığı bütünleşik bir 
sistem üzerine kuruludur. Ortalama ve minimum yağışların bulunduğu bir durumda 
her iki sistem için elde edilen sonuçlar Tablo 2 ve 3, Figür 4a-4b ve 5a-5b'de 
sunulmaktadır. Şekil 4 ve 5 arasındaki en temel fark sulama alanlarında görülen 
azalmadır. Şekil 4a ve 4b 'de bütünleşik su yönetiminin su tüketimi yönünden aşağı 
havza ülkelerine öncelik verdiğini göstermektedir. Şekil 5a'da 5b'ye göre gözlenen 
sulanan alanlar farkı Türkiye'nin yukarı havzadaki konumu ve Türkiye'nin önemli 
ölçüde su katkısı sağlayan ülke olmasıyla ve ayrışık yönetim biçimiyle 
açıklanmaktadır. Şekil 4b ve 5b arasındaki fark, Şekil 5b'de yağıştaki azalma 
sebebiyle azalan su kaynağının tarımsal kullanım yerine öncelikle kentsel 
kullanımlara tahsis edildiğini göstermektedir. 

Havza genelinde tarımın hiç rasyonel olmadığı minimum yağış senaryosuyla 
yüzleşmemek için su tutma kapasitelerinin yıl içi dönemler arası farklılıklarının 
ötesinde çoklu yıllar arası değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu 
konuda en büyük kapasite yukarı havza ülkesi Türkiye'dedir ve konumu itibariyle 
biriktirme kapasitesi tüm havzanın karşılaşabileceği en düşük yağışlı birkaç seneyi 
atlatma imkânı sağlayabilecek düzeydedir. Küresel ısınma sebepli kuraklığın ileri 
düzeyde yaşanabileceği dönemlerde bu kapasitelerin önemi özellikle 
artmaktadır. 

(a) (b) 

Şekil 4: Ortalama yağışta baz modelde yönetim farkı sonuçları: a) Ayrışık (yukarı havzadan 
sonra aşağı havza - Baz_Avr_Ayr); b) Bütünleşik (yukarı aşağı havza beraber -
Baz_Avr_Büt). 

Bu konuda iki ilave senaryo hazırlanmış ve yukarı havzada bulunan Keban, 
Karakaya, Atatürk, ve Ilısu barajlarında dönem başı başlangıç koşulu (initial 
condition) olarak bir önceki dönemden kalan ve minimum debi senaryosunu 
ortalama debiye taşıyabilecek miktarda rezervde kullanılabilir su bulunduğu kabul 
edildiğinde model uygulamaları Şekil 6a ve 6b sonuçlarını vermektedir. Şekildeki 
CBS görüntülerinden anlaşılacağı üzere Şekil 5a ve 5b'de görülen tarımdaki 
düşüşün rezervlerdeki suyla telafi edildiği, ve hatta ortalama yağışın olduğu ve 
başlangıç koşulu olarak rezervlerde geçmiş dönemlerde birikmiş su olmadığı Şekil 
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4a ve 4b 'de sunulan senaryolara göre oldukça verimli sonuç verdiği, ve tarımsal 
sulanan alanların önemli ölçüde arttığı gözlenmektedir. Bu da barajların, çoklu yıllar 
arası yağış farklılıklarının getirdiği olumsuzlukların giderilmesi için oldukça önemli 
olduklarını göstermektedir. Ayrıca su tutmada en verimli yer seçimi, istenildiği 
zamanda ve istenildiği yerde su kullanımını mümkün kılan ve buharlaşma miktarı 
göreceli düşük olan yukarı havza rezervleridir. 

(a) (b) 

Şekil 5: Minimum yağışta baz modelde yönetim farkı sonuçları: a) Ayrışık (yukarı havzadan 
sonra aşağı havza - Baz_Min_Ayr); b) Bütünleşik (yukarı aşağı havza beraber -
Baz_Min_Büt). 

Şekil 6: Seçili Türkiye barajlarıyla minimum yağışta ortalama debiye erişim ve yönetim farkı 
sonuçları: a) Ayrışık (Baş_Min_Ayr); b) Bütünleşik (Baş_Min_Büt). 

4.2. Barajların var/yok senaryolarıyla değerlendirmesi 

Barajların tekil olarak olmaması tüm senaryolarda havza genelinde toplam net 
ekonomik faydayı düşürücü etki yaptığı gibi bulunduğu ülkenin de faydasında 
azalmalara sebep olmaktadır (Tablo 2-3). İstisnai olarak ortalama yağışın kabul 

497 



Mehmet Küçükmehmetoğlu Abdurrahman Geymen 

edildiği bütünleşik sistemde sadece Habbaniye Rezervuarı'nın olmaması 
(Hab_Avr_Büt) durumunda net ekonomik faydada artış gözlenmektedir. Bu durum 
minimum yağışın kabul edildiği bütünleşik ve ayrışık senaryoların ikisinde 
(Hab_Min_Büt ve Hab_Min_Ayr) de gözlenmektedir. Bu da Habbaniye 
Rezervuarı'ndan gerçekleşen yüksek buharlaşma seviyesini göstermektedir. Bütün 
bütünleşik (entegre) su yönetimi senaryoları ayrışık su yönetimi senaryolarına göre 
daha fazla net ekonomik fayda sağlamaktadır. Fakat entegre su yönetimi senaryosu 
sonuçları ayrışık senaryolara göre Türkiye'ye tarımsal amaçlı su çekim şansı 
tanımamaktadır. Entegre su yönetimi senaryolarında, modeller enerji üretimini 
yukarı havzada, su çekimini de aşağı havzada yapma sonuçlarını optimal sonuç 
olarak ortaya koymaktadır. Bu da insan ve arazi kaynaklarının coğrafik olarak sabit 
olduğu mevcut bölgesel sistemde politik olarak kabul edilebilir değildir. Örneğin, 
Baz_Avr_Ayr ve Baz_Avr_Büt senaryolarından elde edilen net ekonomik değerler 
sırasıyla $2.574 x106 ve $2.600x106'dır. 

Tablo 2'de görüldüğü üzere, her barajın, yukarı havzada iseler, yokluklarında, 
bulundukları ülkeye negatif aşağı havzaya pozitif ekonomik etkisinin olduğu 
gözlenmektedir. Nitekim yukarı havzada olmayan bir baraj, yukarı havzada su 
çekimi ve buharlaşma kaybı olmaksızın aşağı havzaya ilave kaynak olarak 
gelebilecek su anlamına gelmektedir. Bu etki ayrışık havza yönetimlerinde daha 
belirgin olarak izlenmektedir. Bütünleşik havza yönetiminde ise havza genelinde 
eniyileme yapıldığında model yukarı havza ülkelerinde su çekimini aza indiren 
sonuçları vermesi sebebiyle barajların olmaması etkisini nispeten azaltmaktadır. 
Yukarı ve aşağı havza ülkelerinde gözlenen benzer etki Tablo 3'te de izlenmektedir. 
Aşağı havzada olamayan bir barajın yukarı havzaya etkisi ayrışık sistemler için 
yoktur. Bütünleşik sistemlerde kısmen etkileri hissedilmekte olup aşağı havzadaki 
barajların olmaması yukarı havzadaki kullanılan ortak kapasiteler ile telafi 
edilmektedir. Hatta her iptal edilen baraj sonrası bütünleşik sistemde aşağı havzada 
su çekim değerlerindeki artış dikkat çekicidir. Bu artış iptal edilen tekil barajlar 
olması durumunda su kayıplarının azaltılabileceğini ve tasarruf edilen suyun sulama 
amaçlı kullanılabileceğini göstermektedir. Tabi olarak iptal edilen barajlardan dolayı 
enerji faydası kaynaklı net ekonomik faydada azalma izlenmektedir. 

Minimum yağış senaryolarında elde edilen neticelerde, su çekiminin özellikle 
kentsel kullanımlar için gerçekleştiği ve sulanan alanlarda önemli ölçüde azalma 
olduğu görülmektedir. Bu da barajların uzun süreli birkaç senelik debiyi içinde 
bulundurabilecek su tutma kapasitelerinin yağışların kıt olduğu senelerde ve bu 
senelerin birkaç sene arda arda gelmesi durumunda özellikle önemli olabileceğini 
ortaya koymaktadır. Bu nedenle, analizlerin 12 aylık dönemlerin ötesinde çoklu 
yıllar için, rezervlere yönelik ilk ve son (initial and terminal conditions) durum 
koşullarıyla beraber değerlendirilmesinin bir gereklilik olduğu görülmektedir. 
Ayrıca modele entegre edilmemiş bile olsa yukarı havzadaki barajların aşağı 
havzadaki barajların erozyon sonucu sedimantasyona maruz kalmasını azalttığından 
dolayı ekonomik ömürlerini uzattığı da bilinmelidir. Buna sel ve taşkın zararlarından 
korunma, arzda istikrar sağlama faydalarını da ayrıca eklemek gerekmektedir. 
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Ol CO IV) OD CO Ol CD OD —̂ 

Ü1 03 N 
O O O N M Ul 

CO IV) M CD W Ol CD Ol 
—^ CO OD CD 4i- l\3 

Tabqa (8) 

O O CD 

Ol CO IV) --J ^ Ol K) CD W 

CO O CO 

rv) i n j 
CO ISO M Ol N 

CD O Ol 

Ilısu (20) 

O N3 A 

CD 
CO O l OD 

IV) OD CO CD OD IV) N O) 

O O O 

CO IV) —̂ N3 OD Ol CD CD OD IV) Ol O 4̂  Ol 

IV) IV) OD CD IV) ÖD CO Ol 

Atatürk (3) ve 
Urfa Tüneli (46) 

CO 45*. CD CD CO Ol O) CD N 

CO -t- CD OD CO O Ol Ol 

4i. O 

IV) IV) OD -vj —̂ CD IV) 

CO CO IV) O IV) Ol Ol o o o o CO O IV) 

Karakaya (2) 
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Tablo 2: Minimum yağış senaryosu altında baraj ve yönetim senaryoları sonuçları ve 
endeksleri (100) 

Minimum Yağış (59,8 Milyar m3) | 
Baraj Yok Taraflar Net Fayda ($106) Sulama Alanı (103 ha) | Çekilen Su (106 m3) | 

Ayrık Bütün Ayrık Bütün | Ayrık Bütün | 
Türkiye 954 940 223 0 7.051 2.547 
Suriye-Irak 638 710 0 3 2.478 2.538 

M Toplam 1.593 1.650 223 3 9.529 5.085 
Cû Türkiye 100 100 100 na 100 100 

Suriye-Irak 100 100 na 100 100 100 
Toplam 100 100 100 100 100 100 
Türkiye 850 833 223 0 6.984 2.480 

— Suriye-Irak 686 720 0 3 2.478 2.538 
Toplam 1.536 1.553 223 3 9.462 5.017 

_Q Türkiye 89 89 100 na 99 97 
Suriye-Irak 107 101 na 100 100 100 
Toplam 96 94 100 100 99 99 
Türkiye 828 812 221 0 6.999 2.547 

CN Suriye-Irak 672 715 0 3 2.478 2.538 
03 Toplam 1.500 1.527 221 3 9.477 5.085 
03 Türkiye 87 86 99 na 99 100 
03 Suriye-Irak 105 101 na 100 100 100 

Toplam 94 93 99 100 99 100 
) Türkiye 718 704 140 0 4.776 1.932 

Suriye-Irak 740 769 77 95 4.015 4.383 
Toplam 1.458 1.474 217 95 8.791 6.315 

s ı— Türkiye 75 75 63 na 6 OD
 

7 0>
 

03 03 < ^ Suriye-Irak 116 108 na 3.206 162 173 
Toplam 92 89 97 3.206 92 124 
Türkiye 872 843 301 0 8.554 2.496 
Suriye-Irak 622 715 0 3 2.478 2.538 

CN Toplam 1.494 1.557 301 3 11.032 5.034 
CO Türkiye 91 90 135 na 121 98 

— Suriye-Irak 98 101 na 100 100 100 
Toplam 94 94 135 100 116 99 
Türkiye 954 936 223 0 7.051 2.582 
Suriye-Irak 578 679 0 51 2.478 3.489 

03 Toplam 1.532 1.615 223 51 9.529 6.071 
_Q Türkiye 100 100 100 na 100 101 
1— Suriye-Irak 91 96 na 1.701 100 137 

Toplam 96 98 100 1.701 100 119 
Türkiye 954 936 223 0 7.051 2.582 

^ Suriye-Irak 603 677 0 51 2.478 3.489 
03 Toplam 1.557 1.613 223 51 9.529 6.071 _cz 
T5 Türkiye 100 100 100 na 100 101 
03 
m Suriye-Irak 94 95 1 na 1.701 100 137 

Toplam 98 98 1 100 1.701 100 119 
_ Türkiye 954 936 223 0 7.051 2.582 

Suriye-Irak 675 732 0 51 2.478 3.489 
CD Toplam 1.630 1.668 223 51 9.529 6.071 
Ez ro _Q Türkiye 100 100 100 na 100 101 
ro Suriye-Irak 106 103 na 1.701 100 137 
m 

Toplam 102 101 100 1.701 100 119 
Türkiye 954 939 223 0 7.051 2.547 

ST Suriye-Irak 532 617 0 3 2.478 2.538 
c^ Toplam 1.486 1.555 223 3 9.529 5.085 13 CO O Türkiye 100 100 100 na 100 100 
S Suriye-Irak 83 87 na 100 100 100 

Toplam 93 94 1 100 100 100 100 
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5. Değerlendirme ve Sonuç 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar: 

i) Bütünleşik yönetim modelleri yukarı havzada enerji üretimini, aşağı havzada su 
çekimini rasyonel sonuç olarak sunmaktadır. Yukarı havzadaki tarımsal amaçlı su 
çekimini sıfırlayan bir yaklaşım politik olarak yukarı havza ülkelerince kabul 
edilemez bir neticedir; ii) Havzada inşa edilmiş barajların bireysel noksanlıkları 
bulundukları ülkeye negatif fayda olarak yansımaktadır; iii) Yukarı havzada bulunan 
barajlar, aşağı havzadaki kullanımları ve üretilen faydayı azaltıcı yönde 
etkilemektedir. Yukarıda inşa edilen bir baraj, bir taraftan sulama amaçlı su çekimini 
ifade ederken, diğer taraftan da aşağı havzaya gelecek debinin azalması sonucu 
enerji faydasında azalmalara sebep olmaktadır; iv) Aşağı havzada kot farklılıklarının 
azaldığı ortamlarda geniş rezervler bulunduran barajların olmaması sisteme ilave 
sulanan alan olarak yansımaktadır. Bütünleşik sistemlerde daha kolay olmakla 
beraber ihtiyaç duyulan su gerektiği zaman yukarı havzalardan temin edilebilir. 
Toplam net ekonomik faydada enerji kaynaklı azalmalara sebep olsa bile tarımsal 
amaçlı faydayı artırıcı etkide bulunmaktadır; v) Minimum debili senaryolarda 
gözlenen tarımsal amaçlı su çekimlerinde ve sulanan alanlardaki düşüş ancak ve 
ancak rezervlerde saklanabilecek çok yıllı birikmiş su hacimlerinden karşılanabilir. 
Bu da modelin çoklu dönemler için birden çoklu yıllar çerçevesinde barajlara 
yönelik girdi (initial) ve çıktı (terminal) su şartlarına göre şekillendirilebilir. Bu 
konuda dönem sayısını 12 aylık bir yapıdan 24, 36, 48 aylık bir yapıya dönüştürmek 
analizler için bir genişleme olarak değerlendirilebilir. Son olarak, kapsam itibariyle 
oldukça geniş bir coğrafyayı kapsayan DAFDNHM parametrik olarak gerçek 
politikalar için oldukça geniş ve detaylı veri tabanlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu 
çalışma ile bu kapsamda yapılabilecek, üç ülkeyi kapsayan, çok yönlü bir çalışmanın 
model altyapısı kurgulanmış, sınırlı da olsa verilerden elde edilen sonuçlar 
değerlendirilmiş; bu kurgu ve verilerle modelin anlamlı sonuçlar verdiği 
gözlenmiştir. Model teknik olarak oldukça büyük bir potansiyele sahip olmakla 
beraber çok yönlü bir çalışmanın çerçevesini çizmek bakımından da oldukça nitelikli 
ve geliştirmelere açıktır. Fakat bunun ön koşulu kurumsal destektir. 
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Ek 1: Veriler ve Varsayımlar 

Bu kısım genel olara çalışmada kullanılan veri kaynaklarını, varsayımları, ve model 
parametrelerini sunmaktadır. Daha detaylı bilgiler için Kucukmehmetoglu (2002 ve 2009)'a 
bakınız. Fırat ve Dicle havzasına dair bazı noktalarda veri bulmadaki imkansızlıklar Ortadoğu 
ülkelerindeki ve ABD'deki çalışmalardan elde verilerden uyarlanmıştır. FDHM kapsam 
itibariyle planlanan barajlar altyapısını göstermekte olup 2040 yılınta tümüyle tamamlanacağı 
varsayılmıştır. Ayrıca aynı yıl için nüfus projeksiyonu ve tarımsal büyüme tahminleri 
yapılarak talep figürleri elde edilmiştir. 

Arz Verileri 

Havzada bulunan her ülkenin Fırat ve Dicley'e su katkı figürleri Kolars (1986, 1992, 1994), 
Kolars ve Mitchell (1991), Kliot (1994), ve Bağiş'tan (1989) elde edilmiştir. Fakat bu figürler 
bazı önemli ayaklar (Büyük ve Küçük Zap, Diyala, ve Adhaim nehirleri) dışında detayda 
nehre su katan tüm ırmak ayaklarını tek tek içermemektedir. Bu yüzden toplam ülke katkı 
figürleri parçalanarak ırmak ayaklarına atfedilmiştir. Kalanlar ise ikincil veriler (baraj 
yükseklikleri ve enerji üretim figürleri) kullanılarak belirlenmiştir. 

Geri dönen kullanım sonrası su miktar figürleri ülke düzeyinde mevcuttur. Irak'taki Dicle'nin 
önemli yan kolları için de istenilen veriler mevcuttur (Kolars, 1992, 1994; Kolars ve Mitchell, 
1991). Özelde Fırat'ın Suriye ve Türkiye'de bulunan planlı tarım alanları için sulama 
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amacıyla alınan sudan geri dönüş figürleri literatürden elde edilmiştir. Literatürdeki bu 
figürler kullanılarak kullanım amacıyla çekilen suyun geri dönme oranları hesaplanmış, 
bunların coğrafi alanlara göre farklılıklar göstermediği gözlemlenmiştir. Bu yüzden diğer 
tarım alanları için de değişim göstermeyen bu oran kullanılmıştır. Geri dönen suyun katıldığı 
arz noktaları haritalardan ve havzanın su toplama verilerinden elde edilmiştir. Bu çalışma için 
suyun geri dönme yüzdesi tarımsal kullanımlarda %35, ve kentsel kullanımlarda %80 olarak 
kabul edilmiştir. 

Buharlaşmaya bağlı su kayıpları rezervin derinliği, yüzey alanı, ve değişen hava sıcaklığına 
bağlı olup, elde bu faktörleri bir arada derleyen veri ve dolayısıyla bir model bulunmaktadır. 
Literatürde bulunan Fırat üzerindeki önemli rezervlere ait yüzey alanları ve buharlaşma 
figürleri kullanılarak km2 başına buharlaşma rakamları elde edilmiştir (Altinbilek, 1997). Bu 
değerler arz noktası olan tüm rezervlerin averaj buharlaşma figürlerinin elde edilmesinde 
kullanılmıştır. 

Talep Verileri: Tarımsal Alanlar ve Kentsel Nüfuslar 

Hektar başına tarımsa alanın su ihtiyacı ve verimliliği nehir havzası boyunca iklimsel 
değişikliklere göre farklılıklar göstermektedir. Özellikle havzanın kuzey bölümünde buluna 
Türkiye'deki tarımsal alanlar güney bölgelerdeki Irak ve Suriye'de buluna alanlara göre daha 
az suya ihtiyaç duyarlar. Bunun en önemli sebepleri nispeten daha fazla yağış almaları ve 
daha az buharlaşmaya sebep olacak nispi daha düşük hava sıcaklıklarına maruz kalmalarıdır. 

Toplam tarımsal alan bölgeleri 37 olup bunların 21 'i Fırat ve kalan 16'sı da Dicle havzasında 
yer almaktadır. Havza ülkelerindeki planlanan sulanabilir tarımsal alanların toplam miktarları 
literatürde mevcut olup Türkiye için 1.770.956 ha, Suriye için 1.040.000 ha, ve Irak için 
5.833.000 ha'dır. Fırat ve Dizle havzasındaki planlanan toplam sulanabilir tarımsal alan 
8.643.956 ha'dır (Bagis, 1989; Kolars ve Mitchell, 1991; Kolars, 1994, 1992, 1986; Kliot, 
1994; FAO, 1993). 2040 yılında bu figürlerin tümüyle uygulamaya konulduğu varsayılmıştır. 
Irak için toplam 5.833.000 ha alanım 4.000.000 ha Fırat havzasında iken 1.833.000 ha da 
Dicle havzasındadır. Bu değerler 1990 yılı için literatürde sırasıyla 2.00 ve 1.29 milyon ha 
olarak belirtilmiştir. Türkiye için ise GAP projesi çerçevesinde planlanan sulanabilir tarımsal 
alanların toplam miktarları Altinbilek'de (1997) mevcuttur. Fakat Suriye ve Irak için verilen 
sulanabilir alanlar ülke ve bölge genelinde olup detaylandırılması sulama haritalarından 
istifade edilerek yapılmıştır. Mekana bağlı bilgilerdeki kıtlık sebebiyle tarımsal verimlilik 
(Vag) tüm bölgeler için eşit kabul edilmiştir. Bu yüzden ürün çeşitliliği ve çoklu ürün 
alternatifleri hesaba katılmamıştır. Tarımsal sulama alanları çoğunlukla nehre yakın alanlar 
olup 4 ila 40 km'lik su nakil mesafeleri içerisindedirler. 

Toplam 26 kentsel talep noktasının 8'i Türkiye'de (Güneydoğu Anadolu Bölgesinde), 8'i 
Suriye'de, ve 10'u da Irak'tadır. Bu talep noktaları 100.000'i aşan şehirler olup adları: (1) 
Türkiye için Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanliurfa, Siirt, ve Şırnak, 
(2) Suriye için Damascus, Aleppo, Homs, Latakia, Hama, Rakka, Al-Qamishli, ve Deir es-
Zor, (3) Irak için Bagdad, Al-Basrah, Al-Mawsil, Kirkuk, An-Najaf, Al-Hillah, Sulaimaniya, 
Irbil, An-Nasiriyah, ve Ar Ramadi'dir. Bu şehirlerin 1965 ve 1995 yılları arası nüfus verileri 
www.library.uu.nl/wesp/populstat/Asia/ adresli web sitesinden elde edilmiş ve sabit büyüme 
modelleri regresyon tekniğiyle kullanılarak 2040 için nüfus projeksiyonları yapılmıştır. 
Seçilmiş kentlerin nüfusları 2000 yılından 2040 yılına kadar Türkiye için 2,7'den 23,1, Suriye 
için 5,8'den 28,9, ve Irak için 10,7'den 65,4 milyona çıkacağı tahmin edilmiştir. Bu 
projeksiyonlarda günümüz nüfus artış hızlarının sürekliliği kabul edildiği için uzun vadede 
azalma yönünde farklılıklar göstereceği kesindir. Bu yüzden tahmin edilen değerler bir üst 
limit olarak kabul edilmelidir. Kentlerin çoğunluğu Suriye'deki birkaç örnek dışında (örneğin 
Aleppo 312 km ve Latakia 208 km) nehirlere yakın havzalarla ilişkili alanlarda kurulmuştur. 
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Talep Verileri: Tarımsal ve Kentsel Su Kullanım Değerleri 

Dinar ve Wolf'un (1994a) çalışmalarında İsrail için suyun kentsel ve tarımsal kullanım 
değerini piyasa mekanizması içerisinde $300,000/Mm3 olarak belirlemekte, ve tüm 
sektörlerin aynı fiyattan suyu tüketmesi öngörülmektedir. Buna karşılık Mısır'da düşük 
teknoloji ile yapılan tarımda suyun değeri $6,000/Mm3 olarak ifade edilmektedir. Howitt, 
Mann, ve Vaux (1982) Fırat ve Dicle havzası için benzer özellikler taşıyan Güney California 
eyaleti için yaptıkları çalışmalarda suyun kentsel ve tarımsal kullanım değerlerini sırasıyla 
$292.638/Mm3 ve $51.611/Mm3 olarak ifade etmektedirler. Yukarıda verilen değerlerin 
yaklaşık ortalamaları (kentsel kullanımlar için $0 - $300,000/Mm3, ve tarımsal kullanımlar 
için $6,000 - $52,000/Mm3) FDHM için uyarlanarak Vur = $150,000/Mm3 ve Vag = 
$25,000/Mm3 olarak seçilmiştir. Literatüre göre kentsel kullanım değerlerinin kıyaslamalı 
düşüklüğü Fırat ve Dicle havzası ülkelerinin endüstriyel gelişmişliği ile irtibatlandırılmıştır. 
Aynı şekilde tarımdaki su kullanım değeri Mısırdaki bugünkü düşük teknolojili tarımdaki 
kulanım değeriyle Güney California eyaletindeki yüksel verimli rasyonel tarımındaki değeri 
arasında bir uyarlamadır. 

Talep Verileri: Maksimum ve Minimum Su Tüketim Oranları 

Dinar ve Wolf'un (1994a) çalışmalarında fıskiyeli sulama yöntemiyle tarımdaki faaliyetin 
sürdürülebilmesi için asgari su miktarı 0,015 Mm3/ha iken ve bu değer yüzeysel sulama 
yöntemiyle 0,020 Mm3/ha'dır. Howe ve Easter'in (1971) çalışmalarına göre tarımdan elde 
edilen en düşük gözlenebilen fayda için 0,00107 Mm3/ha, ve en yüksek fayda değeri için ise 
0,01337 Mm3/ha su gerekli görülmektedir. Dinar ve Wolfun (1994) üst limit olarak 
kullandığı hektar başı su tüketimini Maxag = 0.020 Mm3/ha olarak, ve havzadaki bazı 
bölgelerin sulanmasının rasyonel olarak mümkün olmaması alternatifini (ulaşım maliyetinin 
beklenen faydayı geçmesi durumlarında) yok etmemek için Minag = 0.0 Mm3/ha olarak kabul 
edilmiştir. Bu durumlarda model dışı olarak bu bölgeler Fırat ve Dicle suları dışındaki yeraltı 
suları veya yıllık yağışlara bağlı olan nadas gibi alternatiflere yoğunlaşacakları varsayılmıştır. 

Dinar and Wolf (1994) çalışmalarında Mısır (EG), Israil (IL), Gaza (GS), ve Batı Şeria (WB) 
için su bütçelerini sunmuşlardır. Bu bütçelerden minimum ev ve endüstriyel su kullanımı 
kişibaşı 0.0000325 Mm3 olarak GS'de iken buna karşılık en yüksek değerler EG'de 0.000126 
Mm3 ve IL'de 0.000106 Mm3 olarak gözlemlenmiştir. İsrail için belirtilen değerin kentsel 
kullanım değeri olarak (Maxur) FDHM'de kullanılmasına karar verilmiştir. Tarımdakine 
benzer sebepten dolayı kentsel kullanımlar için Minur = 0.0 olarak kabul edilmiştir. 

Su Nakil Maliyetleri 

Nakil gerektiren arz ve arz, arz ve talep noktaları arası mesafeler harita üzerinde kuş uçuşu 
mesafeler olarak hesaplanmış ve her talep noktası da en ulaşılabilir arz noktasına 
bağlanmıştır. Tarımsal talep bölgelerinin kaynak noktalarına uzaklığı ortalama değerlerle 
ifade edilmektedir. tarımsal alanların en ulaşılabilir kaynak noktasına ortalama mesafesi 
olarak ifade edilmiştir. Hirshleifer et al.'un (1969) çalışmalarında farklı kapasite düzeylerinde 
(yıllık Mm3), doğal akım ve pompalama ile nakledilen suların birim maliyetleri sunulmuştur. 
Havza için gerekli olan maliyet figürlerinin belirlenmesi, detaylı coğrafik verilere ve 
mühendislik bilgilerine ihtiyaç duyurmakta olup bu çalışmanın kapsamı aşmaktadır. Bu 
yüzden birim maliyetler tarımsal ve kentsel kullanımlar için Cag = $850/Mm3-km ve Cur = 
$4,958/Mm3-km olarak sırasıyla yıllık 138,15 Mm3 ve 2,763 Mm3 kapasiteler için 
belirlenmiştir. Fırat'tan Dicle'ye nehirler arası nakiller için ulaşım maliyetleri tarımda olduğu 
gibi arz noktasından talep noktasına olan maliyetler gibi değerlendirilmiş ve Css = $850 per 
Mm3-km olarak kabul edilmiştir. 
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Elektrik Üretimi 

Barajların elektrik üretim kapasiteleri ve beklenen yıllık toplam elektrik miktarları Fırat ve 
Dicle'nin Türkiye kısmı için mevcut olup Suriye (bazı istisnalar haricinde) ve Irak için 
mevcut değildir. Acre-ayak miktarındaki suyun 1 ayak-yükseklikten düşürülmesiyle elde 
üretilen elektirik miktari 0,87 kWh'dır (0.87 kWh per foot-head & acre-feet of water) 
(Gibbons, 1986). Barajların yıllık enerji üretim kapasiteleri Mm3 başına baraj su 
yüksekliğinden düşüşle elde edilen enerji değerlerine çevrilmiştir. Bunun için barajların su 
seviyesi yüksekliklerine ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye sahip olduğu coğrafik konum gereği 
yüksek kod değişimleri ve yüksek baraj gövdeleriyle enerji üretiminde Suriye ve Irak'tan 
avantajlıdır. Literatür Fırat havzasının ana kolu üzerindeki barajlar için gerekli olan baraj 
yüksekliklerini sağlamaktadır (Bilen, 1994). Diğer barajların su ağız yükseklikleri Suriye ve 
Irak'taki sınırlı kod değişmeleri göz önüne alınarak tahmin edilmiştir. Örneğin Suriye 
sınırından Basra Körfezi'ne kadar Irak'taki kod değişimi sadece 200 m kadardır. Su düşüş 
yükseklikleri bilinmeyen barajlar için iki varsayıma göre yükseklik tahminleri yapılmıştır: (1) 
Literatürde aksi bilinmedi takdirde tüm barajlar enerji üretmektedir. (2) Eğer baraj düz bir 
alanda ise baraj yüksekliği 20 m'dir. (3) Eğer barajlar dağlık alanlarda ise, baraj yüksekliği 35 
m'dir. 
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