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EDİTÖRDEN
Sevgili Türk Coğrafya Dergisi okurları,
Türk Coğrafya Dergisi Editörlük görevini 73. sayı itibariyle, 59. sayıdan 72. sayıya kadar
Türk Coğrafya Dergisi Editörlük görevini sürdürmüş olan Prof.Dr. Hasan ÖZDEMİR’den dev‐
ralmış bulunuyorum. Prof.Dr. Hasan ÖZDEMİR’in editörlük döneminde dergimiz OJS’ye
(Open Journal System‐Açık Dergi Sistemleri) ve TÜBİTAK DergiPark serverlarına aktarıl‐
mıştır. Ayrıca dergimiz kendisinin döneminde TR Dizin, uluslararası olarak Index Coperni‐
cus, Google Scholar, Journal Seek, ASOS Index ve Sobiad tarafından da indekslenmiştir.
Prof.Dr. Hasan ÖZDEMİR’e Türk Coğrafya Dergisi’ne verdiği katkılardan dolayı sonsuz te‐
şekkür ederim.
Ayrıca şahsımı Türk Coğrafya Dergisi editörlüğü görevine layık gören ve davet eden başta
Türk Coğrafya Kurumu başkanımız ve Yayın Kurulu Üyemiz Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK’e ve
yardımcıları Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL, Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK ve Prof. Dr. İhsan BULUT’a
ve kurumun yönetim kuruluna, bana olan güvenlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim.
Dergimizin 2019 yılına ait 73. sayısında, 11 adet araştırma makalesine yer verilmiştir. Ay‐
rıca dergimizde Türk Coğrafya Kurumu’nun 2019 yılı içerisindeki faaliyetlerini bulabilirsiniz.
2019 yılında Coğrafya camiası genç yaşta aramızdan ayrılan Prof. Dr. Cengiz AKBULAK’ın‐
vefatıyla sarsıldı. Tanıdığım en iyi, en dürüst insanlardan biri ve titiz bir akademisyen olan
Prof. Dr. Cengiz AKBULAK’ın anısına yayınlanan bu sayıda dostları aynı zamanda meslek‐
taşları Prof.Dr. Mesut DOĞAN, Prof.Dr. A. Evren ERGİNAL ve Prof.Dr. Özlem SERTKAYA
DOĞAN tarafından merhum ile ilgi bir anı yazısı da kaleme alınmıştır.
Bu sayımızda çıkan yayınlarımızı zevkle okuyacağınızı umut eder, gelecek sayıda yeni ma‐
kaleler ve güzel haberlerle birlikte olmak dileğiyle...

Doç.Dr. Cihan BAYRAKDAR
Türk Coğrafya Dergisi Editörü
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ÖZ / ABSTRACT
Bu çalışmanın amacı İstanbul ili Bahçelievler ilçesindeki park ve yeşil alanların nitelik ve nicelik yö
nünden, kullanıcı memnuniyetine dayalı anket çalışmasını kullanarak, tarama modeli, mülakat ve
gözlem yöntemleriyle değerlendirmelerde bulunmaktır. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerindeki ve ül
kemizdeki şehirler ile Bahçelievler ilçesindeki kişi başına düşen yeşil alan miktarlarını karşılaştırıp
çıkarımlarda bulunulmuştur. Örneklemleri çalışma alanı içerisinden seçilen 15 adet park ve anket
sırasında parkta bulunan rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiş 473 kişi oluşturmaktadır. Anketin
örnekleme uygulanması sonucunda bulunan veriler IBM SPSS 23.0 (Statistical Package for Social
Sciences) programına girilerek değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların park ve yeşil alan kullanı
mını ölçmeye yönelik betimsel istatistikler sunulmuş, devamında kikare testi ile demograﬁk özel
liklere göre park kullanım alışkanlıkları arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Parklardan duyulan genel
memnuniyet düzeyi ve demograﬁk özelliklere yönelik çarpık dağılım gözetilerek uygun olan Kruskal
Wallis H testi ve Mann Whitney U testleri ile değişiklikler irdelenmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında
kentlerin vazgeçilmez bir parçası olan rekreasyonel alanların nitelik ve nicelik yönünden değerlen
dirmesi yapılarak önemi ortaya konulmuş ve bazı öneriler getirilmiştir.
The purpose of this praxis is to appraisal parks and green areas in Bahçelievler district of Istanbul
province in terms of quality and quantity by survey model, interview and observation methods using
survey study based on user satisfaction. Furthermore, the amount of green land per capita in Bah‐
çelievler district is compared to the amount of green land per capita in other cities as diﬀerent parts
of the world and some deductions have been made in our country. Data gathered as a result of
conducting the survey to 473 samples has been analyzed in 15 parks using by IBM SPSS 23.0 (Sta‐
tistical Package for Social Sciences) software. Descriptive statistics used for measuring park and
green area usage of participants have been presented and diﬀerences in park usage habits have
been determined depending on demographic characteristics by chi‐square test. The diﬀerences
have been studied through using appropriate Kruskal Wallis H test and Mann‐Whitney U tests by
observing the level of overall delight concerning parks and skewed distribution depending on de‐
mographic characteristics. As a result of the study, the importance of recreational areas, which are
the essential areas in cities, have been revealed by their evaluation concerning their quantity and
quality and it comes up with some suggestions.

1. Giriş
1.1. Tarihi süreç
Bahçelievler ilçesi yaklaşık olarak 28˚ 49’ 0’’  28˚ 53’ 0’’ doğu
meridyenleri ile 40˚ 59’ 30’’  41˚ 1’ 30’’ kuzey paralelleri ara
sında bulunmaktadır. Bahçelievler ilçesi İstanbul’un Avrupa ke
siminde E5 kara yolunun kuzeyinde bulunmakta olup
güneyinde Bakırköy, batısında Küçükçekmece, kuzeyinde Bağ
cılar ve doğusunda Güngören ilçeleri bulunmaktadır.
16,7 km² yüz ölçüme sahip Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet, Ço
bançeşme, Fevziçakmak, Hürriyet, Kocasinan, Siyavuşpaşa, So
ğanlı, Şirinevler, Yenibosna, Zafer ve Bahçelievler olmak üzere
toplamda 11 mahalleden oluşmaktadır.

Bahçelievler ilçesi ve çevresi, “Bizans imparatorluğu ve Osmanlı
döneminde İstanbul'un ve bölgenin tarımsal ihtiyacını karşıla
yan Hepdemon diye bahsedilen bir bölgedir. Bizans döneminde
Rumeli'den gelen kervan ve asker konvoylarının Constantina
polis'e geçiş güzergâhı olduğu için imparator sarayları, kiliseler
ve konutlar inşa edilmiştir. Ancak bölgede tarihi eser bakımın
dan günümüze hemen hemen hiçbir şey kalmamıştır. İstan
bul’u çevreleyen surların yapımında bu alanda yer alan taş
ocaklarından yararlanıldığı bilinmektedir” (Bahçelievler Bele
diyesi Faaliyet Raporu, 2011). Cumhuriyet döneminde Avrupa
ile ekonomik ilişkiler gelişince, demir yollarının ihtiyacı karşıla
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yamaması nedeniyle kara yoluna öncelik verilmiş ve Bahçeliev
ler'in kuzeyinden geçen Londra Asfaltı yapılmıştır. Daha sonra
bu yol da yetersiz kalmış ve Bahçelievler'in güneyine yeni E5
kara yolu yapılmıştır. Bu kara yolu çevresine de çok sayıda fab
rikanın kurulmasıyla kent plansız bir şekilde büyümeye başla
mıştır (Bahçelievler Kaymakamlığı, Erişim tarihi: 23 Aralık 2017,
http://www.bahcelievler.gov.tr/bahcelievlerilcesi).

ğince Kuvaterner yaşlı alüvyal çökeller bulunmaktadır” (Bahçe
lievler Belediyesi 20152019 Stratejik Planı, 2014).

Şekil 2. Bahçelievler ilçesi ve çevresi jeoloji haritası.
Figure 2. Geological map of Bahçelievler and its surroundings.
(http://ibb.gov.tr/sites/akom/Documents/bilimsel_teknik.html, İBB‐AKOM,
2018).

Hidrolojik yapı: Bahçelievler ilçesindeki akarsu havzaları yer
yüzü şekillerine bağlı olarak kuzeyden güneye doğru akışa sahip
derelerden oluşmaktadır. Bu dereler Ayamama (Halkalı), Koca
sinan ve Çırpıcı dereleridir. Halkalı Deresi'nin hidrolojik ağı or
talama 30 km², Çırpıcı Deresi’nin ise 20 km²’dir. Bahçelievler’de
sürekli akışa sahip akarsu bulunmamakla birlikte yağışlı dö
nemde yani kış aylarında kısmi akış görülmektedir. Adı geçen
derelerdeki akan sular daha ziyade kanalizasyon ve sanayi tes
islerinden gelen girdiler kaynaklıdır. Belirtilen üç dere yatağı da
ıslah edilmiştir.
Yer altı suyunun yapısı açısından incelendiğinde Trakya formas
yonu bölgenin temelini oluşturmakla birlikte genel olarak ge
çirimsiz bir yapıya sahip olduğu görülür. Yapılan bazı
sondajlarda kırık ve çatlaklı kesimlerden günde 1540 m³ ara
sında çok az su alınabilmiştir (Bahçelievler Belediyesi 2015
2019 Stratejik Planı, 2014).
Şekil 1. Bahçelievler ilçesi lokasyon haritası.
Figure 1. Location map of Bahçelievler district.

Bahçelievler, 1969 yılına kadar bir köy, 1984 yılına kadar ise bir
belde statüsündedir. 1984 yılında 3030 sayılı yasa ile de Bakır
köy İlçe Belediyesi’ne bağlanmıştır. Bahçelievler, 25 Ağustos
1992 tarihinde 3806 sayılı yasa ile Bakırköy ilçesinden ayrılarak
bir ilçe olmuştur (Bahçelievler Belediyesi 20152019 Stratejik
Planı, 2014).

1.2.Coğraﬁ yapı
Jeoloji ve jeomorfoloji: Bahçelievler ilçesinin yükseltisi en fazla
olan yeri 90 m, en az olan yeri ise 810 m olan vadi ve tepeler
üzerinde kurulmuştur. İlçenin büyük bir bölümünün eğimi %
5’in altında düz veya düze yakın alanlardan oluştuğu görülmek
tedir. “Bahçelievler çevresi asıl olarak Eosen ve Miyosen dö
nemi çökelleri ile kaplıdır. Çalışma alanının kuzeyinden
kuzeybatıgüneydoğu doğrultusunda uzanan doruk boyunca,
paleozoik temel kayaçları yüzeyde görülmektedir. Alan içeri
sinde en yaşlı birimi Miyosen yaşlı tabandaki Çukurçeşme for
masyonu oluşturmaktadır. Bunun üzerinde ise, Güngören,
Bakırköy formasyonları yer alır. Dere yataklarında vadi genişli

İklim: Bahçelievler ilçesinin iklim özelliklerini ortaya koymak
için Florya Meteoroloji ve Gözlem Ölçüm İstasyonu’nun 1960
2015 yılları arasındaki yaklaşık 56 yıllık ölçüm verileri kullanıl
mıştır. Yıllık ortalama sıcaklık 14.3 °C, ortalama en yüksek
sıcaklık 28.6 °C ile Temmuz ve Ağustos, ortalama en düşük sı
caklık ise 3.2 °C ile Şubat ayıdır. Genel olarak yağışlar Ekim ile
Nisan ayları arasında yoğunlaşmaktadır. Bu dönem aynı za
manda ortalama yağış miktarının üzerinde yağış değerlerine sa
hiptir. Nisan ayından sonra yağış miktarında ciddi düşüşler
yaşanarak kurak bir zaman dilimine girilmektedir. Toplam yıllık
yağışın yaklaşık % 90'ı Kasım Nisan arası dönemde, % 10'u ise
kurak dönemde gerçekleşmektedir. Yıllık ortalama toplam yağış
miktarı 645.8 mm’dir. Ortalama en yüksek yağış 99.9 mm ile
Aralık ayında ölçülmüştür (Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
2017)
Bitki Örtüsü: İstanbul ilinin doğal bitki örtüsünün maki ve de
nizsel kıyı bitkilerinden oluştuğu, yer yer de ormanların bulun
duğu görülmektedir. “Bahçelievler'de kentleşmenin bu derece
entansif yapıya erişmediği yıllarda ilçenin bağlık, ağaçlık, ﬁdan
lıklardan oluştuğu kayıtlarda değinilmektedir. Bahçelievler sı
nırları içerisinde yer alan maki türlerinden mersin (Myrtus
communis), kocayemiş (Arbutus unedo), sandal (Arbutus an
drachne), defne (Laurus nobilis), zeytin (Olea oleaster), funda

Ilgar & Şeran / Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 7‐16

(Erica arborea), tespih (Styrax ssp.), akçakesme (Phillyrea loti
folia), kermez meşesi (Quercus coccifera), erguvan (Cercis sili
quastrum), sakız (Pistacia terebinthus), katran ardıcı (Juniperus
oxycedrus), laden (Cistus salviifolius), katırtırnağı (Spartium
junceum) daha çok dere kenarlarında ve mezarlık alanlarında
bulunmaktadır” (Bahçelievler Belediyesi 20152019 Stratejik
Planı, 2014).
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Tablo 1. Bahçelievler örneklem çalışmalarına dahil olan unsurlar.
Table 1. The elements of included in Bahçelievler sample studies.

2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Tasarımı
Bu çalışmada veri toplama kaynağı olarak dört yol kullanılmıştır.
Öncelikle kaynak taraması (survey modeli) yapılmıştır. İkinci
olarak arazi çalışması yapılarak araştırma alanına yönelik ince
lemelerde bulunulmuş ve arazi fotoğraﬂanmıştır. Üçüncü olarak
araştırma alanındaki kişilere yönelik anket çalışması yapılmıştır.
Dördüncü olarak ise anket yapılan kişilerle aynı zamanda mü
lakat da yapılmıştır.
Araştırma nitel bir yapıya sahiptir. Veri toplama kaynaklarından
bir diğeri ise mülakattır. “Mülakat, görüş, tutum ve davranışla
rını ortaya çıkarmak üzere iki kişi arasındaki (mülakatçı ve kay
nak kişi) serbest bilgi değişimine denir” (Balcı, 2007:159).
Araştırmada elde edilen 473 örneklemden sağlanan veriler IBM
SPSS 23.0 (Statistical Package for Social Sciences) versiyonu ile
değerlendirmeye alınmıştır.

Daha önce yapılmış benzer içerikli çalışmalarda İstanbulÜskü
dar ( Aksoy 2004), İstanbulFatih (Aksoy ve Akpınar 2011), İs
tanbulKadıköy’de (Korgavuş ve Ersoy 2015) çalışmalar
yürütülmüştür. Ayrıca Aydın (Eşbah,2006), Isparta (Gül ve
Küçük 2001), Antalya (Manavoğlu ve Ortaçeşme 2015), Denizli
(Yavuzçehre ve Torlak 2006), Burdur (Yenice, 2012), Kars (Yılmaz
ve diğ 2013), Kahramanmaraş (Doygun ve İlter 2007) ve Çanak
kale (Ayaşlıgil, 1998) illerinde de çalışmalar yapılmıştır. Her il
için yeşil alan ve park sıkıntısına değinilmiştir.

çelievler nüfusu, 1970 yılında % 572 artışla 51.159’a ulaşmıştır.
1980 yılı verilerine göre ilçe nüfusu 171.040 iken 1990 yılında
bu sayı % 99’luk bir artışla 340.419’a, 2000 yılında ise bu rakam
% 40,60’lık bir artışla 478.623’e ulaşmıştır. ADNKS verilerine
göre 2007 yılında 571.711’e, 2016 yılında ise 598.097’e yüksel
miştir. Veriler incelendiğinde 20132016 yılları arasında nüfus
artışının durakladığını hatta bir miktar gerilediğini söylemek
mümkündür. 2013 yılında 602.931 ile en yüksek seviyeye ula
şan ilçe nüfusu, 2016 yılında 598.097’ye gerilemiştir. Bahçeli
evler ilçesinin 2016 yılında aritmetik nüfus yoğunluğu ise
km²’ye 35.814 kişidir. Bahçelievler nüfusunun % 99’u iç göçe
bağlı olarak artmıştır. İlçe, Türkiye’nin hemen her şehrinden göç
almıştır. Göç ile gelenleri geliş yerlerine göre değerlendirecek
olursak, ilk sırayı % 30’luk pay ile Karadeniz Bölgesi’nden ge
lenler oluşturmaktadır. Bu bölgeyi Doğu Anadolu Bölgesi’nden
gelenler % 20 ile pay ile izler, % 18’lik payla İç Anadolu Bölgesi
gelmektedir (Bahçelievler Belediyesi Faaliyet Raporu, 2011).

2.3. Araştırmada Evren ve Örneklem

Tablo 2. Bahçelievler ilçesi yıllara göre nüfus tablosu.
Table 2. Bahçelievler district population table by years.

2.2. Önceki Çalışmalar

Evren, “araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar
bütünüdür. Örneklem ise belli bir evrenden, belli kurallara göre
seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliği kabul edilen küçük
kümedir” (Karasar, 2015:109110). Bu çalışmanın evrenini İs
tanbul ili Bahçelievler ilçesinde yer alan park alanları oluştur
maktadır. Bahçelievler İlçesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden
alınan bilgilere göre toplam 106 adet park bulunmaktadır. An
ketin örneklemini ise çalışma alanı içerisinden seçilen 15 adet
park ve anket sırasında parkta bulunan rastgele örneklem yön
temi ile belirlenmiş 473 kişiden oluşmaktadır.

3. Bulgular
3.1. Çalışmanın Nitel Bulguları
Bahçelievler ilçesinde park alanlarının yetersiz olması önemli
bir sorundur. İlçe nüfusu diğer komşu ilçeler gibi sürekli olarak
nüfus artışına maruz kalmış, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren
bu artış daha da belirginleşmiştir. 1960 yılında 8500 olan Bah
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Bahçelievler’in 598 bin nüfuslu 11 mahalleden oluşan bir ilçe
dir. İlçenin en düşük nüfuslu mahallesi toplam nüfusun %
4,41’ini barındıran Fevzi Çakmak Mahallesi olup, en fazla nü
fusa sahip mahallesi ise % 14,31 ile Zafer Mahallesi’dir.
Tablo 3. Mahallelere göre Bahçelievler nüfusu (2016).
Table 3. The population of Bahçelievler by districts (2016).

% 0,2’sinin okuma yazması yok (n=1), % 34,5’i ilköğretim me
zunu (n=163), % 34,5’i ortaöğretim mezunu (n=163), % 30,9’u
üniversite mezunudur (n=146). Katılımcıların % 61,3’ü evli iken
(n=290), % 38,7’si bekârdır (n=183). Katılımcıların sahip olduk
ları çocuk sayıları şu şekildedir; % 26,9’unun 1 çocuğu (n=79),
% 42,2’sinin 2 çocuğu (n=124), % 18,7’sinin 3 çocuğu (n=55) ve
12,2’sinin 4 ve daha fazla çocuğu vardır. Katılımcıların meslek
lere göre dağılımı şu şekildedir; % 19,7’si ev hanımı (n=93), %
19,7’si işçi (n=93), % 14,2’si memur (n=67), % 7,4’ü emekli
(n=35), % 15,6’sı serbest meslek (n=74), % 23,5’i ise diğer
(n=111) meslek gruplarına sahiptir. Katılımcıların % 69,8’i Bah
çelievler’de ikamet ederken (n=330), % 27,9’u İstanbul’da başka
bir ilçede (n=132), % 2,3’ü ise İstanbul dışında ikamet etmek
tedirler(n=11). Katılımcıların % 58,4’ü ev sahibi iken (n=276), %
41,6’sı kiracıdır (n=197). Katılımcıların gelirlerine göre değişimi
ise şu şekildedir; % 34,5’i 1000 TL altı (n=163), % 31,7’si 1001
TL ile 2000 TL arası (n=150), % 29,6’sı 2001 ile 5000 TL arası
(n=140),% 4,2’si ise 5000 TL ve üzeri gelire sahiptir (n=20).
Park kullanımına dair istatistikler: Katılımcıların park kullanıma
dair sorulara verdikleri cevapların frekans dağılımı (n) ve yüz
deleri Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 4. Park kullanıma dair istatistikler (serbest zaman ve parkları kullanma
sebebi).
Table 4. Statistics on parking usage.

“3194 sayılı İmar Kanunu’nun 02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “İmar Planı Yapılması ve Değişik
liklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerine göre kentsel
alanlarda kişi başına düşen yeşil alan miktarı en az 10 m², be
lediye ve mücavir alan sınırları dışında ise kişi başına yeşil alan
miktarı en az 14 m² olarak belirlenmiştir” (Yenice, 2012). Oysa
artan nüfusa oranla park sayısındaki artış oldukça yetersiz kal
mıştır. Bahçelievler ilçesinin toplam % 7.79’unu yeşil alan oluş
turmaktadır. Bu toplam yeşil alanın ise % 3.63’ünü aktif yeşil
alan oluşturmuştur. Bahçelievler ilçesinde genel olarak kişi ba
şına düşen 1.91 m² yeşil alan miktarı mevcut iken, aktif yeşil
alan miktarı ise 0.89 m²’dir.
Katılımcıların “Serbest zamanlarınızı en çok nerede geçirirsi
niz?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımları şu şekildedir;
% 61,5’i kent parklarında, % 13,3’ü AVM, kafe gibi kapalı me
kânlarda, % 2,1’i orman içi alanlarda, % 18,4’ü evde, % 4,7’si
ise diğer alanlarda geçirmektedir. “Parkları kullanma sebebiniz
nedir?” sorusunda verilen cevaplar şu şekildedir; % 34’ü hava
almakdinlenmek, % 45,5’i çocukları gezdirmekoynatmak, %
6,3’ü spor yapmak, % 11’i yürüyüş gezinti yapmak, % 3,2’si pik
nik yapmayı tercih etmektedir.

Şekil 3. Bahçelievler ilçesi planlama sınırı içindeki yeşil alanlar.
Figure 1. Location map of Bahçelievler district.

3.2. Çalışmanın Nicel Bulguları
Ankete katılanların yaş grupları incelendiğinde çoğunlukla orta
yaş grubundan oluşmaktadır. % 19,2’si 0 ile 19 yaş arasında
(n=91), % 46,3’ü 20 ile 39 yaş arasında (n=219), % 26,2’si 40 ile
59 yaş arasında (n=124), % 8,2’si 60 yaş ve üzeridir(n=39). Ka
tılımcıların eğitim düzeylerine göre değişimi ise şu şekildedir;

Park kullanım alışkanlıkları arasındaki farklar: Araştırmanın bu
kısmında katılımcılara parkları kullanma alışkanlıkları ile ilgili
sorulan sorulara verilen yanıtlar bakımından bazı demograﬁk
gruplar arasındaki farklar irdelenecektir. Kontrol değişkeni ve
araştırma değişkeni kategorize değişkenler olan bu irdelenme
sırasında KiKare testinden faydalanılacaktır.
Cinsiyete göre park kullanım alışkanlıkları arasındaki farklar:
Kadın ve erkek katılımcıların park kullanım alışkanlıkları ile ilgili
sorulara verdikleri cevapların dağılımları ile farkların anlamlı
lıklarının sınanması amacıyla yapılan KiKare Test istatistikleri
ve anlamlılık değerlerine göre “Serbest zamanlarınızı en çok
nerede geçirirsiniz?” sorusuna verilen cevaplar bakımından
kadın ve erkek katılımcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı
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bir farkın bulunmadığı görülmüştür (p>0,05).
Tablo 5. Park kullanıma dair istatistikler (parkta kalış süresi ve kiminle geldiği).
Table 5. Statistics on parking usage (spare time and reason for using parks).
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için cevabını verirken, kadınlardan bu cevaba katılan olmamış
tır. Kadınların % 23,1’i çocuk oyun alanları olduğu için parka
geldiğini ifade ederken, erkeklerde bu oran % 12,2’dir. Kadın
ların % 7,1’i parka kalabalık olmadığı için geldiğini ifade ederken
erkeklerde bu oran % 10,2’dir. Kadınların % 1,2’si parka futbol,
basketbol, voleybol sahalarından biri olduğu için geldiğini ifade
ederken erkeklerde bu oran % 3,9’dur.
Kadın ve erkek katılımcılar arasında “Parka geliş yolunuz han
gisidir?”, “Parka en çok hangi mevsimde geliyorsunuz?” soru
larına verilen yanıtlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir
fark yoktur.
Tablo 7. Cinsiyete göre park kullanım alışkanlıkları kikare test istatistikleri.
Table 7. Park use habits by gender as chi‐square test statistics.

Kadın ve erkek katılımcıların “Parkları kullanma sebebiniz
nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar bakımından istatistiksel
olarak anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Kadınların % 27,2’si park
lara hava almak, dinlenmek amacıyla giderken erkek katılımcı
ların % 37,8’i parklara bu sebeple gitmektedir. Kadınların %
56,8’i parklara çocuklarını gezdirmek, oynatmak amacıyla gi
derken erkeklerde bu amaç ile parka gitme oranı % 39,1’dir. Ka
dınların spor yapmak amacıyla parka gitme yüzdesi % 3,6 iken
erkeklerde bu oran % 7,9’dur. Kadınların % 11,2’si parklara yü
rüyüş ve gezinti yapmak amacıyla giderken, erkeklerde bu oran
% 10,9’dur. Katılımcı kadınların % 1,2’si parklara piknik yapmak
amacıyla giderken, erkeklerde bu oran % 4,3’dür.
Kadın ve erkek katılımcılar arasında “Bu parka ortalama ne
kadar sürede geliyorsunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlar bakı
mından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,05) so
nucuna ulaşılmıştır.

Kadın ve erkek katılımcılar arasında “Parka ne sıklıkla geliyor
sunuz?”, “Parkı en çok hangi saatler arasında ziyaret ediyorsu
nuz”, sorularına verilen yanıtlar bakımından istatistiksel olarak
anlamlı bir fark yoktur.

Tablo 6. Cinsiyete göre park kullanım alışkanlıkları kikare test istatistikleri.
Table 6. Park usage habits by gender chi‐square test statistics.

Tablo 8. Cinsiyete göre park kullanım alışkanlıkları kikare test istatistikleri.
Table 8. Park use habits by gender as chi‐square test statistics.

Kadın ve erkek katılımcılar arasında “Bu parkı tercih etmenizin
sebebi nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlar bakımından istatis
tiksel olarak anlamlı bir fark mevcuttur. Kadınların % 68,6’sı
yakın olduğu için cevabını verirken, erkeklerde bu oran % 72’dir.
Erkeklerin % 1,6’sı restoran, kafe, büfe gibi mekânlar olduğu

Kadın ve erkek katılımcıların parkta kalış sürelerine dair verdik
leri cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar var
dır (p<0,05). Kadınların % 14,2’si parkta ortalama 1 saatten az
kalırken, erkeklerde bu oran % 16,8’dir. Kadınların % 67,5’i
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parka 1 ile 2 saat arasında ortalama süre geçirirken, erkeklerde
bu oran % 58,6’dır. Kadınların % 16’sı parkta 3 ile 4 saat arasında
kalırken erkeklerde bu oran % 15,8’dir. Kadınların % 1,8’i parkta
5 ile 6 saat arasında kalırken erkeklerde bu oran % 7,2’dir. Ka
dınların % 0,6’sı parkta tüm gün kalırken, parkta tüm gün kalan
erkeklerin oranı % 1,6’dır.
Kadın ve erkek katılımcılar arasında “Parka kiminle geldiniz?”
ve “Bahçelievler ilçesindeki rekreasyon (piknik ve eğlence) alan
larından en çok hangisini tercih etmektesiniz?” sorularına ve
rilen yanıtlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
yoktur.
Yaş gruplarına göre park kullanım alışkanlıkları arasındaki
farklar: Farklı yaş aralıklarındaki katılımcıların park kullanım
alışkanlıkları ile ilgili sorulara verdikleri cevapların dağılımları
ile farkların anlamlılıklarının sınanması amacıyla yapılan KiKare
Test istatistikleri ve anlamlılık değerleri Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 9. Yaş gruplarına göre park kullanım alışkanlıkları kikare test istatistik
leri.
Table 9. Park usage habits by age groups chi‐square test statistics.

Evli ve bekâr katılımcılar arasında “Serbest zamanlarınızı en
çok nerede geçirirsiniz ?” sorusuna verdikleri cevaplar bakı
mında % 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklı
lıklar vardır (p<0,05). Evli katılımcıların % 69,3’ü kent
parklarında, % 6,6’sı AVM, kafe gibi kapalı mekânlarda, % 1,4’ü
orman içi alanlarda, % 18,3’ü ise evde, % 4,5’i diğer cevabını
verirken, bekâr katılımcıların % 49,2’si kent parklarında, % 24’ü
AVM, kafe gibi kapalı mekanlarda, % 3,3’ü orman içi alanlarda,
% 18,6’sı ise evde, % 4,9’u diğer cevabını vermiştir.
Katılımcıların medeni durumlarına göre “ Parkları kullanma se
bebiniz nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar bakımından % 95
güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılığa sahiptir
(p<0,05). Evli katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar şu şe
kildedir; % 22,4’ü hava almak, dinlenmek, % 69’u çocukları gez
dirmek, oynatmak, % 2,1’i spor yapmak, % 5,9’u yürüyüş,
gezinti yapmak, % 0,7’si piknik yapmaktadır. Bu durum çocuk
ların gelişim sürecinde parkların ne kadar önemli olduğunu or
taya koymaktadır. Bekâr katılımcıların ise bu soruya verdikleri
yanıtlar şu şekildedir; % 52,5’i hava almak, dinlenmek, % 8,2’si
çocukları gezdirmek, oynatmak, % 13,1’i spor yapmak, % 19,1’i
yürüyüş, gezinti yapmak, % 7,1’i piknik yapmaktadır.
Evli ve bekâr katılımcılar arasında “Bu parka ortalama ne kadar
sürede geliyorsunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlar bakımından
% 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar
saptanmıştır (p<0,05). Evli katılımcıların bu soruya verdikleri
cevap yüzdeleri şu şekildedir; % 45,2’si 5 dakika, % 41’i 10 da
kika, % 11,4’ü 30 dakika, % 2,1’i 60 dakika, % 0,3’ü 1,5 ile 2 saat
arasında ulaşmaktadır. Bekâr katılımcıların ise bu soruya ver
dikleri yanıtlara ait yüzdeler şu şekildedir; % 27,9’u 5 dakika, %
34,4’ü 10 dakika, % 24,6’sı 30 dakika, % 7,7’si 60 dakika, % 5,5’i
1,5 ile 2 saat arasında ulaşmaktadır.
Donatı alanı isteklerine dair farkındalık istatistikleri: Ankete
katılan 473 kişi ile aynı zamanda mülakat yapılmış ve mülakatta
sorulan 2 soruya aşağıda yer verilmiştir. Ayrıca arazi çalışma
sında elde edilen verilere (tuvalet, güvenlik kamerası, güvenlik
personeli, basketbol veya futbol alanı) Tablo 10’da verilmiştir.

Medeni duruma göre park kullanım alışkanlıkları arasındaki
farklar: Evli ve bekâr katılımcıların park kullanım alışkanlıkları
ile ilgili sorulara verdikleri cevapların dağılımları ile farkların an
lamlılıklarının sınanması amacıyla yapılan KiKare Test istatis
tikleri ve anlamlılık değerleri Tablo 9’da sunulmuştur.

Tablo 11. Donatı alanı isteklerine dair farkındalık istatistikleri.
Table 11. Awareness statistics on reinforcement area requests.

Tablo 10. Medeni duruma göre park kullanım alışkanlıkları kikare test istatis
tikleri.
Table 10. Park use habits by marital status as chi‐square test statistics.

Katılımcılar ile yapılan mülakata katılanların % 9,7’si parktaki
yol işaretleri ve yönlendirici levhaları yeterli bulurken (n=46),
% 90,3’ü yetersiz bulmaktadır (n=427). Katılımcıların %
67,9’una göre parktaki çöp kutuları yeterli görülürken (n=321),
% 32,1’ine göre yetersizdir (n=152).
Araştırma alanı içerisinde bulunan 15 parka yönelik yapılan
alan gözlem çalışması sonucunda; parkların % 46,6 (7
park)’sında tuvalet, % 26,6 (4 park)’sında güvenlik kamerası, %
20 (3 park)’sinde güvenlik personeli, % 46,6 (7 park )’sında bas
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ketbol veya futbol alanlarından biri bulunmaktadır.
Parkların genel memnuniyet düzeyine dair istatistikler: Katı
lımcıların anketin son bölümünde yer alan parkların genel
memnuniyet düzeyine dair 5’li Likert tipteki sorulara verdikleri
cevaplara ait istatistiklere göre en yüksek 3 memnuniyet düze
yinin (orta düzeyde yeterli olduğu) “Parklar, kentin yoğun bas
kısından kurtulup psikolojik, ﬁzyolojik, sosyal anlamda
ihtiyaçlarınızı ne düzeyde karşılamaktadır?”, “Oturma bankla
rını ne düzeyde yeterli buluyorsunuz?” ve “Bu park alanını(ge
nişliğini) ne düzeyde yeterli buluyorsunuz?” soruları ile
ölçümlenen memnuniyet düzeyleri olduğu, en düşük dört
memnuniyet düzeyinin (kötü) ise “Kum havuzlarını ne düzeyde
yeterli buluyorsunuz?”, Parkın güvenliğini nasıl değerlendiriyor
sunuz?”, Parktaki tesisleri ne düzeyde yeterli görüyorsunuz?”
ve “Parkı gece kullanımına ne derece uygun buluyorsunuz?”
soruları ile ölçümlenen memnuniyet düzeyleri olduğu gözlen
miştir.
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Tablo 12. Cinsiyete göre gidilen parka dair görüşlere ait farklar MannWhit
ney U test istatistikleri
Table 12. Mann‐Whitney U test statistics about diﬀerences between views of
the park according to gender.

Parkların genel memnuniyet düzeyi arasındaki farklılıklar:
Araştırmanın bu kısmında parkların genel memnuniyet düzeyi
nin demograﬁk gruplar arasındaki farklılıkları incelenecektir.
Bölümden sorulan soruların 5’li likert tipte olması sebebiyle söz
konusu bölümde iki gruba ait demograﬁk değişkenler olan cin
siyet ve medeni durum değişkeni ile yapılacak farklılık analiz
lerinde Mann Whitney U Testi, ikiden fazla gruba sahip yaş
grupları demograﬁk değişkeni ile yapılacak farklılık analizle
rinde ise Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır. Kruskal Wallis H
Testi sonucu aralarında istatistiksel farklar bulunan sorular için
farkın kaynağı olan grupların tespiti amacıyla gruplar arasında
ikili Mann Whitney U Testleri yapılmıştır.
Cinsiyete göre parka dair görüşlerdeki farklılıklar: Gidilen park
türüne yönelik 5’li likert tipte hazırlanmış sorulara verilen ce
vaplar bakımından kadın ve erkek katılımcılar arasındaki fark
ların sınanabilmesi amacıyla yapılan Mann Whitney U Testi
istatistikleri Tablo 11’deki gibidir.
“Parktaki spor aletlerini ne düzeyde yeterli ve güvenli buluyor
sunuz?” önermesine katılım dereceleri bakımından kadın ve
erkek katılımcılar arasında % 95 güven düzeyinde istatistiksel
olarak anlamlı bir farkın bulunduğu gözlemlenir (p<0,05). Or
talama sıralar incelendiğinde kadın katılımcıların ortalama sı
raları daha yüksek olduğu görülür. Daha açık bir ifade ile kadın
katılımcılara göre parktaki spor aletleri daha yeterli ve güven
lidir. % 95 güven düzeyinde kadın ve erkek katılımcılar arasında
bir diğer fark ise “Çocuk oyun aletlerini ne derece yeterli bulu
yorsunuz?” önermesine katılım durumunda ortaya çıkmaktadır
(p<0,05). Ortalama sıralar incelendiğinde erkek katılımcıların
daha yüksek ortalama sıra değerlerine sahip olduğu gözlemle
nir. Daha açık bir ifade ile erkek katılımcılara göre parktaki
çocuk oyun aletleri daha yeterlidir. Diğer önermeler için yapılan
Mann Whitney U Testi anlamlılık değerleri 0,05’ten büyüktür.
Daha açık bir ifade ile diğer önermelere katılımları kadın ve
erkek katılımcılar açısından istatistiksel önemli denilebilecek
bir fark yoktur.
Yaş gruplarına göre parka dair görüşlerdeki farklılıklar: Gidilen
parka dair 5’li likert tipte hazırlanmış sorulara verilen cevaplar
bakımından farklı yaş grubundaki katılımcılar arasındaki fark
ların sınanabilmesi amacıyla yapılan Kruskall Wallis H Testi ger
çekleştirilmiştir. Farklı yaş grubundaki katılımcıların parklardan
duydukları genel mennuniyet düzeyleri arasındaki farkların tes
piti için yapılan Kruskal Wallis H Test istatistikleri anlamlılık de

ğerleri incelendiğinde “Parklar, kentin yoğun baskısından kur
tulup psikolojik, ﬁzyolojik, sosyal anlamda ihtiyaçlarınızı ne dü
zeyde karşılamaktadır?” ve “Oturma banklarını ne düzeyde
yeterli buluyorsunuz?” önermelerine katılımları bakımından %
95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar sap
tanmıştır (p<0,05). Söz konusu farkların kaynağı olan grupların
tespiti amacıyla, söz konusu önermeler için gruplar arası ikili
karşılaştırmalar yapılmalıdır.
Farklı yaş gurubundaki katılımcılar arasında “Parklar, kentin
yoğun baskısından kurtulup psikolojik, ﬁzyolojik, sosyal an
lamda ihtiyaçlarınızı ne düzeyde karşılamaktadır?” önermesine
katılım bakımından ikili karşılaştırmalar amacıyla yapılan Mann
Whitney U Testleri Tablo 12’de derlenmiştir.
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Tablo 13. Yaş grupları Mann Whitney U ikili karşılaştırmalar.
Table 13. Mann‐Whitney U pair comparisons on age groups.

Yapılan ikili karşılaştırmalarda anlamlı farklılığa sahip olan tüm
karşılaştırmaların 0 ile 19 yaş arası katılımcılar ile diğer katılım
cılar arasında olduğu gözlemlenir. Ortalama sıra karşılaştırma
ları incelendiğinde ise 0 ile 19 yaş arasındaki katılımcıların diğer
yaş grubundaki tüm katılımcılardan daha yüksek ortalama sıra
değerlerine sahip olduğu gözlemlenir (p<0,05). Daha açık bir
ifade ile 0 ile 19 yaş arasındaki katılımcılara göre parklar, kentin
yoğun baskısından kurtulup psikolojik, ﬁzyolojik ve sosyal an
lamda ihtiyaçları diğer katılımcılara göre daha yüksek düzeyde
karşılamaktadır. Yapılan diğer ikili karşılaştırmalarda gruplar
arasında % 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı dü
zeyde bir fark bulunamamıştır (p>0,05).
Farklı yaş gurubundaki katılımcılar arasında “Oturma banklarını
ne düzeyde yeterli buluyorsunuz?” sorusuna katılım bakımın
dan ikili karşılaştırmalar amacıyla yapılan Mann Whitney U in
celendiğinde ikili karşılaştırmalarda 0 ile 19 yaş arası
katılımcıları ile 40 ile 59 yaş arası katılımcılar arasında ve 0 19
yaş ile 60 yaş ve üzeri katılımcılar içerisinde istatistiksel olarak
anlamlı farklar saptanmıştır (p<0,05). Ortalama sıra karşılaştır
malar incelendiğinde ise 0 ile 19 yaş arası katılımcıların orta
lama sıralarının 40 ile 59 yaş ve 60 yaş ve üzeri katılımcılardan
daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Daha açık bir ifade ile
0 ile 19 yaş arası katılımcılara göre oturma bankları 40 ile 59
yaş arası katılımcılar ve 60 yaş ve üzeri katılımcılara göre daha
yeterli düzeydedir. Yapılan diğer ikili karşılaştırmalarda istatis
tiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark bulunamamıştır.
Medeni duruma göre parka dair görüşlerdeki farklılıklar: Gi
dilen park türüne yönelik 5’li Likert tipte hazırlanmış sorulara
verilen cevaplar bakımından evli ve bekâr katılımcılar arasın
daki farkların sınanabilmesi amacıyla yapılan Mann Whitney
U Testi istatistikleri ne göre “Parktaki spor aletlerini ne düzeyde
yeterli ve güvenli buluyorsunuz”, “Parkları, öğrencilerin doğayı
sorgulayabildikleri, araştırma, inceleme, gezi, gözlem yapabil
dikleri alan olarak baktığınızda ne derece katkı sağlamaktadır?”,
“Parkın ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarını ne derece
yeterli görüyorsunuz?”, “Parkı, estetik (göze hoş gelen) bakım
dan nasıl değerlendiriyorsunuz?”, “Parktaki tesisleri ne düzeyde
yeterli görüyorsunuz?”, “Parkın temizliğini ne düzeyde yeterli
görüyorsunuz?”, “Parktaki gece aydınlatmasını ne düzeyde ye
terli görüyorsunuz, “Parkın güvenliğini nasıl değerlendiriyorsu
nuz?”, “Parkı gece kullanımına ne derece uygun
buluyorsunuz?”, “Spor alanlarını ne derece yeterli görüyorsu
nuz?” ve “Kum havuzlarını ne düzeyde yeterli buluyorsunuz?”
önermelerine katılım bakımından evli ve bekâr katılımcılar ara
sında % 95 güven düzeyinde istatistiksel bir farkın bulunmadığı
görülür (p>0,05).
Evli ve bekâr katılımcılar arasında “Parklar, kentin yoğun baskı
sından kurtulup psikolojik, ﬁzyolojik, sosyal anlamda ihtiyaçla
rınızı ne düzeyde karşılamaktadır?” önermesine katılımları
bakımından % 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

bir fark vardır (p<0,05). Ortalama sıralar incelendiğinde bekâr
katılımcıların bu önermeyi daha fazla olumladıkları gözlemlenir.
Daha açık bir ifade ile bekâr katılımcılara göre parklar kentin
yoğun baskısından kurtulup psikolojik, ﬁzyolojik ve sosyal an
lamda ihtiyaçlarınızı daha yüksek düzeyde karşılamaktadır.
Evli ve bekâr katılımcılar arasında “Bu park alanını (genişliğini)
ne düzeyde yeterli buluyorsunuz?” önermesine katılımları ba
kımından % 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir
fark vardır (p<0,05). Ortalama sıralar incelendiğinde bekâr ka
tılımcıların bu önermeyi daha fazla olumladıkları gözlemlenir.
Daha açık bir ifade ile bekâr katılımcılara göre parkların genişliği
daha yüksek düzeyde yeterlidir.
Evli ve bekâr katılımcılar arasında “Oturma banklarını ne dü
zeyde yeterli buluyorsunuz?” önermesine katılımları bakımın
dan % 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark
vardır (p<0,05). Ortalama sıralar incelendiğinde bekâr katılım
cıların bu önermeyi evli katılımcılara göre daha fazla olumla
dıkları gözlemlenir. Daha açık bir ifade ile bekâr katılımcılara
göre oturma bankları yeterlidir.
Evli ve bekâr katılımcılar arasında “Çocuk oyun aletlerini ne de
rece yeterli buluyorsunuz?” önermesine katılımları bakımından
% 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır
(p<0,05). Ortalama sıralar incelendiğinde bekâr katılımcıların
bu önermeyi evli katılımcılardan daha fazla onayladıkları göz
lemlenir. Daha açık bir ifade ile bekâr katılımcılara göre çocuk
oyun aletleri daha yeterlidir.
Parkların Değerlendirilmesi. Anketin ölçek maddeleri arasında
eleme yapılarak sadece bu parka özel ölçek sorularına yer ve
rilmiştir. Cevapları 5’li Likert tipine uygun olarak; “1Çok İyi, 2
İyi, 3Fena Değil, 4Kötü, 5Çok Kötü” olarak puanlanmıştır.
Ölçek maddelerini daha iyi yorumlamak için ortalamaları aşa
ğıdaki gibi “iyi, orta, kötü” olarak 3 bölüme ayrılmıştır.

4. Tartışma ve Sonuç
Bahçelievler ilçesinin toplam yüz ölçümünün sadece % 7.79’u
yeşil alan olarak ayrılmıştır. Kişi başına düşen yeşil alan durumu
1.91 m², kişi başına düşen aktif yeşil alan ise 0.89 m²’dir. Bu
durum Bahçelievler ilçesinin ülkemiz yeşil alan standardından
ne kadar uzak olduğunun bir göstergesidir. Ölçülen 10 donatı
elemanının tamamının bulunduğu tek park Şehir Korusu’dur.

Şekil 4. Şehir Korusundan görünümler.
Figure 4. Views from the City Grove.

Donatı elemanlarından sadece 2 tanesinin olmadığı parklar ise
Şelale Parkı ve Yeni Şehir Korusu’dur. Donatı elemanlarından
sadece 1 tanesinin olduğu park Doğan Koloğlu Parkı’dır. Donatı
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elemanlarından sadece 2 tanesinin olduğu parklar ise Paşa
Sokak Parkı, Sezer Gezer Sokak Parkı ve Şehit İbrahim Koparır
Parkı’dır.
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dir. Çünkü her yaş grubu çocuğun oyun oynamadaki ﬁziksel ye
terliliği farklı olduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara
neden olmamak için bu tür ayrımın yapılması kesinlikle faydalı
olacaktır. Ayrıca engelli kişilerin de istek ve ihtiyaçları dikkate
alınarak tasarımlar gerçekleştirilmelidir.
Park alanlarında çok sayıda donatı elemanı eksikliği bulunmak
tadır. Restorankafe veya büfe, tuvalet, çeşme, spor aletleri,
basketbol veya futbol alanı, güvenlik kamerası, güvenlik perso
neli, otopark, kum havuzu gibi donatı alanı elemanları eksiksiz
park alanları içerisinde bulunmalıdır. Yapılacak olan yeni park
alanlarının düzenlenmesinde bunların yeterli sayıda olmasına
özen gösterilmelidir.

Şekil 5. Doğan Koloğlu park alanı.
Figure 5. Views from the Doğan Koloğlu Park.

Şekil 6. Sezer Gezer Sokak Parkı
Figure 6. Views from the Sezer Gezer Street Park

Ankete katılanlar tarafından belirlenen parkların genel mem
nuniyet düzeylerine ilişkin en yüksek üç maddesinde, genel ola
rak parkların insanların psikolojik, ﬁzyolojik, ve sosyal anlamda
ihtiyaçlarını büyük oranda karşıladığı, oturma banklarının ve
park alanlarının orta düzeyde yeterli olduğu ölçümlenmiştir. En
düşük dört memnuniyet düzeyinin (kötü) ise kum havuzları,
parkın güvenliği, parktaki tesisler ve parkın gece kullanımı ol
duğu belirlenmiş ve yetersiz olduğu ifade edilmiştir.
WHO kişi başına düşen yeşil alan miktarını en az 9 m² olarak
belirlemiş, ülkemizde ise kişi başına düşen yeşil alan miktarı
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “İmar Planı Yapılması ve Değişik
liklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerinde 10 m² ola
rak belirlenmiştir. Fakat bu ülkemizde görüldüğü üzere büyük
oranda kağıt üzerinde kalmıştır. Yerel yönetimlerin bu konuda
gerekli hassasiyeti göstererek kentlerdeki kişi başına düşen yeşil
alan miktarını ve niteliğini artırıcı politikalar izlemelidir. Bunun
için Bahçelievler’deki mevcut park alanları iyileştirilmeli ve yeni
park alanları oluşturulmalıdır. Yeni park alanları tesis edilirken
mevcut aktif yeşil alan bulunmayan veya az bulunan mahalle
lere öncelik verilmelidir. Örneğin Soğanlı, Hürriyet, Siyavuşpaşa,
Cumhuriyet mahallelerinde park sayıları 1 ile 3 arasında değiş
mektedir. Bunu yaparken imar planında öngörülmüş küçük boş
lukları park şeklinde düzenleyerek kente çok fazla sayıda park
kazandırmak stratejisi yerine halkın ihtiyaçlarına cevap verebi
lecek standartlara uygun park alanlarının oluşturulması hedef
lenmelidir.
Bahçelievler’deki park alanlarının ve çocuk oyun alanlarının
mahallelere göre dağılımı homojen olmalı, imar planlarından
arta kalan alanlar olarak bakılmamalıdır.
Parklardaki çocuk oyun alanlarının planlanmasında çocukların
yaş gruplarına göre dağılımları göz önüne alınmalı, her yaş gru
buna uygun (02,26,612) çocuk oyun aletleri dizayn edilmeli

Parklardaki çöp kutularının, aydınlatma elemanlarının, oturma
banklarının, kum havuzlarının, çocuk oyun aletlerinin ve spor
aletlerinin bakımı ve onarımı yapılmalı; ağaçların, çimlerin ve
diğer bitki örtüsünün bakımı ve sulanması düzenli olarak ger
çekleştirilmelidir. Ayrıca parklardaki yol işareti ve yönlendirici
levhaların yetersiz olduğu görülmektedir. Parkları ziyaret eden
lerin buraları daha bilinçli kullanmaları için bu tür uyarıcı lev
haların arttırılması gerekmektedir.
Park kullanıcıları, parkların temizliğini orta düzeyde yeterli ola
rak (ortalama 2,78) algılamışlardır. Her ne kadar kabul edilebilir
olarak görülse de parkların daha sağlıklı ve yaşanabilir olması
için park temizliğine gereken önem gösterilmelidir.
Park kullanıcıları, “Parklardaki gece aydınlatmasını ne düzeyde
yeterli buluyorsunuz?” sorusuna orta düzeyde (ortalama 3,09)
yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Parklardaki mevcut duru
mun korunarak gece aydınlatmalarının arttırılması, parkların
gece kullanımının da artmasını sağlayacaktır.
Park kullanıcıları parkların güvenliğini kötü (ortalama 3,68) ola
rak algılamışlardır. Kullanıcıların parklarda kendilerini güvende
hissetmelerine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Milli Egemenlik Parkı içerisinde atıl durumda bulunan Siyavuş
paşa Çocuk Kütüphanesi’nin gerekli bakımı yapılıp aktif hale ge
tirilerek halkın kullanımına açılması çok büyük eksikliği
giderecektir.

Kaynakça
Aksoy, Y. (2004). Üsküdar ilçesi açık yeşil alan durumunun irdelenmesi.
Çev‐Kor Ekoloji Dergisi, 13 (52), s. 3844.
Aksoy, Y. ve Akpınar, A. (2011). Yeşil alan kullanımı ve yeşil alan gerek
sinimi üzerine bir araştırma, İstanbul ili Fatih ilçesi örneği. İstanbul
Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 20, s. 8196.
Ayaşlıgil, T. (1998). Kent gelişimi sürecinde açık ve yeşil mekan gerek
siniminin Çanakkale örneğinde irdelenmesi (Doktora tezi özeti).
İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, s. 3969. Erişim
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jﬃu/article/viewFile/1023009820
/1023009113.
Bahçelievler Belediyesi Faaliyet Raporu, (2011). Bahçelievler Belediyesi
Faaliyet Raporu.
Bahçelievler Belediyesi (2014). Bahçelievler Belediyesi 20152019
Erişim
3757.
s.
Planı
Stratejik
http://www.bahcelievler.istanbul/Files/Document/yillik_faaliyet_r
aporlari/2015_2019stratejik_plan.pdf, Erişim tarihi: 23 Aralık 2017
Bahçelievler Kaymakamlığı (2017). Erişim tarihi: 23 Aralık 2017,
http://www.bahcelievler.gov.tr/bahcelievlerilcesi)
Gül, A. ve Küçük, V. (2001). Kentsel açıkyeşil alanlar ve Isparta kenti
örneğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fa‐
kültesi Dergisi, Seri: A (2), s. 2748.

16

Ilgar & Şeran / Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 7‐16

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.
Korgavuş, B. ve Ersoy, M. (2015). Kadıköy ilçesi kentsel açık ve yeşil
alanlarının olası İstanbul depreminde yeterliliğinin irdelenmesi.
Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu. Burdur, Meh
met Akif Ersoy Üniversitesi.
Manavoğlu, E. ve Ortaçeşme, V. (2015). Antalya kenti yeşil alanlarının
çok ölçütlü analizi ve planlama stratejilerinin geliştirilmesi. Akdeniz
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), s. 1119.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (2017). Meteoroloji Genel Müdürlüğü
2016 ve öncesi verilerinden derlenmiştir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (2017). Meteoroloji Genel Müdür
lüğü’nün 2017 ve öncesi Bahçelievler iklim verileri, derlenmiştir.
Özcan, K. (2006). Sürdürülebilir kentsel gelişmede açıkyeşil alanların
rolü Kırıkkale, Türkiye örneği. Çev‐Kor Ekoloji Dergisi, 15 (60), s.
3745.
TÜİK, (2016). Türkiye İstatistik Kurumu’nun Bahçelievler ilçesi nüfus
verileri
Yavuzçehre, P. S. ve Torlak, S. E. (2006). Kentsel yaşam kalitesi ve be
lediyeler: Denizli Karşıyaka Mahallesi örneği. Süleyman Demirel
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2 (4).
Yenice, M.S. (2012). Kentsel yeşil alanlar için mekânsal yeterlilik ve eri
şebilirlik analizi; örneği, Türkiye. Süleyman Demirel Üniversitesi,
Orman Fakültesi Dergisi, 13, s. 4147.
Yılmaz, H., Yılmaz, S. ve Yıldız, N. (2003). Kars kent halkının rekreasyo
nel talep ve eğilimlerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi Dergisi, 34(4), s. 353360.
h tt p : / / w w w . i b b . g o v . t r / t r 
TR/SubSites/DepremSite/Pages/AvrupaYakasiGuneyiMikrobolge
lemeProjesi.aspx, İBBMikrobölgeleme Projesi Avrupa Yakası,
2007, Erişim tarihi: 23 Aralık 2017

Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 17‐28

Araştırma Makalesi  Research Article

Türk Coğrafya Dergisi
Turkish Geographical Review
www.tcd.org.tr
Basılı ISSN 13025856

Elektronik ISSN 13089773

Türkiye’de otomotiv sanayisinin kuruluş ve işleyişinde etkili olan faktörler
Factors that have been inﬂuential in the establishment and operation of the automotive industry
in Turkey
Adem Yulu*a
a
b

Hüsniye Doldurb

Iğdır Üniversitesi, Fen‐Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Iğdır.
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, İstanbul.

BİLGİ / INFO
Geliş/Received: 12.03.2019
Kabul/Accepted: 03.09.2019
Anahtar Kelimeler:
Otomotiv sanayisi
Türkiye
Pazarlama
Ulaşım
Motorlu araç üretimi
Keywords:
Automotive industry
Turkey
Marketing
Transportation
Motor vehicle production
*Sorumlu yazar/Corresponding author:
(A. Yulu) adem.yulu@igdir.edu.tr

DOI: 10.17211/tcd.538504
Atıf/Citation:
Yulu, A. ve Doldur, H. (2019). Türkiye’de
otomotiv sanayisinin kuruluş ve işleyişinde
etkili olan faktörler. Türk Coğrafya Dergisi
(73), 1728. DOI:10.17211/tcd.538504.

ÖZ / ABSTRACT
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de otomotiv sanayisinin kuruluş ve işleyişinde etkili olan faktörleri in
celemektir. Çalışmada, Türkiye sanayi coğrafyası içerisinde kümelenmeye sahne olan otomotiv sanayi
faaliyetlerinin yer seçiminde, otomotiv şirketlerin onlarca farklı faktörü göz önünde bulundurarak
nihai kuruluş yer seçim kararı verdikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ağırlıklı olarak Marmara Böl
gesinde konumlanan otomotiv sanayi faaliyetleri, kısmen Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde
yer almaktadır. 1950’li yılların ikinci yarısından itibaren montaja dayalı motorlu araç üretimiyle baş
layan faaliyetler, başlangıçta eskiden beri köklü bir sanayi tabanına sahip olan İstanbul’da yoğunla
şırken (19551970), 1970’lerden itibaren Bursa’da, 1980’lerde ülkenin iç kesimlerinde (Aksaray,
Eskişehir, Ankara, Adana) ve 1990’lardan sonra ise daha çok Kocaeli ve Sakarya gibi kıyıyla bağlantılı
yerlerde yayılım göstermiştir. Otomobil fabrikaları, Bursa, Sakarya ve Kocaeli gibi kıyıyla bağlantılı lo
kasyonlarda, haﬁf ve ağır ticari araç fabrikaları ise daha çok iç bölgelerde yer almışlardır. Otomotiv
sanayisi pazar odaklı bir sanayi kolu olduğu için, fabrikalar genellikle ihracat limanlarına bağlanan
işlek ve gelişmiş karayollarının yakınlarında kurulmuşlardır. Günümüzde montaja dayalı üretimden
uzaklaşarak küresel ölçekte üretim yapacak düzeye erişen otomotiv sanayi faaliyetlerinin ülke gene
linde bu şekilde bir mekânsal dağılış düzeni kazanmasında çeşitli faktörlerin etkisi bulunmaktadır.
Bu faktörleri pazar, ulaşım, hammadde, sermaye, işgücü, enerji, devlet politikaları ve kişisel kararlar
şeklinde sıralamak mümkündür.Türkiye’de otomotiv kuruluşlarının lokasyon seçimi üzerinde her fak
törün önemi görece olarak birbirinden farklı olmuştur. Bir motorlu araç fabrikası için nihai karar ve
rilirken onlarca bireysel kararın bileşik bir sonucu olarak alınmıştır .Makalede, otomotiv sanayi
kuruluşlarına özgü hazırlanan sanayi anketleri, arazi çalışmaları ve fabrika gezileri yapılarak Türkiye’de
otomotiv sanayisinin kuruluş ve işleyişinde etkili olan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, te
matik haritaların hazırlanmasında, ArcGIS 10.4.1 programından faydalanmıştır.
The aim of the present study is to investigate the factors that inﬂuence the establishment and ope‐
ration of the automotive industry in Turkey. The study aims to reveal that the automotive companies
makes their ultimate decision regarding the establishment location considering dozens of diﬀerent
factors, in selecting a location for automotive industry operations, which form a cluster within the
Turkish industrial geography.Having been predominantly located in the Marmara Region, the auto‐
motive industry operations also extend partly to the Aegean, Mediterranean and Central Anatolian
regions. In the beginning, businesses that started the production of motor vehicles, based on as‐
sembly in the second half of the 1950s, were initially concentrated in Istanbul (1955‐1970), which
had a long‐established industrial base, and extended to Bursa by 1970s, to the central parts of the
country (Aksaray , Eskişehir, Ankara, Adana) by the 1980s, and then expanded further to areas with
coastal connection, such as Kocaeli and Sakarya. Whereas automobile factories are situated in lo‐
cations with coastal connections such as Bursa, Sakarya and Kocaeli, light and heavy commercial
vehicle factories are mostly located in the central regions. As the automotive industry is a market‐
oriented industry, the factories are usually located near busy and developed highways connected to
exportation ports. Today, having moved away from assembly‐based production and reached a level
that allows production at a global scale, the aforesaid spatial distribution pattern of the automotive
industry operations throughout the country has evolved through the inﬂuence of various factors.
These factors include market, transportation, raw materials, capital, labor, energy, government po‐
licies, and personal decisions. The importance of each factor on the choice of the location of indivi‐
dual automotive companies in Turkey has been relatively diﬀerent from each other. The composite
outcome of dozens of individual decisions has led to a decision for the location of each motor vehicle
factory. The research for the purposes of the article included industry surveys customized for the au‐
tomotive industry organizations, ﬁeld studies, and factory visits with an aim to deﬁne the factors
that have been inﬂuential in the establishment and operation of the automotive industry in Turkey.
İn addition, through the Argis program, various thematic maps were created.
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1. Giriş
Her olgu gibi sanayi faaliyetlerinin, mekân ne ölçüde etkili
olursa olsun bugünkü dağılış düzenini kazanmasında çeşitli fak
törlerin etkisi bulunmaktadır (Tümertekin,1997). Sanayinin ku
ruluş yer seçimini etkileyen faktörler sanayiden sanayiye, me
kândan mekâna ve zamandan zamana değişiklik
göstermektedir (Tümertekin ve Özgüç, 2016). Sanayi faaliyet
lerinin rasyonel bir şekilde sevk ve idaresinin yapılabilmesinin
başlıca şartlarından birisi, belki de en önemlisi, fabrikaların
sahip oldukları sanayi kolunun özelliklerine ve niteliklerine göre
en uygun bir “yer”de kurulmuş olmasıdır (Özeken, 1942). Her
ne kadar kuruluş yeri seçiminde, sanayi kollarının özellikleri ve
nitelikleri göz önünde bulundurularak nihai karar verilse de, çe
şitli nedenlerle (veri eksikliği, tekniğin birçok değişkenlerle çok
daha fazla kompleks hale gelmesi, tedarikçiler, rakip şirketler
ve müşterilerin pazar içinde nasıl hareket edeceklerindeki be
lirsizlikler vb.) en uygun lokasyonların tam olarak belirlenmesi
yakın zamana kadar mümkün olamıyordu (Laulajainen ve Staf
ford, 1995). Fakat, bir yandan mekânda yol almanın maliyetini
ve süresini azaltan yenilikler (teknik, organizasyonel ve lojistik
nitelikler vb.) (Harvey, 2015), diğer yandan da çeşitli teknik ye
niliklerin sağladığı imkanlarla, otomotiv şirketlerin kuruluş yer
seçiminde en uygun lokasyonların belirlenmesi kolaylaşmıştır.
Sanayi faaliyetleri kendiliğinden büyümenin ötesinde, insan ka
rarlarının bir sonucu olarak da gelişmektedir. Kesin lokasyonlar,
çoğu kez rastlantısal durumların sonucunda meydana gelmek
tedir (Knowles ve Wareing, 1976). Bununla birlikte, bir fabrika
nın yer seçimine karar verilirken farklı faktörler göz önünde
bulundurulmaktadır. Bu yüzden, sanayide kuruluş yeri problemi
sadece salt bir “coğraﬁ konum seçimi” değildir.
Sanayide yer seçimini etkileyen faktörler her sanayi kolunun
yapısına ve özelliklerine göre farklılık göstermektedirler. Örne
ğin, gıda ya da şeker sanayisi ile otomotiv sanayisinin kuruluş
yer seçiminde etkili olan faktörler arasında büyük farklılıklar
vardır. Aynı şekilde, lokasyon tercihinde bazı faktörler önemini
kaybederken, etkisi azalan faktörlerin yerini başka faktörlerin
alması da söz konusu olabilmektedir.

2. Veri ve Yöntem
Türkiye otomotiv sanayisinin kuruluş ve işleyişinde etkili olan
faktörleri daha iyi ortaya koyabilmek için otomotiv sanayi ku
ruluşlarına özgü hazırlanan sanayi anketleri uygulanmış ve fab
rika gezileri yapılmıştır. Anket yapılan otomotiv kuruluşların
büyük bölümü ile doğrudan görüşmeler yapılırken, bazı kuru
luşlar (örneğin, BMC ve Otokar) Savunma Bakanlığı ile olan an
laşmalarını gerekçe göstererek anketleri email üzerinden ya
da telefonla cevaplandırmışlardır. Bütün bunların yanı sıra,
Tofaş, Mercedes Benz Türk, Temsa, Hattat Traktör gibi otomotiv
şirketlerine ait otomobil, kamyon, traktör ve otobüs fabrikaları
ziyaret edilmiştir. Fabrika ziyaretleriyle, mamulyarı mamul ola
rak fabrikalara getirilen binlerce farklı parçanın çeşitli üretim
süreçlerinden geçtikten sonra “kullanılabilir hale gelen motorlu
bir aracın” tüketiciye sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasına kadar
geçen tüm aşamalar yerinde incelenmeye çalışılmıştır.
Tematik haritaların oluşturulmasında ve sınıﬂandırılmasında
ArcGIS 10.4.1. programından faydalanılmıştır. Metinsel olarak

veri girişi yapılan otomotiv sanayisine ait bilgiler (sanayi anket
leri ve fabrika gezilerinden elde edilen verilerin yanında çeşitli
kurum ve kuruluşların faaliyet raporları ve bültenlerinden de
yararlanılmıştır) ve konumları Google Earth aracılığıyla kml for
matta Arcgis 'e aktarılarak haritaların altlıkları hazırlanmıştır.
Çıktıların hazırlanmasında, ArcGIS tematik harita yöntemlerin
den Arcgis charts ve graduated coluors kullanılmıştır. Ayrıca,
otomotiv yan sanayi fabrikalarının yoğun bulunduğu bölgelere
arazi çalışmaları yapılarak fabrikaların işleyişi ve çevreyle olan
ilişkileri yakından incelenmiştir.

3. Bulgular
3.1. Otomotiv Sanayisinde Kuruluş Yeri Seçimi
Peter F. Drucker, 1946’da yayınladığı Concept of the Corprora
tion adlı kitabında otomotiv sanayisini “Endüstrilerin Endüs
trisi” olarak tanımlamıştı. Bu sanayi kolunun yeni bir sanayi kolu
olarak ortaya çıktığı 19.yüzyılın sonlarından günümüze kadar
gelinen tarihsel süreçte, otomotiv sanayisinin kuruluş ve işle
yişinde etkili olan faktörler devamlı değişmiştir. Bu faktörler;
otomotiv sanayisinin ortaya çıktığı bölgenin ekonomik, toplum
sal, siyasal ve coğraﬁ koşullarının sonuçlarına bağlı olarak ülke
den ülkeye (mekândan mekâna) farklılık göstererek gelişme
göstermiştir. Örneğin, ABD’de Middle West’in otomotiv sana
yinin beşiği haline gelmesinde çeşitli nedenler etkili olmakla
birlikte eskiden beri ulaşım araçlarıyla bağlantılı sanayi tabanı
nın burada bulunmasının, en önemli rolü oynadığı ileri sürüle
bilir (Tümertekin, 1969). Bunda, şirketlerin üretim sistemi,
tasarım ve yer seçim tercihlerini başarılı bir şekilde yapmaları
nın da katkısı bulunmaktadır (Estall ve Buchannan, 1962). Me
sela, Massachusetts’te buharlı motor, Connecticut’te ise
elektrikli motorlarla ilgilenen otomotiv üreticilerinin aksine;
benzin motoruyla çalışan arabalara yoğunlaşan Middle
West’teki üreticiler, doğal olarak benzin motorlu arabaların sağ
ladığı hız ve verimlilik gibi üstünlükleri sebebiyle daha avantajlı
hale gelmişlerdir (Hurley, 1959).
ABD’den farklı olarak Fransa’da otomotiv sanayisinin Paris çev
resinde toplanmasında (Tümertekin,1969), Japonya’da da özel
likle TokyoNagoya kıyı kuşağı boyunca belirgin bir yoğunluk
kazanmasında (Timor, 2004) ağırlıklı olarak ulaşım ve pazar ko
şullarının elverişli olması belirleyici etken olmuştur. Öte yandan,
son yıllarda büyük bir ekonomik kalkınma süreci içine giren
Çin’de ise özellikle 1990’lardan sonra hükümetin yabancı oto
motiv yatırımlarını çekmek için uyguladığı çeşitli teşviklerin et
kisiyle” Çin” küresel otomotiv kuruluşlarının ilgisini çekmiş
(Holweg, 2005) ve ülkenin bilhassa denizle bağlantılı kıyı lokas
yonlarında (özellikle ülkenin kuzeydoğu kesimi) otomotiv sana
yisi önemli bir yoğunluk göstermiştir.

3.2. Türkiye’de Otomotiv Sanayisinin Kuruluş ve
İşleyişinde Etkili Olan Faktörler
Sanayileşme sürecine geç bir tarihte giren Türkiye; sanayide ku
ruluş yer seçimi meselesini başlangıçta ihmal etmiştir. Türki
ye’de sanayide kuruluş yer seçimi konusunda ilk önemli
çalışmalar “Beş Yıllık Sanayi Planları” oluşturulmadan önce baş
lamıştı. Bu dönemde kurulması düşünülen başlıca sanayi kolları
hakkında esaslı incelemeler yapılmış, dönemin İktisat Vekâleti
(Ekonomi Bakanlığı) uzmanları çok sayıda rapor hazırlamışlardı
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(Özeken, 1942). Oluşturulan sanayi planlarında uygun yerlerde
sanayi faaliyetlerinin geliştirilmesi için önlemler alınmışsa da,
plan dönemleri içinde kurulan fabrikaların bazılarının uygun ol
mayan yerlerde, gerekli araştırmalar ve hesaplar yapılmadan
daha çok kâr amacı güderek kuruluş yerlerinin belirlenmeye ça
lışılması kuruluş yeri seçimlerini başarısız kılmıştır (Zeyti
noğlu,1975). Sanayileşme sürecine 1950’lerden sonra giren
Türkiye, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarını da göz önünde bu
lundurarak sanayide kuruluş yer seçimini yapmaya başlamıştır
(Darkot, 1963). Ekonomik kalkınma planları çerçevesinde alınan
kararlar ile daha çok devletin öncülük ettiği veya stratejik sanayi
kolu olarak gördüğü sanayi kollarının lokasyonları belirlenmiştir.
1950’lerden sonra yeni bir sanayi kolu olarak gelişmeye başla
yan otomotiv montaj sanayisi de zamanla ülkenin önemli eko
nomik faaliyet kolları arasında yer almaya başlamıştır. Bu
gelişmeye bağlı olarak montaj fabrikalarının kuruluş yerlerinin
seçimi daha da önemli hale gelmiştir.
Günümüzde sanayinin kümelenmesine kaynaklık eden birçok
ekonomik, mekânsal, toplumsal, teknolojik faktörün yanı sıra,
sanayi üretim organizasyonunun ve bu üretimi yönlendiren üst
politik kurumların işleyişinin değişmesinden kaynaklanan bir
çok yapısal faktörün coğraﬁ anlamda sanayinin kümelenmesine
yol açtığı bilinmektedir (Kaygalak, 2010). Türkiye sanayisi açı
sından da bakıldığında sektör ve coğraﬁ temelde otomotiv sa
nayisi gerek ana sanayi gerekse yan sanayisiyle kümelenmeye
sahne olduğu görülmektedir (Yaşar, 2013). Bu olgu, farklı birçok
sermayenin bir araya gelerek kümelenmesiyle oluşmuştur
(Şekil 1).
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yapım maliyetinin yüksek olması, motorlu araç pazarının küçük
kalmasına neden olmuştur. Bu yıllarda motorlu araç üreticileri;
ağırlıklı olarak toplumun üst gelir gruplarının taleplerine göre
(çoğunlukla siparişlere dayalı olarak) araç ürettikleri için, pazar
kaynaklarına yani alıcı kitleye yakın olmak zorundaydılar.
1920’lerden sonra, otomotiv şirketleri lokasyon seçimi konu
sunda geniş imkanlara kavuştular. Bunun temel nedeni ise, mo
torlu araç üreticilerinin “seri üretim sistemine” geçmeleridir.
Seri üretimle araçların üretim maliyeti düşmüş ve motorlu araç
lar, toplumun geniş kesimleri arasında alıcı bulmaya başlamıştı.
Türkiye otomotiv sanayisinin henüz bir montaj sanayisi olarak
kurulduğu dönemde (1950’ler), lokasyon seçiminde pazar fak
törünün rolü sınırlıydı. Bunun temel nedeni, ülkede yerel oto
motiv pazarının küçük olmasıydı. Yerel otomotiv pazarının
küçük olması, yerli ve yabancı girişimcilerin otomotiv sanayi ya
tırımları yapmalarını zorlaştırmıştı. Örneğin, Otomobil Endüs
trisi Kongresi’nin (1961) yapılmasından sonra, İtalyan Fiat,
Fransız Renault ve Saviem şirketleri, Türkiye’de motorlu araç
üretimi yapmak için bir dizi etüt çalışmaları yapmalarına rağ
men, bu çalışmalar sonuçsuz kalmıştı.
1970’lere doğru tarımdan sanayiye dönüşen ekonomik yapı içe
risinde sanayi sektörlerindeki gelişmelerle motorlu araçlara
olan gereksinimin artması, şehirleşme sayesinde gelişen hiz
met sektörünün ihtiyaç duyduğu şehir içi ulaşım araçlarına olan
talep ve gelir seviyesinin artması Türkiye’yi otomotiv sanayisi
için önemli bir pazar haline getirmesinin doğal sonucu olarak
1971’de Bursa’da otomobil fabrikaları kurulmuştur1. Öte yan
dan, iç bölgelerde yerel pazar koşullarının oluşmasına bağlı ola
rak (kısmen devlet teşviklerinin de etkisiyle), Eskişehir’de
FordOtosan Kamyon Fabrikası (1983), Ankara’da MAN Kamyon
Fabrikası (1985), Aksaray’da Mercedes Benz Türk Kamyon Fab
rikası (1986) ve Adana’da Temsa Otobüs Fabrikası (1986) faali
yete geçmiştir (Yulu, 2018).

Otomotiv sanayi kümelenmesinin genel olarak Marmara Böl
gesi’nde özelde ise Bursa, Kocaeli, Sakarya ve yakın çevresinde
meydana gelmesinde iseaşağıda da detaylı bir şekilde değini
leceği gibi çeşitli kuruluş yer seçim faktörlerinin belirgin bir
rolü bulunmaktadır.

1990’lardan sonra, çok sayıda küresel otomotiv şirketinin iki
önemli nedene bağlı olarak Türkiye’de yatırım yapmaya başla
dıkları görülmektedir. Bu nedenlerin ilki Türkiye’nin pazar kap
asitesi yüksek Avrupa ülkeleriyle olan coğraﬁ yakınlığıdır.
Uzakdoğu şirketleri, Avrupa bölgesel pazarından pay kapmak
ve gümrük duvarlarını aşmak2 için Türkiye’yi yeni otomotiv ya
tırım bölgesi (Türkiye’nin Avrupa’yla olan coğraﬁ yakınlığı ve
ekonomiksiyasi işbirliğini göz önünde bulundurarak) olarak
seçmişlerdi. Yabancı otomotiv şirketlerini Türkiye’ye yatırım
yapmaya yönelten ikinci önemli bir neden de Türkiye’nin Av
rupa Gümrük Birliği’ne girmesidir. Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne
girmesiyle, yüksek gümrük vergileri kalkmış, yan sanayi parça
larının ithalatı kolaylaşmış ve yerel sanayicilerin yabancı oto
motiv şirketleriyle ortaklık kurma imkanları artmıştı.

3.2.1. Pazar

1

Şekil 1: Motorlu araç üretiminin illere göre oranı (2017).
Figure 1: Ratio of motor vehicle production by provinces (2017).

Pazar faktörü, fabrikaların bölge ya da ülke ölçeğinde ağırlıklı
olarak “nerede” kurulacağı noktasında önem taşımaktadır.
Geniş pazar imkânlarına sahip bir lokasyon, otomotiv sanayi
kuruluşları için diğer faktörlere (ulaşım, işgücü, enerji, sermaye
vb.) kıyasla daha büyük bir ağırlığa sahiptir. Çünkü, otomotiv
sanayisi birçok sanayi kolunun aksine doğrudan “pazara yöne
lik” olarak kurulmuştur.
Otomotiv sanayisinin henüz yeni bir sanayi kolu olarak ortaya
çıkmaya başladığı yıllarda (1890), üretim miktarının az ve araba

Bursa; organize sanayi bölgesinin kurulması, uygun topograﬁk alanların geniş
yer tutması, bölgede eskiden beri süregelen taşıt araçları sanayi tabanının ol
ması ve yerel girişimcilerin varlığı gibi faktörlerin etkisiyle 1970’lere doğru oto
motiv sanayi kuruluşları için cazip bir şehir haline gelmişti. Nitekim, 1961’de
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması ve devletin sağladığı çeşitli teşvik
lerin etkisiyle, bazı otomotiv ana sanayi kuruluşları önce Karsan (1966) ardında
da Tofaş (1971) ve OyakRenault (1971) bölgeyi kuruluş yeri olarak seçmiştir.
Bursa’nın otomotiv ana sanayi kuruluşları için çekim merkezi haline gelme
sinde, otomotiv fabrikalarının İstanbul’da tam bir serbestiyet içinde kurulma
larını zorlaştıran İstanbul Sanayi Planı’nın yürürlüğe girmesinin de rolü
bulunmaktadır (Yulu,2018).
2

Avrupalı devletler (1980’lerde), Uzakdoğu otomotiv şirketlerinin (Toyota,
Hyundai, Honda vb.) kendi pazarlarını istila etmelerini engellemek için kotalar,
yüksek gümrük vergileri gibi ticari sınırlandırmalar getirmişlerdi.
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Otomotiv sanayi şirketlerinin Türkiye pazarına girmesinde rol
oynayan diğer bir husus ise, üretimi tamamlanan motorlu araç
ların özel taşıma kolaylıklarına sahip karayolu araçlarıyla ya da
araba taşıyan gemilerle uzun mesafeler taşınmasının maliyetli
ve riskli olmasıdır. Bu yüzden, küresel otomotiv şirketleri uzak
coğraﬁ bölgelere motorlu araç ihracatı yapmak yerine, doğru
dan pazar bölgelerinde ya da pazar bölgelerinin yakınlarında
fabrika kurmayı tercih etmişlerdir. Örneğin, Honda, Hyundai ve
Toyota’nın Türkiye pazarına girmesinde bu tür tehditleri
azaltma düşüncesi de etkili olmuştur. Hatta benzer kaygılar Tür
kiye’de daha önce faaliyete geçen Fiat, Ford ve Renault için de
geçerlidir.
Türkiye otomotiv sanayisi, montaj sanayisi olarak kurulduğu yıl
larda iç pazara dönük olarak hizmet vermesine rağmen, günü
müzde ağırlıklı olarak küresel otomotiv pazarına yönelik üretim
yapmaktadır (Graﬁk 1).

ihracat kolaylıkları nedeniyle ağırlıklı olarak kıyıyla bağlantılı
liman kolaylıklarının bulunduğu yerlerde kurmuşlardır. Otomo
bilden sonra en çok ihracatı yapılan motorlu araç ise haﬁf ve
ağır ticari araçlar gelmektedir. Yine OSD’nin 2017 yılı verilerine
göre üretilen haﬁf ve ağır ticari araçların yaklaşık % 70’i
(424.572) dünyanın farklı coğraﬁ bölgelerine ihraç edilmiştir.
Her ne kadar Türkiye otomotiv sanayisi ağırlıklı olarak küresel
otomotiv pazarına dönük olarak üretim yapsa da, yine de bil
hassa yük ve yolcu taşıma araçların bir kısmını iç pazara yönelik
(yerel pazar koşulların uygunluğu nedeniyle) olarak üretmek
tedir. Örneğin, OSD’nin ihracat verilerine göre 2017’de Tür
kiye’de yük ve yolcu taşıma araçları üreten Temsa Global
(Adana), ürettiği ticari araçların (otobüs, kamyon, midibüs) yak
laşık % 78’ini Türkiye’nin farklı coğraﬁ bölgelerine göndermiştir.
Aynı durum Mercedes Benz Türk (Aksaray) ve FordOtosan (Es
kişehir) kamyon fabrikaları için de geçerlidir.

3.2.2. Ulaşım
Çeşitli üretim süreçlerinden geçtikten sonra kullanılabilir hale
gelen motorlu bir aracın son aşaması ürünü tüketiciye sorunsuz
bir şekilde ulaştırmaktır. Güçlü ulaşım altyapısı, üretimi tamam
lanmış motorlu araçların pazarlara ulaştırılması kadar, otomotiv
yan sanayi parçalarının fabrikalara taşınması, fabrikalarda çalı
şan binlerce işçi ve diğer personelin işe geliş gidişleri için son
derece önemlidir.
Graﬁk 1: Türkiye’de üretilen motorlu araçların iç pazar ve ihracat oranı
(OSD,2017).
Graph 1: The motor vehicles produced in Turkey by the domestic market and
exportation (OSD, 2017).

Nitekim, OSD’nin 2017 yılı ihracat verilerine göre, Türkiye’de
üretilen motorlu araçlarının yaklaşık %77’sini (1.345.917 adet)
Avrupa ülkeleri (özellikle Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Ma
caristan vb.) başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine
(ABD, Kanada, Meksika, Fas, Mısır, Cezayir, Azerbaycan, Güney
Kore, Çin, Brezilya, Arjantin, Avustralya, vb.) ihraç edilmiştir.
Yurtdışına ihraç edilen motorlu araçların başında ise otomobil
gelmektedir (Graﬁk 2).

Graﬁk 2: Otomobil ve haﬁfağır ticari araçların iç pazar ve ihracat oranı
(OSD,2017).
Graph 2: The ratio of automobiles and light‐heavy commercial vehicles by the
domestic market and exportation (OSD, 2017).

OSD’nin 2017 yılı ihracat verilerine göre, Türkiye’de üretilen
toplam otomobillerin yaklaşık % 80’i (921.354) yurtdışına ihraç
edilmiştir. Motorlu araç ihraç eden otomotiv şirketlerin başında
ise Ford Otosan, Hyundai Assan, OyakRenault, Tofaş ve Toyota
gelmektedir. Bu otomotiv şirketleri, motorlu araç fabrikalarını

Otomotiv sanayisinin yeni bir sanayi kolu olarak ortaya çıkmaya
başladığı dönemde (18901910), ulaşım faktörü yer seçimi üze
rinde önemli bir etkiye sahipti. Ucuz, hızlı ve büyük hacimli ula
şım imkânlarının olmadığı bu dönemde, taşıma maliyetleri son
derece yüksekti. Araba üreticileri, yüksek taşıma maliyetlerin
den kaçınmak için fabrikaları zengin alıcı kitlelerinin bulunduğu
şehir merkezlerinde (araba üreticilerinin şehir merkezlerinde
yer almasında sanayi faaliyetlerinin henüz şehir dışına çıkma
malarının da rolü vardı) kurma eğilimi içinde olmuşlardı.
2.Dünya Savaşı’ndan sonra taşıma maliyetini azaltmak amacıyla
karma taşımacılığın (demiryolukarayoludenizyolu) gelişmesi
diğer sektörler gibi (Fouberg ve diğerleri, 2012) otomotiv sa
nayisinin yer seçiminde de etkili olmuştu. Mesafeyi kısaltan, ta
şıma maliyetlerini azaltan gelişmiş ulaşım ağları ve ulaşım
araçlarındaki gelişmeler (özellikle araba taşıyıcı gemilerin ya
nında sayıca daha fazla otomobil taşımaya uygun özel taşıma
kolaylıklarına sahip kara taşıtlarının üretilmesi) otomotiv sanayi
üreticilerine kuruluş yer seçimi konusunda geniş imkânlar ya
ratmıştır.
Türkiye’de montaja dayalı motorlu araç üretiminin başlangıç
aşamasında (19551970) kuruluş yeri seçimini etkileyen önemli
faktörlerden biri de ulaşım olmuştur. Bu dönemde otomotiv
montaj fabrikaları, kuruluş yeri olarak çeşitli ulaşım ağlarının
(deniz, kara ve demiryolu) birbirine entegre olduğu bölgeleri
seçmişlerdi. Bu durum, oto şirketlerinin, dış ülkelerden ithal
edilen araç montaj parçalarının fabrikalara ucuz, sorunsuz ve
hızlı bir şekilde ulaştırma isteklerinden kaynaklanmaktaydı.
Günümüzde Türkiye otomotiv sanayi eskiden olduğu gibi ula
şım faaliyetlerinin geliştiği bölgeleri kuruluş yeri olarak seçmiş
tir. Otomotiv fabrikalarının neredeyse tamamı denizyolu ve
karayolu ulaşımının geliştiği ve birbirine entegre olduğu yer
lerde ya da bu bölgelerin yakınında yer almaktadır. Türkiye’de
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üretilen motorlu araçların dış pazarlara ulaştırılmasında ağırlıklı
olarak ucuz ve güvenli taşıma sistemi olarak kabul edilen de
nizyolu ulaşımı kullanılmaktadır. Türkiye’deki motorlu araç üre
tim fabrikalarının çoğu, limanların hemen yakınlarında ya da
limanlara yakın güçlü karayolu bağlantısı olan bölgelerde yer
almaktadırlar (Şekil 2).
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toğraf 1). Bu limanların yanında, Mersin ve İzmir limanları da
otomotiv sanayi kuruluşları tarafından kullanılmaktadırlar.

Fotoğraf 1: Saﬁport Limanı’nda otomobillerin gemilere yüklenmesi (Kocaeli).
Photo 1: Loading of automobiles in Saﬁport Harbour (Kocaeli).

Şekil 2: FordOtosan'ın Kocaeli’ndeki motorlu araç fabrikası ve ihracat limanı.
Figure 2: Ford‐Otosan's motor vehicle factory and export port in Kocaeli.

Türkiye’de otomotiv sanayi kuruluşları ürettikleri motorlu araç
ları pazarlara ve hammaddeleri fabrikalara ulaştırmada kara
yolu ulaşımından da yararlanmaktadırlar. Otomotiv
fabrikalarının son derece gelişmiş modern karayollarının
hemen kenarında yer almalarının esas nedeni, fabrikalarda üre
tilen çeşitli tip motorlu araçların hızlı ve sorunsuz bir şekilde
pazarlara ulaştırma arzusudur (Şekil 4).

Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv kuruluşlarının çoğu kü
resel pazarlara üretim yaptıkları için limanlara yakın olmak özel
likle önem kazanmıştır. Limanlar, üretilen motorlu araçların ve
otomotiv yan sanayi parçalarının ihracatı gibi ithal edilen ürün
lerin de fabrikalara taşınmasını kolaylaştırmaktadırlar. Türki
ye’de üretilen araçların pazarlara ulaştırılmasında ağırlıklı
olarak Marmara Bölgesindeki limanlar kullanılmaktadır (Şekil
3).

Şekil 4: Marmara Bölgesi’nde ana sanayi kuruluşlarının coğraﬁ dağılışı ve ka
rayolu ulaşım ağı ilişkisi.
Figure 4: Geographical Distribution of main industrial institutions in Marmara
Region and the its relationship with highway and transportation.

Şekil 3: Marmara Bölgesi’nde otomotiv kuruluşları tarafından kullanılan başlıca
limanlar.
Figure 3: Main harbours used by automotive industry sites in Marmara Re‐
gion.

Fabrikalarda üretimi tamamlanan motorlu araçların limanlara
taşınması karayolu ile gerçekleştirilmektedir. Fabrikalarda üre
tilen motorlu araçlar, lojistik şirketlerinin motorlu araç taşıma
özelliklerine sahip özel tırlarıyla limanlara taşınarak ihraç edil
mektedir. Aynı şekilde, iç pazara yönelik üretilen ürünlerin
önemli bir kısmı özel karayolu araçlarıyla satış bayilerine taşın
maktadır3.
3

Otomotiv fabrikaların yoğun olduğu Bursa ve Kocaeli gibi şe
hirlerde, otomotiv şirketlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak
kullandığı çok sayıda işlek liman bulunmaktadır. Bu limanların
en önemlileri şunlardır: FordOtosan, Çelebi Bandırma Limanı,
Autoport, Gemport, Borusan, U.N.Ro.Ro, Evyap ve Saﬁport (Fo

Türkiye’de kamyon ve otobüs gibi emek gücünün daha fazla kullanıldığı mo
torlu araç üretiminde çoğu zaman müşterilerin kişisel zevk ve istekleri öne çık
maktadır. Örneğin, gerek Mercedes Türk’ün Aksaray’daki kamyon fabrikasında
gerek Temsa’nın Adana’daki otobüs fabrikasında, oto üreticileri, Anadolu’nun
farklı yerlerinden gelen müşterilerin çeşitli isteklerini (aracın rengi, iç tasarım
vb.) göz önünde bulundurarak üretim yapmaktadırlar. Müşterilerin kişisel zevk
ve isteklerine göre üretilen araçları, çoğu zaman kendileri fabrikalardan teslim
almaktadırlar.
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Üretimi tamamlanmış motorlu araçların tüketim noktalarına
ulaştırılması yanında, ana otomotiv sanayi kuruluşlarının ihtiyaç
duyduğu yan sanayi parçalarının fabrikalara taşınmasında da
geniş ölçüde karayolu kullanılmaktadır. Motorlu araç üretimi
için gerekli olan tüm parçalar, belirli periyotlar halinde (genel
likle saat başı ve günde birkaç kez) tedarikçiler tarafından fab
rikalara getirilmektedir. Karayolları, aynı zamanda işçilerin ve
diğer personelin fabrikalara getirilipgötürülmesinde de kulla
nılmaktadır.

Otomotiv sanayisinin kurulma sürecine, yabancı kökenli oto
motiv şirketleri dışında bazı yerel sermeye kaynaklarının da kat
kısı olmuştur. Bu kaynakların başında hizmet sektöründe
faaliyet gösteren bazı kamu kurum ve kuruluşları (İş Bankası,
Ziraat Bankası, Makine Kimya Endüstrisi ve Ordu Yardımlaşma
Derneği vb.) yer almaktaydı. Örneğin, 1970’lere doğru, ülkenin
en büyük iki otomotiv sanayi yatırımı olarak görülen Tofaş ve
OyakRenault’un kuruluş sürecinde, İş Bankası ve OYAK’ın sağ
ladığı sermayenin büyük katkısı olmuştur.

Türkiye’de otomotiv sanayi faaliyetleri için son yıllarda hava ula
şımından da yararlanılmaktadır. Az miktarda olsa da yükte haﬁf
pahada ağır bazı otomotiv yan sanayi parçaları, havayolu şir
ketlerinin kargo servisleriyle fabrikalara ulaştırılmaktadır.
Bunun yanı sıra, Türkiye’deki otomotiv yatırımlarının önemli bir
kısmının ortaklıklar ya da doğrudan yabancı yatırımlar şeklinde
olması havayolu ulaşımının daha çok “iş ilişkilerinin yürütülme
sinde” kullanılmasına neden olmaktadır.

1990’lara kadar ağırlıklı olarak lisans anlaşmaları, mali ve teknik
iş birliği şeklinde sürdürülen yerli ve yabancı sermaye yatırım
ları, bu tarihten itibaren yerini çok uluslu şirketlerin en sık kul
landıkları yatırım biçimi olan ortaklık anlaşmaları (lisans
anlaşmaları) ve doğrudan yabancı otomotiv yatırımları şekline
dönüşmüştür.

3.2.3. Sermaye
Sermaye faktörü, otomotiv sanayisinin henüz yeni bir sanayi
kolu olarak kurulduğu dönemde (1890’lar), kuruluş yeri seçi
minde sınırlı etkiye sahipti. Bu yıllarda yeni bir sanayi kolu ola
rak beliren otomotiv sanayisi, doğrudan kurulan bir sanayi kolu
değildi. Aksine, başlangıçta at arabası, vagon, motor, bisiklet ve
metal kesici imalatçıları gibi farklı meslek gruplarının küçük üre
tim mekânlarında siparişlere göre hazırladıkları parçaların bir
leştirilmesiyle yani araba montajı şeklinde başlayan bir tür “yan
üretim biçimi” şeklindeydi. İmalatta kullanılan işçi sayısı az ve
şirketlerin mali yapıları da son derece küçüktü. Ancak bu küçük
şirketlerin bir kısmı, zamanla kendi içinde fonksiyonel değişik
likler yaparak, yalnızca “motorlu araç imalatı” gerçekleştiren
büyük ölçekli sermaye yapısı kazandılar. Bu yüzden, 1920’ler
den itibaren otomotiv sanayisinin kuruluş yer seçiminde ser
maye faktörü daha fazla önem kazanmaya başladı.
Günümüz otomotiv sanayisinin en karakteristik özelliği “ser
maye yoğun” bir sanayi kolu olmasıdır. Otomasyonla robot kul
lanımının giderek artması, bu sanayi kolunda yatırım ve işletim
maliyetlerini her geçen gün yükselmesine neden olmaktadır.
Büyük ölçekli fabrikalarda, çeşitli özellikte yüzlerce farklı tek
nolojik makine kullanımı, kesintisiz üretimin devamlılığı için kul
lanılan büyük miktarlarda hammadde (özellikle yarı mamul ve
mamul), enerji kaynakları ve işgücü maliyetleri büyük serma
yeye ihtiyaç duymaktadır. Otomotiv şirketleri, bütün bunların
yanı sıra, ArGe yatırımları, proje üretme, ürün tasarımı, rek
lamlar vb. gibi çalışmalar için de büyük ölçekli sermaye yatırım
larına ihtiyaç duymaktadırlar.
Sermaye, eskiden beri Türkiye’de de otomotiv sanayisinin ku
ruluş ve işleyişinde önem taşıyan faktörlerden biri olmuştur.
Türkiye, 1950’lere kadar çeşitli nedenlerle (savaşlar, ekonomik
yetersizlikler, ülkenin modern sanayi yatırımlarını geç başlaması
vb.) kendi güçlü özel müteşebbis sınıfını oluşturamamıştı. Bu
nedenle büyük sermaye gerektiren otomotiv sanayisi kurulur
ken yabancı sermaye yatırımlarına ihtiyaç duyulmuştu4.
4

Türkiye’de kurulan ilk otomotiv montaj kuruluşu, Yabancı Sermayeyi Teşvik
Kanunu’ndan faydalanarak 1955’te Ankara’da faaliyete geçen MinneapolisMo
line Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ’dir (Zeytinoğlu,1975:430). Hem askeri
hem de sivil araç üretmek üzere 1956’da Tuzla’da kurulan Türk Wills Overland
Verdi Şirketi de (Sanır, 2011:14). Yabancı Sermaye Kanunu’ndan faydalanmıştır
(Daldal, 1966:35). Yine Federal Türk Kamyonları A.Ş. 1958’de Tuzla’da Amerikan

Küresel otomotiv şirketleri, Türkiye’de yatırım yaparken başlan
gıçta yerel sermaye gruplarıyla ortaklık kurma eğilimi içinde ol
muşlardı. Ancak, zamanla bu ortaklıkların bazıları, yerel
sermaye gruplarının hisselerindeki azalma ya da ortaklıktan ta
mamen ayrılma şekline dönüşmüştür. Bunun en iyi örneklerini
Honda ve Toyota şirketleri oluşturmaktadır5. Öte yandan, Tür
kiye otomotiv sanayisinde, yabancı sermayeli otomotiv kuru
luşların sayısı önemli bir payı bulunmaktadır (Şekil 5).

Şekil 5: Türkiye otomotiv ana sanayisi içerisinde yabancı sermayenin durumu.
Figure 5: Status of foreign capital in Turkey in the automotive industry.

Özellikle Japon otomobil üreticileri Honda ve Toyota % 100
Japon sermayesiyle faaliyetlerini sürdürdükleri gibi, üretim faa
liyetlerinde kendi üretim lisanslarını kullanmaktadırlar. Aynı şe
kilde, Alman kamyon üretici Man % 99.9, Alman otobüs ve
kamyon üreticisi Mercedes Benz % 84.99, Güney Koreli otomo
bil üreticisi Hyundai % 70, Fransız Oyak Renault % 51 sermaye
ortaklığı bulunmaktadır. Bununla birlikte, Hattat Traktör, Tümo
san, Karsan, Otokar, Temsa, Başak Traktör gibi kuruluşlar ise %
100 yerli sermaye ile faaliyetlerini devam ettirmektedirler.
Türkiye’nin pazar ve ulaşım koşullarının iyileşmesi ile çok sayıda
Federal Truck’ın öncülüğünde kurulmuştur. Başlangıçta, motorlu araç fabrika
ların kurulmasında bu şekilde yabancı sermayeli otomotiv şirketleri öncülük
etse de Türk girişimcilerin de bu şirketlerin kurulmasında ortaklıkları bulun
maktadır.
5

Örneğin, Toyota’nın Sakarya’da kurduğu otomobil üretim tesislerinin % 50 his
sesi Sabancı Holding’e ait olmasına rağmen, şirket 2001’de hisselerinin tama
mını Toyota’ya satmıştır. Aynı şekilde, Japon Honda şirketi ve Anadolu Grubu
ortaklığıyla Kocaeli’de otomobil üretim tesisleri kurulmasına rağmen, Anadolu
Grubu da 2000’te hisselerini satarak, ortaklıktan çekilmiştir.
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küresel otomotiv şirketi, güvenilir bir otomotiv yatırım bölgesi
olarak gördükleri Türkiye’ye yatırım yapmışlardır. Eskiden beri
çeşitli düzeylerde Türkiye’de yatırım yapan çok uluslu şirketler
(Avrupa kökenli Renault, Fiat, MAN ve Mercedes Benz ve ABD
kökenli Ford ve Uzak Doğu kökenli Toyota ve Honda gibi),
zaman içinde fabrikaların üretim kapasitelerin artırarak, yeni
üretim tesisleri açarak ve ARGe merkezleri kurarak Türkiye’deki
yatırımlarını büyütmeye devam etmektedirler. Örneğin,
OSD’nin 2017 verilerine göre Türkiye’deki otomotiv şirketleri
üretim teknolojisini geliştirme, üretimde modernizasyon, yeni
modellerin piyasaya sürülmesi, kalite artırıcı ve yerlileştirmeyi
artırmaya yönelik ArGe çalışmaları için 776 milyon dolar yatı
rım gerçekleştirmişlerdir.
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ve basit pratik derslerle fabrikalarda çalışabilir hale getiriliyor
lardı. Günümüzde bu durum büyük ölçüde değişmiştir. Dün
ya’nın diğer otomotiv üreten ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de
de otomotiv fabrikalarında yeni teknolojilerin kullanılmaya baş
lanmasıyla, iyi yetişmiş nitelikli işgücüne olan talep artmıştır.
İşgücü faktörü, Türkiye otomotiv sanayisinin kuruluş yeri üze
rinde ağırlıklı olarak işgücünün elde edilebilirliği, niteliği, mali
yeti ve verimliliği bağlamında etkili olmuştur. Marmara Bölgesi,
otomotiv sanayi şirketlerinin arzu ettiği, mavi yakalı (imalat iş
çisi), beyaz yakalı (profesyonel) ve pembe yakalı (büro işleri) iş
gücünün elde edilebilirliği konusunda önemli bir emek havuzu
özelliğine sahip olduğundan otomotiv fabrikaları için kuruluş
yeri olarak tercih edilmiştir (Şekil 6).

Yabancı sermayeli kuruluşların daha çok pazar, ulaşım, işgücü,
enerji kaynakları ve yan sanayi kuruluşlarının bulunduğu şehir
lerde (daha çok Bursa, Kocaeli ve Sakarya vb.) yer aldıkları gö
rülmektedir. Bu şehirlerin seçilmesinde sanayinin ihtiyaç
duyduğu özelliklere sahip olmaları yanından, üretim faaliyetle
rini kesintiye uğratacak güvenlik sorunlarının (terör, sabotaj,
suç oranı vb.) minimum düzeyde olması da önemli olmuştur.
Çünkü, sermaye sahipleri için kitlesel üretim yapan büyük büt
çeli yatırımların (makineler, teçhizatlar, binalar vb.) istikrarlı böl
gelerde yer alması son derece önemlidir.

3.2.3. İşgücü
Otomotiv sanayisinin yeni bir sanayi kolu olarak ortaya çıktığı
dönemlerde, imalat faaliyetleri “emekyoğun üretim sistemine”
dayanmaktaydı. O yıllarda çeşitli sanayi kollarında çıraklıktan
yetişmiş, işinde usta işçiler en çok aranılanlardı. Otomotiv sa
nayinin geliştiği sonraki dönemlerde ise motorlu araç üreticileri
deneyimli işgücünü sanayileşmiş bölgelerden ya da bu bölge
lerin hemen yakınındaki alanlardan temin etmeye başlamışlar
dır.
1920’li yıllardan itibaren “emekyoğun üretim sisteminin” yerini
“seri üretim sistemine” bırakmaya başlamasıyla sanayide iş
gücü olarak makinalar da kullanılmaya başlandı (Pollard,1995).
Böylece işinde ustalaşmış işçilerin yerini daha hızlı çalışan ma
kineler almaya başladı (Womack ve diğerleri,1990). Ayrıca, seri
üretim sisteminin otomotiv sanayisinde kullanılmasıyla birlikte,
otomotiv sanayisinde iş bölümü ve fonksiyonel uzmanlaşma
yaygınlaştı (Hurley,1959). Bununla birlikte, özellikle 1950’lerden
sonra yalın üretim sisteminin yaygınlaşmasıyla teknolojik yeni
liklerin daha fazla otomotiv sanayisinde kullanılması; olay ve
ucuz erişilen işgücü yanında nitelikli işgücüne olan ihtiyacı da
yeniden doğurmuştu.
Türkiye’de otomotiv sanayisinin henüz montaj sanayisi aşama
sında olduğu yıllarda (19551970), motorlu araç fabrikaları ağır
lıklı olarak yoğun göç almış yerleşim alanlarına yakın olacak
şekilde (ulaşım gibi başka faktörler de gözetilerek) kurulmak
taydılar. Bu yıllarda kırsal alanlardan şehirlere olan yoğun göç
hareketi, otomotiv montaj sanayisinde ortaya çıkan işgücü ih
tiyacını karşılayan en önemli kaynağı oluşturuyordu. İstanbul’da
faaliyet gösteren otomotiv fabrikaları, iş gücü ihtiyacını İstan
bul’un farklı bölgelerindeki gecekondu bölgelerinden karşıla
maktaydı6. Gecekondu bölgelerinde yaşayan vasıfsız işçiler;
otomotiv montaj kuruluşları tarafından teknik, teorik bilgiler
6

Örneğin, o yıllarda Kadıköy’de motorlu araç imalatına başlayan Otosan’da ça
lışan işçilerin önemli bir kısmı fabrikaya neredeyse yürüme mesafesinde olan
Fikirtepe gecekondu bölgesinden geliyorlardı.

Şekil 6: Türkiye’de otomotiv ana sanayisinde çalışan işgücünün şehirlere göre
dağılışı, 2017.
Figure 6: Distribution of labour force in primary automotive industry in Turkey
by cities, 2017.

Marmara Bölgesi köklü sanayi tabanının yanı sıra (Türkiye’deki
organize sanayi bölgelerinin yaklaşık % 28’i buradadır), nitelikli
işgücünün yetişmesini sağlayan gelişmiş eğitim altyapısıyla da
(özellikle teknik ve mesleki eğitim kurumları ve üniversitelerin
varlığı nedeniyle) işgücü olanakları açısından önemli bir bölge
dir.
Otomotiv sanayisi için, “işgücünün elde edilebilirliği” kadar yer
leşik işgücünün varlığı da önemlidir. Çünkü, otomotiv sanayisi,
neredeyse tüm yıl boyunca faal olan bir sanayi koludur. Bu ne
denle otomotiv şirketleri, kesintisiz üretim için işgücünün yıl
boyunca elde edilebileceği yerleşim bölgelerine yakın olma eği
limi içindedirler.
Otomotiv Sanayi Derneği’nin verilerine göre, Türkiye otomotiv
ana sanayisinde doğrudan 54.595 kişi istihdam edilmektedir
(Tablo 2).
Tablo 2: Türkiye otomotiv ana sanayisinde çalışan işgücü sayısının yıllara göre
durumu.
Table 2: Distribution of labour force in primary automotive industry in Turkey
by years.
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İstihdam edilenler arasında en büyük payı % 78’i ile (42.772)
imalat işçileri; geri kalanların % 22’sini ise (11.822) büro perso
neli ile beyaz yakalı olarak nitelendirilen ve ağırlıklı olarak AR
GE merkezlerinde çalışan mühendisler oluşturmaktadırlar.
Otomotiv sanayisinde, her ne kadar makineleşme düzeyinin
artması ve giderek otomasyon sisteminin yaygınlaşmasıyla
insan gücüne olan ihtiyaç azalsa da pres, kaynak ve montaj gibi
üretim aşamalarında imalat işçilerinin ﬁziksel gücüne olan ih
tiyaç devam etmektedir. Bu nedenle otomotiv şirketleri, imalat
işçilerinin “yaş durumunu” göz önünde bulundurmaktadırlar.
Otomotiv ana sanayi faaliyetlerinde çalışanların önemli bir
kısmı 1840 yaş arasındadır. 40 yaş üst çalışanların toplam çalı
şanlar arasındaki oranı oldukça azdır. Bu durum, otomotiv yan
sanayi için de geçerlidir.
İşgücüne önemli ölçüde bağımlı olan sanayi kollarının başında
gelen otomotiv sanayisi, çeşitli nitelikte işgücüne ihtiyaç duy
duğu gibi ağırlıklı olarak (bilhassa imalat işçileri) erkek işgücüne
gereksinim duymaktadır. Özellikle pres, kaynak kısmen de mon
taj ünitelerinde çalışma koşulları ﬁziksel güç gerektirdiğinden
buralarda daha çok erkek işgücü kullanılmaktadır. Yine de özel
likle montaj ünitelerinde çalıştırılmak üzere giderek artan sa
yıda kadın işçilerin fabrikalarda istihdam edildiği
gözlemlenmiştir7 (Fotoğraf 2).

Otomotiv kuruluşları, motorlu araç ürünlerini tasarlamak, ge
liştirmek, bunların üretilmesinde bilgisayar teknolojisinden
daha fazla faydalanmak ve üretim tekniklerini geliştirmek için
ArGe merkezleri kurmaktadırlar. Buralarda istihdam edilen iş
gücü ise daha çok çeşitli mühendislik (elektronik, bilgisayar,
otomotiv mühendislikleri vb.) bölüm mezunlarından oluşmak
tadır. Öte yandan, İstanbul, Bursa ve Kocaeli’ndeki üniversite
lerin mühendislik fakültelerinde, otomotiv mühendisliği
alanında eğitim verilmesiyle de otomotiv şirketlerinin ihtiyaç
duyduğu yetişmiş işgücünün sağlanmasına önemli katkılar sağ
lamıştır.
Otomotiv sanayi üreticileri için “işgücünün maliyetleri” de son
derece önemlidir. Türkiye otomotiv sanayinde, 1990’lardan iti
baren Toyota, Honda ve Hyundai gibi Uzakdoğu küresel otomo
bil şirketlerinin yanı sıra FordOtosan ve Tofaş gibi şirketler de
daha verimli üretim faaliyetlerinde bulunmak ve giderek artan
işçi maliyetlerini azaltmak için otomasyon sistemini kullanmaya
başlamışlardır. Otomasyon üretim sisteminin en önemli parçası
olan robot kullanımının yaygınlaşmasında ise yüksek işçi ücret
lerinin üreticilere yüklediği işletme maliyetlerini (sigorta, prim
ler, emeklilik koşulları, çeşitli sosyal haklar vb.) azaltma
isteklerinin de önemli etkisi olmuştur.
Birçok otomotiv şirketi, üretimin çeşitli aşamalarında ihtiyaç
duyduğu işgücü sorununu gidermek amacıyla kamu kurumla
rıyla işbirliğine gitmektedir. Örneğin, fabrikalara yapılan ziya
retler sırasında Adana, Aksaray, Bursa ve Sakarya başta olmak
üzere birçok şehirde, otomotiv kuruluşları İŞKUR ile anlaşma
yaparak her yıl düzenli işçi alımı yaptıkları görülmüştür8.
İşgücü ile ilgili dikkate alınan hususlardan biri de sendikalaşma
dır. Sendikalaşma, emeğin maliyetini yükseltmesi ve emeğin
verimliliği (genellikle olumsuz yönde) açısından (Yavan,
2006:146147), temelde şirketlerin yer seçimini etkilemektedir.
Otomotiv ana ve yan sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerin
önemli bir kısmı sendikalara bağlıdır ve üretim faaliyetleri grev
lere karşı son derece duyarlıdır.

Fotoğraf 2: Mercedes Benz Türk’ün Aksaray’daki fabrikasında imalatta çalışan
kadın işçiler.
Photo 2: Women labourers working in the factory of Mercedes Benz Turk in
Aksaray.

Otomotiv sanayi kuruluşlarının, işgücünün niteliğiyle ilgili ara
dıkları diğer bir özellik ise işgücünün eğitim durumudur. Özel
likle kaynak, pres ve montaj ünitelerinde çalışacak imalat
işçilerinin temel teknik bilgi ve mesleki becerilere sahip olma
ları gerekmektedir. Bu nedenle fabrikalara işçi alımlarında oto
masyon makinelerini kullanabilecek teknik eğitim veren
okullardan (elektrikelektronik, endüstriyel otomasyon tekno
lojileri, motorlu araç teknolojisi ve metal teknolojisi eğitimi)
mezun olanlar tercih edilmektedirler. İşgücünde niteliğin gide
rek önem kazanmasına bağlı olarak, ilköğretim mezunlarına yö
nelik talep giderek azalırken, özellikle meslek lisesi ve ön lisans
mezunlarına olan talep giderek artmaktadır. Mesela FordOto
san’ın motorlu araç fabrikalarında çalışanların eğitim seviyesine
bakıldığında lise mezunlarının oranı % 68 iken, üniversite me
zunlarının oranı % 25, ilköğretim mezunlarının oranı ise % 7’dir.
7

Mesela Hattat Traktör’ün Tekirdağ’daki fabrikasında çalışanlarının tümünü
erkek işçiler oluşturmaktadır. Ancak, robot kullanımının son derece yaygın ol
duğu ve montaj parçalarının ebat olarak daha küçük ağırlık olarak daha haﬁf
olduğu otomobil fabrikalarında (örneğin, Tofaş, Hyundai, Toyota, Oyak Renault
v.b) son yıllarda sayıca az da olsa kadın işçiler de çalıştırılmaktadır.

Türkiye’de sendikal hareketlere bağlı üretim aksamaları,
1970’lerde ortaya çıkmıştı. Bu yıllarda, sendikaların başlattığı
işçi grevleri sonucunda üretim zaman zaman durma noktasına
gelmişti. Örneğin, 1970’te başlayan kitlesel sendikal hareketle
rin sonucunda, Otosan’ın İstanbul’daki üretim faaliyetlerine ara
verilmişti. Örgütlü emeğin kitlesel grevlerle üretim faaliyetlerini
durdurması, 1980’lere doğru sıklıkla karşılaşılan bir olgu ol
muştur. Bu olgu günümüzde de devam etmektedir. Örneğin,
2016 yılında OyakRenault ve Tofaş şirketlerindeki işçilerin
maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi çıkarılmalarının
ve işçilerin toplu sözleşmelerinden kaynaklı sorunlarla başlayan
iş bırakma eylemleri; kısa sürede bu şirketlere bağlı otomotiv
yan sanayi kuruluşlarına da sıçramış ve üretim faaliyetlerine ara
verilmek zorunda kalınmıştır.

3.2.5. Hammadde
Otomotiv sanayisi için başlangıçta hammaddeye yakın alan
larda yer almak son derece önemliydi. Ancak, zaman içinde ula
şım sistemlerindeki hızlı gelişmeler ve özel taşıma kolaylıklarına
sahip ulaşım araçlarının üretilmesi, hammadde faktörünün ku
8

Örneğin, Sakarya’da İŞKUR’a bağlı olarak açılan Uzmanlaşmış Meslek Edin
dirme Kurslarında belli bir teorik ve atölye eğitimden geçen işçiler, otomotiv
ana ve yan sanayi şirketlerinde istihdam edilmektedirler.
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ruluş yer seçimi üzerindeki etkisini azaltmıştır.
Günümüzde son derece uzmanlaşmış ve kompleks bir yapıya
sahip olan otomotiv sanayisi; gıda, şeker, dokuma gibi sanayi
kollarının aksine, doğrudan hammadde kaynaklarına bağımlı
değildir. Çünkü, bu sanayi kolu diğer birçok sanayi kollarının ak
sine ağırlıklı olarak (hammadde kullanımı yok denecek kadar
azdır9) mamul ve kısmen de yarı mamul maddelerle üretim
yapmaktadır. Bu nedenle otomotiv sanayisi, mamul ve yarı
mamul madde üreten otomotiv yan sanayi kuruluşlarıyla yakın
ilişki içinde olmak zorundadır. Günümüzde otomotiv ana sanayi
fabrikaları, kuruluş yeri olarak yan sanayinin olduğu yerleri ya
da yan sanayi kuruluşlarıyla kolay iletişim kuracakları bölgeleri
tercih etmektedirler (Şekil 6).

Şekil 7: Türkiye’de otomotiv yan sanayi kuruluşlarının coğraﬁ dağılışı.
Figure 7: Geographical distribution of automotive side industry organizations
in Turkey.
Kaynak: (TOBB ve Taysad, 2018)

Otomotiv yan sanayi kuruluşlarının mekânsal dağılış düzeninin
temel özelliği, otomotiv ana sanayi ve yan sanayi arasında ge
lişen karşılıklı ilişkiler nedeniyle, neredeyse % 95’inin otomotiv
ana sanayi fabrikalarının bulunduğu şehirlerde kurulmuş olma
larıdır.
Her ne kadar, otomotiv ana sanayi kuruluşları yan sanayi kuru
luşlarının bulunduğu bölgeleri kuruluş yeri olarak seçme eğilimi
içinde olsalar da, aslında bu olgu çoğu zaman tersi şeklinde ge
lişmektedir. Tofaş, Oyak Renault, Hyundai Assan ve Toyota ör
neklerinde olduğu gibi küresel ölçekte üretim yapan bu
otomotiv kuruluşları üretime başlamalarından bir süre sonra
hemen çevrelerinde onlarca otomotiv yan sanayi kuruluşu yer
leşmiştir.
Türkiye’de hiçbir otomotiv ana sanayi şirketi, temel hammad
delerden başlayarak bir motorlu aracı üretmek için gerekli olan
binlerce parçayı kendisi üretememektedir. Bu nedenle üre
timde yan sanayi kuruluşlarının ürünlerine ihtiyaç duymakta
dırlar. Bazı otomotiv ana sanayi kuruluşları ihtiyaç duydukları
yan sanayi parçalarının bir kısmını kendileri de üretebilmekte
dirler. Ancak üretim için gerekli olan çok sayıdaki parçayı ba
ğımsız yan sanayi kuruluşlarından tedarik etmektedirler. Ana
sanayicilerin kesintisiz üretim yapabilmesi için yan sanayi üre
ticilerinin verilen siparişleri zamanında teslim etmelerinin ya
9

Örneğin, otomotiv sanayisinde yoğun bir şekilde kullanılan demirçelik ve alü
minyum gibi çeşitli metaller “ham” olarak değil, çeşitli işlemlerden geçtikten
sonra kullanılmaktadır. Demirçelik fabrikalarından “ham” olarak otomotiv yan
sanayi tesislerine getirilen metaller (demirçelik ve alüminyum) burada rulo
saçlara dönüştürülmektedir. Daha sonra otomotiv ana sanayi tesislerine geti
rilen bu rulo saçlar, üretim tesislerindeki dev pres makinelerinde çeşitli işlem
lerden geçtikten sonra motorlu araçların farklı üretim aşamalarında kullanılmak
üzere değişik türde onlarca mamul ürüne dönüştürülmektedir.
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nında, düşük ﬁyat ve yüksek kalitede üretim yapmaları da son
derece önemlidir. Motorlu araç üretimi için gerekli olan tüm
parçalar, belirli periyotlar halinde (genellikle saat başı ve günde
birkaç kez) tedarikçiler tarafından fabrikalara ulaştırılmakta
dır10.
Türkiye’de faaliyet gösteren bazı ana sanayi kuruluşları, maliyet
avantajı sağlamak için otomotiv yan sanayi parçalarının bir kıs
mını ana sanayi fabrikaları içerisinde oluşturdukları ünitelerde
kendileri üretmektedirler. Örneğin, FordOtosan Eskişehir’deki
kamyon fabrikasında, OyakRenault otomobil fabrikasında,
Man şirketi de Ankara’daki otobüs fabrikasında çeşitli yan sa
nayi parçalarını kendileri üretmektedirler.
Ana sanayi kuruluşlarının bazıları ise, kendi üretim tesisleri bün
yesinde ürettikleri yan sanayi parçalarını da işbirliği halinde ol
dukları farklı otomotiv imalatçılarına satmaktadırlar. Örneğin,
Honda şirketi, otomobil üretimi için otomobil sacları ve koltuk
ları üretirken bu ürünlerin bir kısmını Amerika ile Avrupa’da bu
lunan otomobil fabrikalarına göndermektedirler. Aynı şekilde
Mercedes Benz Türk şirketi de, Aksaray’daki kamyon fabrika
sında ve İstanbul’daki otobüs fabrikasında düşük maliyette
ürettiği bazı yan sanayi parçalarını Almanya’daki Mercedes
Benz fabrikalarına göndermektedir.
Otomotiv ana sanayi ve yan sanayi arasında küresel boyutta
gerçekleşen ticari ilişkiler, otomotiv sanayinde hammaddeye
olan bağımlılığı en aza indirmiş durumdadır. Ancak yine de bazı
durumlarda hammadde temininde sorunlar yaşanmaktadır. Ör
neğin 2011’de Japonya’da meydana gelen depremde Hon
da’nın üretim tesislerinin zarar görmesi yine aynı yıl Honda’nın
Tayland’daki üretim tesislerinin sel suları altında kalması üreti
min durmasına neden olmuştur. Bu durumun yan sanayi parça
ikmalinde sorunlar yaşanmasına neden olmasıyla Honda’nın
dünyanın çoğu yerindeki fabrikalarında olduğu gibi Türkiye’deki
otomobil fabrikasında da üretimin azalmasına (Örneğin,
Honda’nın Kocaeli’ndeki otomobil fabrikasında 2011’de üretim
ciddi bir şekilde düşmüştür) sebep olmuştur11.

3.2.6. Enerji
Otomotiv sanayisinin en karakteristik özelliklerinden birisi de
çok büyük miktarda enerji tüketmesidir. Dev alanlarda kurulan
fabrikalarda farklı özelliklerde ileri teknoloji ürünü robotlar (bil
gisayar kontrollü taşıyıcılar, otomasyon özellikli presler, kaynak
ve boya robotları vb.) kullanılmaktadır. Robotların dışında çeşitli
işlevlere sahip çok sayıda makinelerin kullanımının yanında,
büyük alanlarda üretim yapan tesislerin ısıtılması ve aydınlatıl
ması için de büyük miktarda enerji kullanımı söz konusudur. Bu
nedenle otomotiv sanayisinde ucuz, güvenli, güçlü ve istikrarlı
enerji kaynaklarının bulunduğu bölgeler her zaman çekici ol
muştur.
Enerji faktörü, otomotiv sanayisinin kuruluş ve işleyişinde
önemli bir faktör olarak öne çıksa da otomotiv sanayisinin
10

Fabrika ziyaretleri sırasında dikkat çeken en önemli noktalardan biri seri üre
tim sisteminin yoğun bir şekilde kullanıldığı otomobil fabrikalarında “montaj
parça stoku” yapılmadan üretim faaliyetlerinin sürdürülmesidir. Ancak, kam
yon, traktör ve otobüs fabrikalarında daha çok “emek yoğun üretim sistemi”
kullanıldığı için genellikle fabrika alanı içerisinde montaj parça stoku yapılmak
tadır.
11

Yan sanayi parça ikmalinden kaynaklanan bu sorunlardan dolayı, Honda’nın
Kocaeli’deki otomobil fabrikasındaki üretim miktarı 2011’de ciddi bir şekilde
(2010’da 20.305 otomobil üretilmesine rağmen, 2011’de 12.341 şeklinde ger
çekleşmiştir) düşmüştür.
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enerji kaynaklarına olan bağımlılığı elektrik şebekesi ve doğal
gaz dağıtım ağının gelişmesi ile bu faktörün etkisini önemli öl
çüde azaltmıştır.

neredeyse tüm otomotiv şirketleri tarafından, gerek üretimin
çeşitli aşamalarında gerek büyük ölçekli fabrikaların ısıtılma
sında yoğun bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmiştir.

Otomotiv sanayisinin henüz yeni bir sanayi kolu olarak doğduğu
dönemde (1890’larda), motorlu araç üretimi, atölye tipi üretim
tesislerinde emekyoğun üretim biçimine dayanmaktaydı. Bu
dönemde enerji kaynakları üretim süreçlerinde geniş bir şekilde
kullanılmadığı için lokasyon seçiminde enerji kaynaklarının rolü
sınırlıydı. Ancak, motorlu araç üretim tekniğinde ortaya çıkan
iki önemli gelişmeyle birlikte, bu sanayi kolunda kullanılan
enerji miktarı muazzam bir şekilde artmıştır. Bu gelişmelerin
ilki, 1920’lerin hemen başından itibaren “seri üretim sistemi
nin” motorlu araç üretiminde yoğun bir şekilde kullanılmasıdır.
Seri üretim sistemiyle birlikte, atölye tipi üretim mekânları ye
rini dev üretim tesislerine bırakırken, usta işçiler de yerini tek
nolojik makinelere bırakmaya başlamıştır. Diğer bir önemli
gelişme ise, 1950’lerde Toyota öncülüğünde motorlu araç üre
timinde “yalın üretim sisteminin” kullanılmaya başlanmasıdır.
Yalın üretim sistemiyle beraber üretim fabrikalarda otomasyon
ve buna bağlı olarak çok fonksiyonlu robotlar ve yüksek tekno
lojik makine kullanımı ciddi bir şekilde artmış bu da enerji tü
ketimini arttırmıştır.

Doğal gazın uzak mesafelere taşınmasında ortaya çıkan kolay
lıkların (özellikle boru hatlarının gelişmesiyle) yanı sıra ucuz ve
temiz bir enerji kaynağı olması, bu enerji kaynağının otomotiv
sanayisinde giderek daha fazla kullanılmasına neden olmuştur.
Doğal gaz, özellikle son yıllarda maliyet açısından daha elverişli
olduğu için fabrikaların ısıtılmasında, boyama ve soğutma üni
telerinde kullanılmaktadır. Otomotiv sanayi kuruluşlarının doğal
gaz ihtiyaçları, “doğal gaz dağıtım şirketleri” tarafından karşı
lanmaktadır. Ağırlıklı olarak organize sanayi bölgelerinin içinde
konumlanan otomotiv kuruluşları, elektrik enerjisinde olduğu
gibi doğal gazı da sübvansiyon teşvikleri kapsamında daha
ucuza kullanmaktadırlar.

Türkiye’de otomotiv kuruluşları, otomotiv montaj sanayi faali
yetlerinin ilk gelişme evresinde (özellikle 19551970) çoğun
lukla şehir elektrik şebekesinden; kısmen de kendi üretim
alanları içerisinde kurdukları elektrik üretim sistemlerinden ya
rarlanıyorlardı (Sanver,1973). Bu dönemde, otomotiv montaj
faaliyetlerinin esas yoğunlaştıkları yer olan İstanbul, yoğun sa
nayi faaliyetlerine sahne olduğu için ciddi bir enerji altyapısına
sahipti.
Türkiye otomotiv sanayisi 1990’lardan sonra çok sayıda küresel
otomotiv kuruluşunun büyük ölçekli sermaye yatırımlarıyla üre
tim kapasitesini arttırmış ve fabrikalarda teknolojik makine ve
robot kullanımının yaygınlaşmasıyla enerjiye olan talep de art
mıştır. Bu süreçte elektrik enerjisi alanında büyük yatırımlar ya
pılmış ve küresel otomotiv pazarına kitlesel üretim yapan
Türkiye otomotiv sanayisinin ihtiyaç duyduğu güçlü, ucuz ve is
tikrarlı enerji altyapısını oluşturmuştu.
Günümüzde Türkiye otomotiv sanayisi ve bununla bağlantılı sa
nayi faaliyetlerinde, kullanılan enerji kaynaklarının başında
elektrik enerjisi ve kullanımı giderek artan doğal gaz gelmekte
dir. Otomotiv sanayisinde kullanılan enerji miktarı, üretim faa
liyetlerinin yoğunluğuna ve şirketlerin yatırım planlarına göre
açılan yeni fabrikalara bağlı olarak her yıl değişmektedir.
Türkiye otomotiv sanayisi, geniş ölçüde elektrik enerjisi kullan
maktadır. Otomotiv sanayi fabrikaların çoğu elektrik enerjisi ko
nusunda güçlü altyapı imkânlarına sahip organize sanayi
bölgelerinin içinde ya da bu sanayi bölgelerinin hemen yakın
larında yer aldıklarından enerji konusunda sorun yaşamamak
tadırlar. Otomotiv kuruluşları, organize sanayi bölgelerinde
şirketlere sağlanan “sübvansiyon teşvikleri” kapsamında, elek
trik enerjisini daha ucuza kullanmakta ve ihtiyaç duydukları
yüksek voltajlı hatlara da doğrudan erişme imkânlarına sahip
olmaktadırlar.
Türkiye otomotiv sanayisinde faaliyet gösteren kuruluşlar, ihti
yaç duydukları enerji kaynağını elektrik enerjisinden karşıladık
ları gibi son yıllarda önemli ölçüde “doğal gaz kullanımına” da
yönelmişlerdir. Nitekim, fabrika gezileri sırasında, doğalgazın

3.2.7. Devlet politikaları
Günümüzde otomotiv sanayisinin yer seçiminde nihai karar her
ne kadar otomotiv kuruluşları tarafından veriliyor olsa da, as
lında devlet politikaları çeşitli yollarla otomotiv sanayisinin yer
seçimini etkilemektedir. Devlet politikaları bazen işsizliği azalt
mak, sanayileşmenin istenilen yönde büyümesini sağlamak ve
bölgesel eşitsizlikleri gidermek gibi çeşitli amaçlarını gözeterek
otomotiv kuruluşlarına yer seçimi konusunda geniş imkânlar
sağlarken, bazen de şehirsel arazi kullanımını kontrol altında
tutmak, tarımsal arazileri korumak ve fabrikaların yaratacağı
çevresel tahribatı önlemek gibi çeşitli kaygıları da dikkate alarak
otomotiv kuruluşlarının yer seçimini sınırlandırmaktadırlar.
Türkiye’de otomotiv sanayisinin yer seçiminde “devletin rolü”
ağırlıklı olarak otomotiv şirketlerine yatırım yapmaları için bir
çok bakımdan yardım etmek ve yasalar çıkararak arazi kullanı
şını kontrol altına almak şeklinde olmuştur. Türkiye otomotiv
montaj sanayisinin kuruluş yıllarında (19551970) otomotiv şir
ketleri; ağırlıklı olarak İstanbul ve yakın çevresi gibi yatırımcı
lara çeşitli avantajlar sunan bölgelerde kurulmuşlardı. Ancak,
1966’da “Sanayi Sahaları Planının’’ yürürlüğe girmesiyle İstan
bul; otomotiv sanayi kuruluşları için uygun bir bölge olmaktan
çıkmıştır. Şehir otoritelerinin bu şekilde arazi kullanımına mü
dahale etmeleriyle İstanbul, otomotiv kuruluşlarının tam ser
bestlik içinde yer seçimi yaptıkları bir bölge olmaktan çıkmıştı.
Devletin yasal düzenlemeler yoluyla şehirsel arazi kullanımına
müdahale etmesi otomotiv sanayi faaliyetlerinin özellikle
1970’lerden itibaren İstanbul dışındaki bölgelere (ağırlıklı ola
rak önce Bursa, daha sonra ise Kocaeli ve Sakarya) kaymasına
neden olmuştur.
Türkiye’de devlet politikalarının otomotiv sanayisinin kuruluş
yeri seçme üzerindeki etkisi, özellikle 1970’lere doğru artmıştı.
Bunun temel nedeni ise 1966’dan itibaren Türkiye’de “Organize
Sanayi Bölgelerinin” faaliyete geçmesidir. Ağırlıklı olarak şehir
dışında, ancak şehirle bağlantılı olacak şekilde kurulan organize
sanayi bölgeleri, diğer sanayi kolları gibi otomotiv sanayi ve
bağlantılı faaliyetlerin de yer aldığı bölgeler olmuşlardı.
Türkiye’de faaliyete geçen ilk organize sanayi bölgesi ise “Bursa
Organize Sanayi Bölgesi” dir. Bu bölgede faaliyete geçen ilk oto
motiv kuruluşu ise haﬁf ticari araç üretmek için kurulan Kar
san’dır. Karsan’dan (Karsan, daha sonra Bursa’da kurulan
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınmıştır) kısa bir süre
sonra 1971’de Tofaş ve OyakRenault bu bölgede faaliyete
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geçen fabrikalar olmuştur. Sonraki yıllarda kurulan otomotiv
sanayi fabrikaların organize sanayi bölgeleri içinde yer almaları
sağlanan teşviklerin de etkisiyle sürmüştür.
Türkiye’de doğrudan organize sanayi bölgelerinin içinde kuru
lan otomotiv üretim tesislerinin dışında, bazı otomotiv ana sa
nayi tesisleri de organize sanayi bölgelerinin sağladığı dolaylı
avantajlar nedeniyle (otomotiv yan sanayi tesislerin varlığı, alt
yapı imkânları, gelişmiş ulaşım ağı vb.) bu sanayi bölgelerinin
hemen yakınlarında yer almışlardır. Örneğin, Otokar, Toyota ve
Türk Traktör, Ariﬁye (Sakarya) 1.Organize Sanayi Bölgesi’nin
hemen yakınında kurulmuşlardır. Bunun dışında, haﬁf ticari
araç üreticisi Anadolu Isuzu ve otomobil üreticisi Honda da aynı
yolu izleyerek, Çayırova’da (Kocaeli) kurulan Otomotiv Yan Sa
nayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin çevresinde yer almıştır.
Türkiye’de devlet, sağladığı teşviklerle otomotiv sanayi kuru
luşlarının sadece organize sanayi bölgeleri içinde olmalarını
sağlamakla yetinmeyerek, bazen de ucuz ya da bedava arsa
sağlamak, sanayi kredileri, vergi kolaylıkları, alt yapı yatırımları
(yol, enerji vb.) gibi çeşitli teşviklerle otomotiv şirketlerinin yer
seçimlerinde etkili olmuştur. Türkiye otomotiv sanayisinde
bunun en iyi örneklerinden biri ise, motorlu araç ihracatına
dönük yatırım kararı alarak yer arayışına giren FordOtosan’a
SEKA arazisinin verilmesi olmuştur. Gölcük’te, deniz kenarında
tarımsal açıdan niteliksiz (bataklık) olan araziler, FordOtosan’a
otomotiv yatırımları için “bedelsiz arsa tahsisi” şeklinde veril
miştir. Benzer bir durum 1980’lerin ortalarına doğru Beylik
düzü, Çorlu, Eskişehir ve İzmir gibi farklı bölgelerde yeni
yatırımları için yer arayışında olan Mercedes Benz Türk (o
zaman ki adı Otomarsan) için gerçekleşmiştir. Devletin sağladığı
teşvikle Aksaray’da atıl durumda olan eski motor fabrikası (Ak
mosan Motor Fabrikası) Mercedes Benz Türk şirketine verilerek
1986’da kamyon imalatına başlanması sağlanmıştır (Foto 3).

Foto 3: Mercedes Benz Türk'ün Aksaray'daki kamyon fabrikası.
Photo 3: Mercedes Benz Türk's truck factory in Aksaray.

Devletin rolü, bazen de yer seçim arayışında olan küresel oto
motiv şirketlerinin doğrudan yatırım yapacakları “en uygun ül
keyi seçme” noktasında da belirleyici olabilmektedir. Örneğin,
Güney Koreli Hyundai şirketi, kendi büyüme stratejisinin bir po
litikası olarak Avrupa pazarına dönük yatırım kararı almasından
sonra, 2005’te Türkiye ya da Çek Cumhuriyeti’nde fabrika kur
mak için araştırmalara başlamış, şirket Türkiye’de Marmara Böl
gesi’nde (Yalova, Sakarya, Tekirdağ) yer arayışına girmiş
olmasına rağmen Çek Cumhuriyeti’nin sunduğu geniş teşvik
olanakları nedeniyle Çek Cumhuriyeti’nde karar kılmıştır
(Yavan, 2011).
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Türkiye’de dönem dönem uygulamaya konulan çeşitli teşvik uy
gulamalarıyla otomotiv sanayisinin gelişmesi ve yer seçimi üze
rinde devlet etkili olmayı sürdürmektedir. Ekonomi
Bakanlığı’nın 2012’de yürürlüğe koyduğu Yeni Yatırım Teşvik Sis
temi’nde de “Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulaması”
kapsamında otomotiv sanayisi yüksek büyüme potansiyeli olan
sektörlerden biri olarak yer almıştır. Buna göre asgari sabit ya
tırım tutarları, otomotiv ana sanayisinde 200 milyon, otomotiv
yan sanayisinde ise 50 milyon olarak belirlerken; yatırım teşvik
araçları ve sağlanacak yardımları ise bölgelerin sahip oldukları
ekonomik gelişmişlik seviyesine göre düzenlemiştir (Teşvik Uy
gulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Raporu 2013).

3.2.8. Kişisel kararlar
Otomotiv sanayisinin kuruluş yeri seçiminde pazar, ulaşım, ser
maye, işgücü, enerji, devlet teşvikleri gibi çok sayıda faktör et
kili olmaktadır. Ancak sözü edilen bu ana faktörlerinin dışında
bazen kuruluş sahiplerinin çok değişik kişisel istekleri de yer se
çiminde belirleyici olabilmektedir.
Kişisel kararların kuruluş yer seçimi üzerinde dünya otomotiv
sanayisi açısından verilebilecek en güzel örnek Oxford’daki oto
mobil fabrikasıdır. William Morris, babasının okuduğu okulu
satın alarak ilk fabrikasını kurmuş ve otomobil üretimine baş
lamıştır (Knowles ve Wareing,1976). Türkiye’de ise bu konuda
verilebilecek en güzel örnek Adana’da otobüs üreten Temsa
Global şirketidir. Temsa’nın kurulmasında, şirket sahibi Sakıp
Sabancı’nın şehre karşı duyduğu aidiyet duygusu etkili olmuş
tur. Burada Sakıp Sabancı’nın kişisel tercihi, lokasyon seçiminde
esas belirleyici faktör olmuştur. Özellikle 1960’lardan sonra,
farklı sanayi kollarında üretim yapan çok sayıda sanayi tesisini
Adana’da kuran Sakıp Sabancı, 1968’de otobüs üretmek üzere
Temsa’yı da kurmuştur. Her ne kadar başlangıçta kişisel karar
sonucu olarak Adana seçilmiş olsa da, Adana’nın otomotiv sa
nayi faaliyetlerinin gelişmesi için uygun konumu (yetişmiş işgü
cünün varlığı, uygun ulaşım koşulları, ihracat imkânı sağlayan
Mersin Limanı’na coğraﬁ yakınlık vb.) kurulan bu tesisin za
manla dünyanın 50’den fazla ülkesine ticari araç ihraç edecek
büyüklüğe erişmesine neden olmuştur.
Aslında, otomotiv sanayisinde, şirket sahipleri nihai karar alıcı
lar olsalar bile bazen devlet yöneticilerinin sağladığı olanakları
dikkate alarak da hareket edebilmektedirler. Nitekim,
2000’lerin başlarında motorlu araç ihracatı yapmak için denizle
bağlantı sağlayacağı bir yer arayışına giren Ford Otosan’a; dö
nemin hükümetinin Gölcük’te (Kocaeli) denizle bağlantısı olan
bataklık alanları “bedelsiz arsa tahsisi” olarak vermesi, esasında
FordOtosan’ın nihai yer seçimi kararında etkili olmuştur.

4. Sonuç
Türkiye’de otomotiv sanayisinin kuruluş ve işleyişinde etkili olan
faktörleri pazar, ulaşım, sermaye, işgücü, hammadde, enerji,
devlet politikaları, kişisel kararlar olarak sıralamak mümkündür.
Bu faktörlerin başında da pazar faktörü gelmektedir. Türkiye’de
pazar şartlarının uygun hale gelmesi (araç alım gücünün art
ması, dünyanın önemli otomotiv pazarından biri olan Avrupa’ya
yakınlık ve Türkiye’nin Avrupa Gümrük Birliği’ne girmesi vb.)
küresel otomotiv kuruluşlarının Türkiye’de büyük ölçekli yatı
rımlar yapmalarına neden olmuştur. Pazar faktöründen sonra
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otomotiv sanayi kuruluşlarının yer seçimini etkileyen önemli
faktör ulaşımdır. Türkiye otomotiv sanayisi ağırlıklı olarak de
nizyolunun ve kara ulaşımının geliştiği bölgelerde yer almıştır.
Özellikle dış pazarlara motorlu araç ihracatı yapan çoğu otomo
tiv sanayi kuruluşunun (özellikle Hyundai, Honda ve Toyota gibi
otomobil üreticileri ve haﬁf ticari araç üreticisi FordOtosan
gibi) kıyı kesimleri (limanlar) ya da kıyı ile kolay bağlantı sağla
yan karayolu ulaşımının geliştiği yerleri kuruluş yeri olarak seç
tiği görülmüştür. Bu sektörde yan sanayi parçalarının fabrikalara
taşınması, üretimi tamamlanmış araçların pazarlara gönderil
mesi ve sayıları binleri bulan personelin fabrikalara taşınma
sında ulaşım son derece önemlidir. Bu nedenle hemen hemen
bütün otomotiv ana sanayi kuruluşları, özellikle işlek karayol
larının kenarında ya da yakınında yer almışlardır. Lojistik şirket
ler tarafından özel taşıma kolaylıklarına sahip ulaşım araçlarıyla
limanlara getirilen motorlu araçlar, araba taşıyıcı gemilerle (car
carrier) yurt dışına gönderilmektedirler. Pazar ve ulaşım faktör
lerinin dışında sermaye faktörü de oldukça önemlidir. Türki
ye’deki otomotiv sanayi yatırımları, daha çok büyük
sermayelerle kurulmuş ortaklık anlaşmaları (lisans anlaşmaları)
ve doğrudan yabancı otomotiv yatırımları şeklinde sürdürül
mektedir. Türkiye’de otomotiv sanayi kuruluşlarının lokasyonu
üzerinde etkili olan faktörlerden biri de işgücüdür. Marmara
Bölgesi, işgücü bakımından çeşitli yönlerden (işgücünün elde
edilebilirliği, niteliği, maliyeti ve verimliliği) sektör kuruluşlarına
önemli kolaylıklar sağlamıştır. Ancak, Türkiye eskiden sahip ol
duğu ucuz işgücü avantajlarını, özellikle yükselen işgücü mali
yetleri nedeniyle son yıllarda yitirmiştir.
Lokasyon seçimi üzerinde etkili olan diğer önemli bir faktör ise
hammaddedir. Günümüzde dünyada hiçbir otomotiv şirketi,
temel hammaddelerden başlayarak herhangi bir motorlu araç
için gerekli parçaları kendisi üretememektedir. Bunun yerine
bu parçaları; özellikle ﬁyat, kalite ve teslimat güvenirliliğine da
yanan bir ilişki içinde ağırlıklı olarak bağımsız otomotiv yan sa
nayi kuruluşlarından tedarik etmektedirler. Otomotiv
sanayisinin yer seçimi üzerinde etkili olan bir diğer faktör ise
enerjidir. Türkiye’de motorlu araç üretiminde enerji kaynağı
olarak elektrik ve doğalgazı kullanmaktadırlar. Bu kaynakların
en sorunsuz şekilde elde edildiği yer ise Marmara Bölgesi’dir.
Türkiye’de otomotiv sanayisinin yer seçiminde kuşkusuz devlet
politikaları da önemli bir faktördür. Bu kapsamda yerli ve ya
bancı otomotiv şirketlerinin Türkiye’de yatırım yapmaları için
çıkarılan yasalar ve oluşturulan teşvikler önemlidir. Son olarak
Türkiye’de otomotiv sanayi kuruluşlarının yer seçiminde etkili
olan faktör ise kişisel isteklerdir. Türkiye’de bu şekilde faaliyete
geçen tek fabrika merhum iş adamı Sakıp Sabancı’nın doğduğu
yer olan Adana’nın kalkınmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle
kurduğu Temsa Global’dir.
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ÖZ / ABSTRACT
Bu çalışmada Gaziantep Kenti’ndeki kentleşme süreci 19272018 dönemi boyunca ele alınmakta ve
kentli nüfusun dağılım düzeni mahalle ölçeğinde ortaya konulmaktadır. Çalışmanın esas amacı, Ga
ziantep’in kent olarak şekillenmesinde etkili olan faktörleri ortaya çıkarmaktır. Bunun yanı sıra,
kentte nüfusun dağılış düzenini ele alarak kentin potansiyel gelişim alanlarını belirlemektir. Böylece
kent nüfusunun gelecekteki dağılışının kontrol edilmesi veya kentin potansiyel gelişim alanlarının
tespit edilmesi nüfusun dağılım düzeninin ortaya konulmasıyla daha da kolay olabilecektir. Elde edi
len bulgular, Gaziantep Kenti’nin Türkiye kentleşme hareketlerinin tarihsel süreçte geçirdiği geliş
meleri sergilemesi yanında kendine has bazı özellikler de taşıdığını göstermektedir. Çalışmada
kentsel nüfusun dağılımını göstermek için nüfus miktarı ve yoğunluğu haritaları yapılmıştır. Buna
göre kentin çekirdek kısmında yer alan mahalleler nüfus kaybetmişlerdir. Bunun en önemli nedeni
bu mahallelerin merkezi iş sahası sınırları içerisinde yer alması sebebiyle konut dışı kullanım alan
larının fazla olmasıyla ilişkilidir. Kentin kenarında bulunan mahalleler ise nüfus kazanmışlardır. Bu
nüfus artışı daha çok 1980 sonrası kente yapılan göçlerle gerçekleşmiştir. Kente göçle gelen kesimin
mahalle tercihlerinde hemşerilik bağları gibi ağ ilişkileri önemli rol oynamıştır. Günümüzde kentin
güneyindeki mahalleler nüfusun en fazla olduğu yerleşmelerdir. Bunun sebebi, Gaziantep Üniver
sitesi’nin ve Tıp Fakültesinin bu bölgede konumlanmış olması, kentin bu istikamette gelişmesi, yeterli
talep gören arazi varlığı ve TOKİ uygulamalarıdır.
In this study, the urbanization process in city of Gaziantep is handled during the period of 1927‐
2018 and the distribution pattern of the urban population is revealed in the neighborhood level.
The main purpose of the study is to reveal the factors that are eﬀective in shaping city of Gaziantep.
In addition to this, it is aimed to determine the potential development areas of the city by taking
into consideration distribution of the population in the city. Thus, checking the future distribution
of the city population or determining the potential development areas of the city will be easier
through distribution of the population. The ﬁndings show that the city of Gaziantep exhibits deve‐
lopments in the historical process of urbanization of Turkey, as well as some unique features. In
this study, population and density maps were made to show the distribution of urban population.
According to this, the neighborhoods in the core part of the city have lost population. The most im‐
portant reason for this is that these neighborhoods are located within the boundaries of the central
business district and are related to the high use of non‐residential areas. Neighborhoods which are
on the edge of the city have gained population. This population increase was mostly due to migra‐
tions to the city after 1980. Network relations have played an important role in the neighborhood
preferences of the migrants who migrated to the city. The neighborhoods in which the south of the
city are the most populated settlements nowadays. The rason for this is that Gaziantep University
and the Faculty of Medicine are located in this region, thecity is developing in this direction, the
land that has adequate demand and the applications of TOKİ.

1. Giriş
Kentler, çok nüfuslu, çok fonksiyonlu merkezi yerleşmelerdir.
Dinamik yerleşmeler olan kentler nüfus çekmekte ve büyü
mektedirler. Kentleşme çeşitli şekillerde toplumun çok yönlü
değişimini içeren nüfus birikim sürecidir. Bu süreç farklı neden
lerle yaşanmaktadır. Bu konuda en önemli neden sanayileşme
dir. Çoğu zaman ekonomik gelişme (sanayileşme) ve şehirleşme
biri birini karşılıklı olarak tamamlamaktadır. Tarım toplumundan

sanayi toplumuna geçişi ifade eden kentleşmenin başka neden
leri de vardır. Bunları tarımda gelişmeler, ulaşımın gelişmesi,
şehirlerin sahip oldukları sosyal ve kültürel çekicilikler, eğitim
seviyesinin yükselmesi, doğal nüfus artışı, algılama ve siyasi ne
denler olarak sıralamak mümkündür. Genel olarak kentleşme
nin doğası ve gelişimi yerleşmelerin ekonomik ve başka yerel
özelliklerine göre değişebilmektedir.
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Bu çalışmada Türkiye’nin hızla büyüyen sanayi ve ticaret kent
lerinden biri olan Gaziantep kentleşme süreci açısından ele
alınmaktadır. Kent, sahip olduğu özel konumu nedeniyle Gü
neydoğu Anadolu’nun Orta Doğu’ya açılan bir kent havzası
olma özelliği göstermektedir. Gaziantep’in 1990’lardan itibaren,
daha önceki yıllarda sahip olduğu kamu odaklı yatırımların üs
tüne özel yatırımları eklemesi ve yerel girişimcilerin katkılarının
da bir sonucu olarak bölgede bir çekim merkezi haline gelmesi
kentin çevre yerleşmelerden yoğun göç almasına, alansal ba
kımdan gelişmesini ve nüfusunun hızla artmasını sağlamıştır.
Gaziantep’in, Türkiye’nin önde gelen metropol kentlerinden biri
olmasını sadece 1980 sonrası Türkiye’nin ekonomik olarak li
beralleşme ve küreselleşme sürecine entegre olmasıyla açıkla
mak doğru olmayacaktır. Aynı zamanda tarihsel olarak
Gaziantep’in yarattığı kurumsal derinlik de kentin gelişmesinde
etkilidir .
Gaziantep, günümüzde Türkiye kentleşme hareketlerinin tarih
sel süreçte geçirdiği gelişmeleri sergilemesinin yanı sıra bu sü
reçte kendine has özellikler de taşımaktadır. Söz gelimi benzer
ﬁziki coğrafya koşulları sayesinde yerleşme tarihi son derece
eski olan Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Karkamış, Adıyaman
gibi yerleşmelerden hiçbirinin Gaziantep Kenti kadar gelişeme
miş olması ﬁziki coğrafya koşullarının yanı sıra beşeri coğrafya
faktörlerin de ne derece etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Bunun yanında Gaziantep’in ülkenin önemli kentlerinden biri
oluşu Türkiye’de kentleşme ve metropolleşme üzerine yapılan
araştırmalarda Gaziantep Kenti’nin de incelenmesini gerekli kıl
maktadır. Bu kapsamda çalışma giriş, amaç, materyal ve metot,
kuramsal ve kavramsal çerçeve, bulgular, yorumlar ve sonuç
olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.
Nüfusun yerleşme alanına düzenli olarak dağıldığı söylenemez.
Çünkü insanların bir kentin değişik yerlerini yaşama alanı olarak
seçmesinin farklı nedenleri vardır. Bu yüzden bazı alanların nü
fusu çok fazla olurken bazıları ise seyrek nüfuslu olabilmektedir.
Mahalleler, yerleşme tarihinin eskiliğine, alansal büyüklükleri,
ulaşım imkânları, sosyokültürel (hemşeri ilişkileri gibi) ve fonk
siyonel özellikler sebebiyle nüfus miktarında farklılıklar sergi
lemektedir (Karakaş, 2010).
Bu çalışmanın esas amacı da Gaziantep’in kent olarak şekillen
mesinde etkili olan faktörleri ortaya çıkarmaktır. Ayrıca kentte
nüfusun dağılış düzenini ele alarak kentin potansiyel gelişim
alanlarını belirlemektir. Çünkü kentli nüfusun çok sayıda özelliği
mevcut olmakla birlikte kentsel nüfusun dağılış düzeni ve iliş
kileri özellikle kentsel planlama ve karar verme sürecine önemli
katkılar sağlayacaktır. Kent içi traﬁk, eğitim, sosyokültürel, sağ
lık gibi hizmetlerin kent ölçeğinde etkin ve adil sunumu ve kent
altyapısının kullanımı, kent nüfusunun gelecekteki dağılışının
kontrol edilmesi veya potansiyel gelişim alanlarının tespit edil
mesi nüfusun dağılış düzeninin ortaya konulmasıyla daha da
kolay olabilecektir.

kale yerel gazete ve dergilerden yararlanılmıştır. Gaziantep Bü
yükşehir Belediyesi’nden Gaziantep’in mevcut sayısal imar ha
ritası temin edilmiştir. Çalışma alanının 2000 ve 2018 nüfus
verileri TÜİK'ten elde edilmiştir. Çalışma sahasının mahalle
alanları ArcMap10.2 programı aracılığıyla hektar olarak belir
lenmiştir. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden alınan
kentin mahallelerine ve imar planlarına ait altlık haritalar yine
taranarak daha önce koordinatları verilen topografya harita
sında referans noktaları baz alınarak çakıştırılmıştır. Arc
Map10.2 yazılımı ve uzantıları kullanılarak gerçekleştirilen bu
işlemler sonrasında Gaziantep Kenti’nde bulunan 176 mahal
leye ait nüfus miktarı ve yoğunluğunu içeren haritalar üretil
miştir. Ancak şunu belirtmemiz gerekmektedir: Günümüzde
Gaziantep Kenti’nde 281’e yakın mahalle bulunmasına rağmen
çalışmada Gaziantep Kenti’ndeki mevcut mahalle sınırları ha
ritası 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı yeni Büyükşehir Be
lediye Yasası’ndan önceki dönemi kapsamaktadır.

3. Çalışma Alanının Konumu, Kuruluşu ve Tarihi
Gelişimi
Coğraﬁ koordinatlar açısından 370 18ı ile 370 30ı doğu boylam
ları ve 370 00ı ile 370 09ı kuzey enlemleri (Şekil 1) arasında yer
alan Gaziantep Kenti Allaben Deresi ve kolları tarafından yarıl
mış olan Gaziantep Platosu'nun alçak kesimlerinde kurulmuş
tur. Yapılan arkeolojik araştırmalara göre Gaziantep ve çevresi
Anadolu'nun ilk yerleşim alanlarından biridir. Yöredeki ilk yer
leşmelerin M.Ö. 10 000'lere tarihlenen Paleolotik Çağ'a uzan
dığı yapılan kazılarda ele geçen buluntulardan anlaşılmaktadır.
Ayrıca bölgede Kalkolitik, Tunç, Mitanni, Hitit, Asur, Pers, Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait buluntular da elde
edilmiştir.
Geç Tunç Çağında (M.Ö. 14001200) Gaziantep Hitit Devleti'nin
merkez kenti konumundadır. Dülük, Kargamış, Zincirli, Coba
Höyük diğer önemli şehirlerdir. Ayıntap olarak bilinen eski kent,
bugünkü Gaziantep'in 12 km. kuzeybatısında Dülük Köyü ile Ka
rahöyük köyü arasındadır. Frigya Devletinin kurulmasıyla Gazi
antep bağımsız Hitit Kent Devleti durumuna gelmiştir. Kent
M.Ö.850612 arasında Asur egemenliğinde kalmış, daha sonra
Medlerin hakimiyeti altına girmiştir. M.Ö. 539533 yılları ara
sında Perslerin eline geçen yöre Kapadokya Satraplığı'na bağ
lanmıştır. M.Ö. 333 tarihinde ise Roma İmparatorluğuna
bağlanmıştır. 639 yılında İslam ordusu kenti Bizanslılardan almış
ve halk İslamiyeti kabul etmiştir. Eyyubiler ve Memluklüler za
manlarında Ayıntab Kenti büyük gelişme göstermiştir. Malaz
girt zaferinden sonra bölgede Selçuklu İmparatorluğuna bağlı
bir Türk Devleti kurulmuştur. 1516 yılında Mercidabık Savaşı ile
Osmanlı topraklarına dahil olan bölge, Cumhuriyet Dönemine
kadar "Ayıntap" olarak adlandırılmıştır.

4. Kavramsal Çerçeve
2. Materyal ve Metod
Çalışmada araştırma sahası olarak Gaziantep’in Şahinbey ve Şe
hitkâmil merkez ilçelerinin idari sınırları içerisinde yer alan Ga
ziantep Kenti seçilmiştir. Çalışmada farklı tarihli ve ölçekli
verilere altlık oluşturması bakımından Gaziantep’in 1988 tarihli
1/25.000 ölçekli topografya haritaları kullanılmıştır. Öncelikle
literatür taraması yapılarak, araştırma sahası ile ilgili kitap ma

4.1. Türkiye’de Kentleşme
Ülkemizde kentleşme olgusunu açıklamaya yönelik birçok ça
lışma yapılmıştır. Yücel (1960), Tümertekin ve Korkut (1964),
Emiroğlu (1975), Avcı (1993), Işık (2005), Niray (2002) Yüceşa
hin vd. (2004), Şengül (2009), Garipağaoğlu (2010), Karakaş
(2010), Yılmaz ve Çitçi (2011), Coşkun (2013), Aliağaoğlu (2015)
bu çalışmalardan bazılarıdır. Araştırmacılar kentleşmeyi farklı
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kentin Kurtuluş Savaşının merkezi haline gelen Ankara’ya taşın
ması, Kemalist rejimin akıllıca uyguladığı bir stratejidir. Bu
durum, İstanbul merkezli seçkinlerin kuşkucu tavırlarına karşı
yapılan bir harekettir. Ancak başka etkenler de bu durumda rol
oynamıştır. Anadolu’nun merkezi kısmında seçilen başkent,
ulus devletin mekânsal mantığını da ortaya çıkarmakta ve belli
bir kimlik etrafında homojen bir toplumsal yapı yaratmanın da
istendiğini ortaya koymaktadır. Aslında devletin bu projesinin
özünde modern ve batılı kentler yaratma isteği yatmaktadır.
Buna ilave olarak devlet, inşa edilen yeni kentleri siyasal olarak
kontrol edebilmek amacındadır. Projenin bu dönemdeki temel
işleyişi ekonomik ve teknik anlamda güçlü ancak, politik an
lamda bağımlı bir yapı öngörmüştür. Bu dönemde kentleşme
daha çok kentsel nüfusun doğal artışı ile gerçekleşmiştir. Kısa
cası, Ankara’nın ve KİT’ler sayesinde bazı yerleşmelerin (Nazilli,
Ereğli gibi) kentleşmesi söz konusudur (Şengül, 2009).

4.1.2.Emek gücünün kentleşmesi: 1950‐1980

Şekil 1: Çalışma sahasının lokasyon haritası.
Figure 1: Lacation map of the study area.

dönemlere ayırarak ele almaktadır.
Bu çalışmada ise Cumhuriyet sonrası döneme ilişkin olarak Şen
gül’ün (2009) çalışmasında ele aldığı Türkiye’de üç ayrı ken
tleşme katmanı temel alınarak Gaziantep Kentleşme süreci
açıklanacaktır. Şengül’e (2009) göre bu katmanları tanımlamak
mümkündür. Bunlar sırasıyla: 1. Ulus Devletin Kentleşmesi:
19231950 2. Emek Gücünün Kentleşmesi: 19501980, 3. Ser
mayenin Kentleşmesi ve 1980 ve sonrası şeklindedir.

4.1.1.Ulus‐Devletin topraksallaşması ve kentleşmesi:
1927‐1950
Bu dönemin ana özelliği Türkiye genelinde güçlü olmayan ken
tleşme hareketinin görülmesidir. Örnek olarak; Türkiye'de 1927
yılında 3.305.879 olan kentsel nüfus, 1950’ye gelindiğinde 5
244 337’ye yükselmiştir. Kentsel nüfusta görülen ve önemli ol
mayan bu artış, etkisini kentsel nüfus oranında da göstermiştir.
1927’de %24 olan kentsel nüfus, 1935’te %23’e 1940’ta %24’e
ve dönemin sonunda %25’ ulaşabilmiştir. Ancak bu dönemde
kentsel nüfustaki artışın nedeni göç değildir. Devletin yapmış
olduğu bir takım ekonomik politikalar bu artıştaki temel etken
dir. Çünkü bu dönemde İkinci Dünya savaşının olumsuz etkileri
vardır ve şehirsel kesimin istihdam bakımından çekiciliği yoktur.
Türkiye’de 19271950 arası dönemde kentleşme hızı düşük kal
mıştır. TÜİK’ ten alınan verilere göre 19271945 arası dönemde
kent olarak nitelendirilebilecek yerleşme sayısı 1927’de 10.000
20.000 nüfus kriterine göre 38’den 58’e, 20.00050.000 krite
rine göre 23’ten 30’a 50.000100.000 kriterine göre; 3’ten 6’ya
100.000 ve üzeri nüfus aralığına göre ise 2’den 4’e yükselmiştir
(Şengül, 2009).
19271950 arası dönemin iki özelliği vardır; Türkiye ekonomisi
tarıma dayalıdır ve nüfus daha çok köylerde toplanmıştır. Söz
konusu bu dönem, Şengül (2009) tarafından “UlusDevletin
Kentleşmesi ve Topraksallaşması” olarak nitelenmektedir. Baş

İkinci dönem 19501980 arası yılları kapsamaktadır. Türkiye’de
kentleşme, “Emek Gücünün Kentleşmesi” (Şengül, 2009) olarak
nitelenmekte ve bu dönemde hızlı bir kentleşme olgusu yaşan
maktadır. Marshall Yardımı ve tarımda modernleşme kırsal ke
simde şehre göç etmeye hazır bir nüfus fazlası ortaya çıkmıştır.
Kırsal alanda yaşanan bu dönüşümler özellikle büyük kentleri
etkilemiştir (Şengül, 2009). Bu kentlerdeki ulaşımın ve az da
olsa gelişen sanayinin, kırdan kopup gelen insanlar için bir
çekim merkezi oluşturmaları da bu göçe ivme kazandıran ne
denler arasındadır.
Bir önceki döneme (19271950) göre, devletin ithal ikameci sa
nayi stratejilerine daha da ağırlık vermesi nedeniyle kentsel
alanlara yapılan yatırımlar da minimum seviyede kalmıştır.
Özellikle büyük kentlere yapılan yatırımların çok sınırlı olması
nın etkileri de kent mekânına çarpıcı bir şekilde yansımıştır.
Devlet kendi eliyle gerçekleştirdiği kentleşmeyi insanların ini
siyatiﬁne bırakarak artık devlet merkezli kentleşme modelinden
yerel topluluk merkezli kentleşme dönemine geçilmiştir (Şen
gül, 2009).

4.1.3. Sermayenin kentleşmesi (1980 ve sonrası)
Son dönem, 1980 yılından günümüze kadar olan zamanı kap
samaktadır. “Sermayenin Kentleşmesi: 1980 ve sonrası” (Şen
gül, 2009: 137) olarak nitelenen ve emek merkezli bir
kentleşme döneminden sermaye merkezli bu döneme geçişte
askeri rejim temel rol oynamıştır. 24 Ocak 1980 Kararları sonrası
dış ticarete dönük gelişme dönemine geçilmiştir. Bu durum
kentleri ve kentleşmeyi de etkilemiştir. Devlet daha önce ihmal
edilen altyapı, ulaşım ve konuta yatırım yaptığı gibi kentler daha
çok büyük ölçekli sermayenin mekanı da olmaya başlamıştır.
Başlangıçta bu sürece devlet ihaleleri çerçevesinde giren orta
ve büyük ölçekli sermaye grupları, kentsel alanlarda elde edilen
rantların giderek artan cazibesinin bir sonucu olarak 1990’lı yıl
larda belirginleşen biçimde kentlere yatırım yapmaya başlamış
lardır (Şengül, 2009). Bu dönem “kentleşme hızında artışın
düşüş dönemi” olarak da nitelenebilir. Kentte olağan tüketim
malları yanında her şeyin metalaşması, Batılıların Gated Com‐
munity1 dedikleri yeni konut alanlarının ortaya çıkması ve süper
1

Büyük kentlerin farklı yerlerinde ortaya çıkan orta ve yüksek gelirlilere yönelik
özel konut alanları olan Gated Community (Güvenlikli Toplumlar), ilk kez 1980’li
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marketçilikteki artış bu dönemin başlıca ekonomik özelliklerin
dendir. Bu dönemde Türkiye genelinde kentsel nüfusun artış
hızındaki azalma 1980’li yıllardan sonra yaşanan ekonomik po
litikaların kentin cazibesini azaltmış olmasıyla ilgili olup, kent
teki geçinme sorunları, iş bulma konusunda yaşanan zorluklar
ve hayat pahalılığı kente göç etme konusunda çoğu insanın ce
saretini kırmıştır. Ayrıca çiftçiler işçileşmiş, kırsal kesimde yaşa
yanlar daha fazla gelir sağlayacak turizm ve ihracat sektörü gibi
faaliyet alanlarına yönelmişlerdir (Keyder ve Yenal, 2013 ).

Tablo 1: Osmanlı İmparatorluğu döneminde Gaziantep kent nüfusu.
Table 1: Gaziantep city population during the Ottoman Empire period.

5. Bulgular ve Tartışma
5.1. Gaziantep’te Kentleşme Süreci
5.1.1. 1923‐1950 arası dönem
Gaziantep’in kentleşme hızına bakıldığında Cumhuriyetin ilk yıl
larında (19271935) Türkiye’nin kentleşme hızından oldukça
yüksektir. Ancak 19351945 yıllarını kapsayan dönemde ken
tleşme hızı ve dolayısıyla yıllık nüfus artış hızı düşmektedir.
19401945 yıllarında Türkiye’de ve Gaziantep Kenti’nde Cum
huriyet tarihinin en düşük nüfus artış hızı yaşanmıştır. Bu dö
nemde 2. Dünya Savaşının olması nedeniyle erkeklerin silah
altına alınması nüfus artış hızının düşük olmasında en önemli
neden olarak görülmektedir. Gaziantep Kenti’nin nüfus gelişi
minde, Mortan ve Erolat’ın (2009) belirttiği gibi 16. yüzyılda Os
manlı İmparatorluğu’na katılması ilk büküm2 noktasıdır Çünkü
bu tarihten itibaren kentin ekonomisinde büyük bir canlanma
yaşanmış ve dışarıdan devamlı göç alarak nüfusu artmıştır. Ga
ziantep, Osmanlı Dönemi’nde kültür birikiminin yanı sıra çok
sayıda atölye tipi sanayinin (yaycılık, dericilik gibi), gelişmiş ol
duğu bir yerleşmedir. 16. yüzyılda geniş bir alanda üretilen
(Halep ŞamAntep yöresi) kaliteli dokuma halıları dış pazar
larda önemli bir ihraç maddesi olmuştur. Kent Anadolu'ya açı
lan ticaret kapısı konumundadır. Şehir sonraki gelişmelerle
TürkiyeOrta Doğu arasında lojistik merkez olma kimliği de ka
zanmıştır. Ticaretin uluslararası bir boyut kazandığının diğer bir
göstergesi de 1872 yılında Fransız tüccarların sorunlarını çöz
mek için konsolosluğun açılmasıdır (Ulusoy ve Turan, 2016).
Gaziantep 18. yüzyıla kadar Türkmen oymaklarının göçlerine
sahne olmuştur. Türkmen oymakları kendi mahallelerini kur
muşlardır. Bunlar eski mahallelerden uzaktadır ve aralarında
boşluklar vardır. Zamanla kentte nüfusun artışıyla bu boşluk
larda yeni mahalleler kurulmuştur. Bu nedenle 20. yüzyıl baş
larına kadar kentin sınırlarında çok fazla değişme olmamıştır
(GBB, 2011). Osmanlı İmparatorluğu döneminde yayınlanan
Halep salnamelerine göre Gaziantep Kenti’nin 1908 yılındaki
nüfusu 90.000 (89.994) civarındadır (Tablo 1) (Anonynous,
1969). Cumhuriyetin ilk yıllarında Gaziantep nüfusu 40 bine ya
kındır. Kent nüfusunun fazla olmamasının nedeni Antep Savun
ması sırasında yaşanan kayıplardır (Darkot,1970).

Cumhuriyetin ilk yıllarında kent nüfusu Orta Çağdaki kuruluş
alanı içerisinde gelişimini sürdürmüştür. Bu yapı yöneticilerin
oturduğu kalenin hemen çevresindeki yerleşim alanlarından
oluşmaktaydı. Kalenin çevresindeki bu mahalleler, etnik ve din
sel farklılıklara dayalı kapalı birimler görünümündeydi. Bununla
birlikte, tehcir sonrası kentin etnik bileşimi dramatik olarak de
ğişime uğramıştı. Bu durum kentin ekonomik alt yapısını olum
suz bir şekilde etkilemiştir. Çünkü Birinci Dünya savaşı
öncesinde Antep ekonomisinde Ermeniler başta olmak üzere
gayri Müslimlerin üstünlüğü vardı. Antep Kenti, gayri Müslim
lerin kentten ayrılmasından olumsuz şekilde etkilenmişti. Bu
durum kentin mekânsal dokusunda, gayrimüslimlere ait mül
kiyetlerin el değiştirmesi şeklinde yansımıştı (Karadağ, 2011).
Gaziantep, Cumhuriyetin ilanıyla beraber Türkiye’nin hızlı geli
şen kentlerinin başında yer almıştır. Tarihi kervan yollarının kav
şak noktasında olan Gaziantep her ne kadar sanayi odaklı asıl
gelişimini Cumhuriyet sonrası gerçekleştirse de kentteki ilk sa
nayi tesisi olan İmalatı Harbiye fabrikasının3 kurulması Cum
huriyet öncesine dayanır. Antep Savunmasında önemli bir yer
tutan bu fabrika aynı zamanda Gaziantep’in bir kent olarak sıç
ramasında ikinci büküm noktasıdır (Mortan ve Erolat, 2009).
1925’te Türkiye’de 11 sanayi bölgesi belirlenmiştir. Bunlardan
biri de kendisine 7 il bağlı bulunan Gazianteptir (Mortan ve Ero
lat, 2009). Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında devlet tarafın
dan yapılan yatırımlar ve sanayi faaliyetlerine yönelen bir
yatırımcı kesimin ortaya çıkışı nüfus artışını ve dolayısıyla kentin
alansal büyümesini de sağlamıştır. Sanayi ve ticari alanlardaki
atılımlara bağlı olarak Gaziantep Kenti’nde 1927 yılında yaklaşık
40 bin (39.998) olan nüfus miktarı, bir sonraki nüfus sayımında
50 bini (50.965) aşmıştır (Anonynous, 1969). Kentin bu sekiz
yıllık dönemdeki nüfus artış hızı ise ‰30’dur. Bu değerlere göre
Gaziantep’te kentleşme hızının Türkiye geneline (‰18) göre ol
dukça yüksek olduğu açıkça görülmektedir (Tablo 2).
Tablo 2: Türkiye’de ve Gaziantep Kenti’nde kentleşme hızı (‰) (19271950).
Table 2: Speed of urbanization in the city of Gaziantep, and Turkey (‰) (1927‐
1950).

yıllarda Kuzey Amerika'da ( ABD) ortaya çıkmıştır. Bugün güvenlikli toplumlara
dünyamın her tarafında rastlamak mümkündür (Aliağaoğlu ve Uğur, 2015).
2

Mortan ve Erolat’a (2009) göre; Gaziantep’in kent olarak şekillenmesinde 3
büküm noktası vardır.
1)16. Yüzyılda Antep’in Osmanlı’ya dahil olması ile Arabistan’a açılan havzada
tampon kuşak oluşturması.
2)1920 yılında İmalat‐ı Harbiye fabrikasının kurulması ve girişimcilik alt yapısı‐
nın yaratılması
3)1974’te BM Sanayi Kalkınma Teşkilatı tarafından örnek sanayi sitesinin ku‐
rulması ile bugünkü sanayinin temellerinin atılması.

3

Teğmen Mustafa (Lohanlı) tarafından, Antep’in Fransızlara karşı savunmasında
kullanılmak üzere cephane ve silah üretmek amacıyla 1920’de kurulmuştur. Tü
fekçi ustası, dökümcüler, kuyumcular, demirciler, marangozlar ve işçiler olmak
üzere toplam 1200 kişi çalışmıştır (Sönmez, 2012).
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Bu dönemde Gaziantep Kenti planlı bir şekilde inşa edilmeye
çalışılmıştır. Kentte o döneme ait yerel gazeteler ve belediyeden
alınan veriler incelendiğinde, modern binaların yapılması ve
kent içinde yeni ulaşım akslarının oluşturulması gibi kente bir
takım hizmetlerin getirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Gazian
tep Kenti’nin ilk planlama çalışması Alman Prof. Dr. Hermann
Jansen tarafından 1938 yılında yapılmıştır (GBB, 2011).

33

bakımdan daha sonraki yıllarda da büyümemiştir. Bu dönemde
Gaziantep’te mahalleler daha çok dini guruplara göre ayrışmış
tır (Sönmez, 2012).

Ankara, Mersin, Adana ve İzmit gibi kentlerin de imar planını
hazırlayan Mimar Jansen’in Gaziantep Kenti için yaptığı ve ken
tin sonraki gelişmelerinde kalıcı izler bırakan söz konusu imar
planına (Şekil 2) göre;
*Bazı caddeler (Suburcu, Karagöz ve Gaziler gibi) genişle
tilmiş yeni caddeler (Atatürk Bulvarı ve İsmet İnönü Caddesi)
kente ilave edilmiştir
*Plana göre kentin ekonomisi dokuma sektörüne odaklana
cak, kentin farklı yörelerinde işçi konutları ve çalışma alanları
ortaya çıkacaktır.
Herman Jansen’in planını hazırladığı 1935’li yıllarda kentin
mevcut nüfusu yaklaşık 50.000 kişiyken, imar planının ön gör
düğü nüfus 150.000200.000 kişi kadardır. Ancak 1950’ye ge
lindiğinde planın öngördüğü nüfus tahminleri tutmamış, kentin
nüfusu 70.000’e ancak ulaşabilmiştir (DİE, 1950). Kentin en
önemli açık ve yeşil alan varlığı ise Alleben Deresi’nin çevresin
dedir (Şekil 2). Planda yeşil alanlar olarak düzenlenmiş olan Al
leben çevresinde geniş açık alanların varlığı Jansen planının
başarıları arasındadır. Ayrıca, kentte açılan yeni cadde ve bul
varların yapılması ile kent içi ulaşım aksları oluşturulmuş olsa
da bu durum geleneksel dokuda geri dönülmez bozulmalara da
sebebiyet vermiştir (GBB, 2011).
Hazırlanan imar planı nüfus tahmini ve alansal büyüme açısın
dan kısmen başarılıdır. Nüfusun artmasına bağlı olarak, bir ta
raftan yüksek gelirliler tarafından modern binalar yapılırken,
kırsaldan gelenler için kentin güney ve kuzeyindeki sırtların ya
maçlarında çoğu tek katlı küçük evler inşa edilmiştir. Modern
binaların çoğunluğu kentin batısında, Atatürk Bulvarı ve İnönü
caddeleri boyunca dizilirken, bir kısmı da yıkılan eski evlerin ye
rine yapılmıştır. Buna göre kentin kale etrafında gelişen gele
neksel gelişimi, batı, güney ve güneydoğu aksı etrafında
gelişme kaydetmiştir. Ancak şunu belirtmek gerekirse, gelenek
sel mimaride yoğun biçimde kullanılan taşın kullanımına bu yıl
larda yapılan binalarda da devam edilmiştir. Bununla birlikte,
kente yeni eklenen bu binalarda geleneksel toplumsal ve me
kânsal yapıdan farklı özellikleri taşıyan yapılar da mevcuttur.
19231950 arası dönemde Gaziantep’te kentleşme henüz ya
şanmamıştır. Çünkü ülke genelinde olduğu gibi bu dönemde
kırdan kente göç henüz başlamış değildir. Kentin bu dönemdeki
alanı tam olarak bilinmemekle birlikte 34 mahallesinin olduğu
dolayısıyla Osmanlı Dönemindeki (18. yüzyıldaki) mahalle sa
yısını koruduğu görülmektedir (Sönmez, 2012).
Gaziantep’te, resmi yapılar (adliye, lise, banka gibi) daha çok
1950’den itibaren inşa edilmiştir. Kentte yeni konut alanlarının
fazla olmaması dolayısıyla alansal gelişimi hızlı değildir. Elbette,
kentin alan bakımından fazla gelişmemesinin temelinde Os
manlı toplumsal yapısının etkileri vardır. Çünkü Ergenç'e (1994)
göre "Osmanlı kentinde mahalle birbirini tanıyan bir ölçüde bir
birinin davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma içinde olan
kişilerden oluşmuş bir topluluğun yaşadığı yerdir". Dolayısıyla
kentin bu dönemdeki kale ve çevresindeki mahalleleri alansal

Şekil 2: Jansen Planı (1938) (GBB,2011’den değiştirilerek).
Figure 2: Jansen Plan (1938) (modiﬁed from GBB, 2011).

5.1.2. 19501980 arası dönem
Gaziantep Kenti bu dönemde yoğun göç hareketlerine maruz
kalmıştır. Gaziantep’te kentleşme hızı bir önceki döneme göre
iki kat artarak ‰59 seviyesine yükselmiş ve ülke ortalamasının
üzerinde bir gelişme göstermiştir (Tablo 3).
19551960 yılları arasındaki dönemde kentleşme hızı ‰50’dir.
Kentin 1960 yılındaki nüfusu ilk defa 100.000’i aşarak 124.097
kişiyi bulmuştur (DİE, 1960). Ancak kentleşme oranının yüksek
olmasının sadece sanayileşmeden kaynaklı olduğu söylenemez.
Kırın iticiliği başka bir neden olarak görülmektedir. Bu durum
tarımsal modernleşmeyle ilgilidir. Gaziantep’te kırdan kente
göç 1960’lı yıllarda da devam etmiştir. 19601965 yılları arasın
daki dönemde Gaziantep’te kentleşme hızı ‰51 oranında art
mıştır. 19651970 dönemi kentin cumhuriyet dönemindeki en
yüksek kentleşme hızının yaşandığı yılları kapsamaktadır. Bu
dönemdeki kentleşme hızı ‰70’tir (Tablo 3). Kentin nüfusu ise
227.652 kişiye yükselmiştir (DİE, 1970).Bu dönem boyunca
kente göçle gelen alt gelir grubuna ait nüfus, yoğunluklu olarak;
Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa gibi yakın kentlerden
gelmekteydi. 1965’te kent nüfusunun %8’ini Gaziantep do
ğumlu olmayanlar oluşturuyordu. Bu rakamlar Konya (%15),
Kayseri (%18) ve Eskişehir (%46) gibi kentlerle kıyaslandığında
daha az görülmektedir (Karadağ, 2011).
Tablo 3: Türkiye’de ve Gaziantep Kenti’nde kentleşme hızı (‰).
Table 3: Speed of Urbanization in the city of Gaziantep, and Turkey (‰).
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19551975 yılları Gaziantep’te önemli sanayileşme hareketle
rinin temellerinin atıldığı dönemi kapsamaktadır. Kentte sanayi
alanındaki önemli gelişme, 1970’de Küçük Sanayi Geliştirme
Merkezi’nin (KÜSGEM) kurulmasıdır. Bu durum kentte büyük
sanayinin gelişme potansiyelinin varlığı ile ilgilidir (Kaçar, 2008).
19601970’lerde kentte imalat sanayisi ev tipi, atölye tipi ve
fabrika üretimi gibi üç farklı şekilde devam etmekteydi. Gazi
antep’te 1969’da Türkiye’nin ilk Organize Sanayi Bölgeleri ku
ruldu. Buna bağlı olarak modern sanayi gelişme imkanı buldu.
1970’lerde kente göçle gelenlerin yer tercihlerinde:
*Merkezde boş alanların azlığı ve arsa ﬁyatlarının yüksek
liği
*Doğudaki boş alanların kıymetli tarım arazisi olması
*Batıdaki bağlık alanlarda arsa ﬁyatlarının yüksekliği ve
mevsimlik yerleşme alanı oluşu
Kente gelenlerin dış mahallelere yerleşmesini zorunlu kılarak
bu bölgeler de gecekondu oluşumuna olanak tanımamışken,
kentin kuzeyinde, kuzeydoğusunda ve güneyinde, gecekondu
lar yayılmıştır. 1970’ler de kentteki gecekonduların dağılışında:
*Fabrikaların kentin dışında bulunması,
*İşkonut yakınlığı ve ekonomik faktörler etkilidir.
Kentin doğu kesiminde bulunan gecekondular kent yaşantısı ile
oldukça kaynaşmış durumdadırlar. Gecekonduların sayısına ba
kıldığında, 1960 yılında kentteki gecekondu sayısı 6400 ve ge
cekondu da yaşayan nüfus 38.000’dir 1969 yılında 8500 ev olup
burada yaşayanların nüfusu 52.000’e yakındır. Bu sayı kent nü
fusunun yaklaşık % 31’ni oluşturmaktadır (Gaziantep Kent Bü
tünü, 1971).
Gaziantep’in ikinci imar planı Yüksek Mimar Hamit Kemali Söy
lemezoğlu ve Yüksek Mimar Kemal Ahmet Aru tarafından 1950
yılında yapılmıştır (GBB, 2011). Planda, Herman Jansen
Plan’ının önerdiği kentsel gelişme alanları korunmuştur. Planda
çalışma alanlarının kentin kuzeydoğusunda (Nizip yolu çıkışı) ve
güneydoğuda (Halep yolu çıkışında) yer alması öngörülmüştür
(Şekil 3). Alleben Deresi çevresindeki açık ve yeşil alan düzen
lemeleri bu planda da vardır. Söylemezoğlu ve Aru’nun yaptığı
bu ikinci planın uygulanmaya başlamasıyla kent merkezinde
modern bir nitelik kazanmakta olan Gaziler Caddesi kesimi ye
nilenmeye başlamıştır. Kentin batı ve güneydoğusunda öngö
rülen gelişmesine bağlı olarak, gelişme alanları Atatürk Bulvarı,
İnönü ve Akkoyunlu caddeleri yönüne kaymıştır.
Gaziantep kent nüfusunun 1950’lerden sonra göçlerle oluşan
büyümesi daha sonraki yıllarda da devam etmiştir. Bu artış,
kent içinde özellikle göçle gelen nüfustan kaynaklı biçimde
konut ve iş yeri sayısında da yaşanmış, oluşan talep, kente yeni
ve planlı konut ve işyeri alanlarının açılmasına ilişkin arayışları
da beraberinde getirmiş, yaşanan gelişmeler söz konusu planın
yetersiz hale gelmesine neden olmuştur. 1950 yıllarından sonra
artan göç ile birlikte düşük gelirli gruplar Karşıyaka ve Düztepe
eteklerinde yer seçmiştir. Yine Jansen planında öngörülen gü
zergahlar üzerinde gelişme devam etmiştir (GBB, 2011). Üst
gelir grubu Kavaklık yöresine yerleşmiş, böylece kent güneybatı
yönünde gelişmiştir. İnönü Caddesi de bu dönemde açılmıştır.
Kent merkezi güney ve batı yönlü gelişme göstermiş ve kentsel
fonksiyon alanlarında ayrışma başlamıştır. Eski kent merkezin
deki yollar kentsel dönüşümle genişletilmiştir. Hızlı gelişmeye
karşın Alleben Deresi’nin kuzeyinde yer alan tarım alanları ko

Şekil 3: Söylemezoğlu ve Aru Planı (1950) (GBB, 2011’den değiştirilerek).
Figure 3: Söylemezoğlu and Aru Plan (1950) (modiﬁed from GBB, 2011).

runmuştur.
İpek Yolunun E90 karayolu olarak şimdiki Karşıyaka ve Gar bi
nasının kuzeyinden bağlanması önemli şekilsel farklılıklara yol
açmıştır. Bu farklılıkları kent merkezi fonksiyonlarının taşınması
ve Nizip caddesinde küçük sanayi sitesinin gelişmesi şeklinde
sıralamak mümkündür. İlave olarak kentin bazı alanlarında (Kar
şıyaka, Yeşilova ve Boyno mahalleleri) kontrollü olmayan yapı
laşma yaşanmıştır. 19601975 yılları arasında Bahçelievler,
Kavaklık ve Öğretmenevleri mahallelerinin yanı sıra Gaziantep
kentinde 40’a yakın yeni mahalle oluşmuştur. 1975 yılında kent
teki mahalle sayısı 75’tir (Göğüş, 1997).
Gaziantep Kenti’nin üçüncü imar planı kent plancısı Zühtü Can
ve ekibi tarafından yapılmış, kentin gelişmesini 1990'lı yıllara
kadar Can ve ekibi tarafından şekillendirilmiştir (GBB, 2011).
Zühtü Can Planı’nda 1995 yılı hedef yıl olarak alınmış, bu yıla
gelindiğinde kent nüfusunun 1 milyona ulaşacağı tahmin edil
miştir. Hazırlanan planın alansal büyüklüğü yaklaşık olarak
8.010 hektara ulaşmıştır. 1995 yılına gelindiğinde nüfus tahmin
leri tutmamış, kentin nüfusu tahminlerin oldukça altında kal
mıştır. 1974 imar planına göre kentin %36’sı konut alanı, % 22’si
sanayi alanları, %17’si açık ve yeşil alanlar, % 14’ü resmi alanlar
%6’sı eğitim alanları, %5’i ise ticaret alanlarından meydana gel
mektedir (Ay, 2001). Bu plan döneminde, 8.010 hektar büyük
lüğünde planlı alana sahip olan Gaziantep Kenti’nin mücavir
alan büyüklüğü ise 31.394 hektar dolayındadır (GBB, 2011). Bu
dönem içinde, planlı alanlar bir önceki plana göre genişlemiş
de olsa, kaçak yapılaşmalar ile belediyeler tarafından mevzi
imar planı biçiminde plan onamaları ve buna bağlı kentin yatay
yönde gelişmesi de devam etmiştir. Kaçak yapılaşma ve mevzi
planların kent bütününden kopuk olarak yapılması nedeniyle
bütünden kopuk, sağlıksız kent parçalarının oluşumu hızlanmış
tır (GBB, 2011).
Gaziantep Kenti’nin üçüncü planının yapıldığı bu dönemde yeni
gelişme alanlarının açılması hızlanmış, imalat sanayi yer seçimi
belirginleşmiş, kentin güney ve güneydoğusunda Organize Sa
nayi Bölgesi’nin temelleri atılmıştır. Küçük sanayi sitesi doğu yö
nünde geliştirilmiş, karşısında Gazikent Toplu Konut alanı
oluşturulmuştur. Kaçak yapılaşma alanlarının büyümesi devam
etmiş, doğu yönünde Çıksorut Mahallesi oluşmuştur. Üçüncü
plan dönemine kadar tarımsal niteliği korunan İncilipınar, De
ğirmiçem ve Sarıgüllük üzerinde artan baskılar sonucunda ya
pılaşmaya açılmıştır. Orta ve üst gelir grubunun yer seçtiği bu
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alanlar yeni kent merkezinin de geliştiği kesim olmuştur. Bu ke
simde valilik, emniyet, belediye gibi yönetim birimlerinin yer
alması ile kentleşme hız kazanmıştır. Hemen her yöne doğru
yapısal gelişme olmuş, yağ lekesi şeklinde büyüme görülmüştür
(GBB, 2011).

5.1.3. 1980 sonrası dönem
Bu dönemde, Gaziantep’teki kentleşme hızı bir önceki döneme
(19751980) göre yükselerek ‰49 seviyesine ulaşmıştır (Tablo
4). Elbette bunda bir önceki kentleşme döneminde (emek gü
cünün kentleşmesi) uygulanan politikalar etkilidir. Ancak bu
oran Türkiye’nin kentleşme hızından (‰63) düşüktür. Gazian
tep Kenti’nin 1980 yılındaki 374.290 olan nüfusu ve beş yıl
sonra 104.345 kişi artarak 478.635'e ulaşmıştır (DİE, 1985).
1980’li yıllar aynı zamanda ülkelerin değil onların bir alt parçası
olan bölgelerin önem kazandığı ve buna bağlı olarak yerel bi
rimlerin dünya üretim sistemine entegre olduğu bir dönemdir
(Başak ve Saraçoğlu, 2011). Bu gelişmelere bağlı olarak bölgesel
kalkınma planları hazırlanmaya başlanmış ve Gaziantep Kenti
de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan GAP içinde yer al
mıştır.
Tablo 4: Türkiye’de ve Gaziantep Kenti’nde kentleşme hızı (‰) (19802018).
Table 4: Speed of urbanization in the city of Gaziantep, and Turkey (‰) (1980‐
2018).

1970’li yılların sonunda sanayi sonrası ekonomi Fordist ekono
minin yerini almıştır. Bu duruma bağlı olarak bölgesel kalkınma
ve bölgesel planlama anlayışının yerine yerel kalkınma anlayışı
ön plana alınmıştır. Böylece yerel koşullarda şehirler arasında
rekabet başlamış, bu rekabet sonucu “Yerel Kalkınma ve Yeni
Sanayi Odakları” konuları gündeme gelmiştir (Çakmak ve
Erden, 2005). Gaziantep ve Denizli de olduğu gibi Anadolu'nun
bazı şehirleri fason mal üreten yerler olarak gelişme göstermiş
tir.
19701990 arası dönemde Gaziantep’te sanayinin yer seçimi
yerleşme alanlarını şekillendirmiştir. İmalat sanayi farklı yön
lerde gelişmiştir. Gazikent toplu konut alanı küçük sanayi site
sinin karşısında yer seçmiştir. İncilipınar, Değirmiçem,
Sarıgüllük mahalleleri imar planı ile yapılaşmaya açılmıştır. Bu
alanlara orta ve üst gelir grubu yerleşmiş, bu alanların bir kısmı
zaman içinde yeni kent merkezi haline gelmiştir. Yeni kent mer
kezi gelişimi Stadyum yanındaki Defterdarlık binasının yapımı
ile devam etmiş, Valilik, Emniyet ve Belediye binalarının yapımı
ile hız kazanmış tır (GBB, 2011).
Üst gelir grubu bu dönemde yer değiştirmiştir. Bu yer değiş
tirme Kavaklık prestij bölgesinden daha yüksek katlı, daha geniş
dairelere sahip alanlara doğru yaşanmıştır. Fevzi Çakmak Bul
varı üzerinde yeni yapılaşmalar oluşmuştur (GBB, 2011). Gazi
antep’te 19801990 yılları arasında yaşanan toplu sanayileşme
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faaliyetlerine bağlı olarak 1990 yılında iş kollarının dağılımında
da bir değişiklik gerçekleşmiştir. Çalışan nüfusun % 3’ü tarım
sektöründe, %23’ü ticaret, %35’i hizmetler ve %38’i ise sanayi
sektöründe çalışmaktadır (DİE, 1990).
1990 yılında kentin nüfusu 600 bini (603.434) aşmıştır (DİE,
1990). Kentleşme hızı bir önceki döneme göre düşmüş olmakla
birlikte, Türkiye’nin kentleşme hızından (‰43) daha fazla artış
göstererek ‰46 seviyesine ulaşmıştır. Bu gibi gelişmeler neti
cesinde; yaşanan sorunlar, kaçak yapılaşma eğilimi, mevzi imar
planları ile planlı alanlar dışına yapılaşmaların sıçraması ve ken
tin gereksinimleri dikkate alınarak 1989 yılı sonrasında yeni bir
plan elde edilmesine yönelik çabalar görülmektedir. Bu kap
samda, kentin mücavir alan sınırlarının genişletilmesine yönelik
girişimler sonucunda mücavir alan 71.934 hektara çıkarılmıştır
(GBB, 2011). 75 olan mahalle sayısı ise % 66’lık bir artışla 113'e
ulaşmıştır. 1990’da Gaziantep kent nüfusunun % 45’i yeni ku
rulan 38 mahallede ikamet etmektedir. 1975–1990 yılları ara
sında kent nüfusu 300.552 kişilik bir artış göstermiş olup bu
miktarın ise yaklaşık % 91’i yeni gelişen mahallelerde yaşarken
% 9’u ise eskiden var olan 75 mahallede yaşamaktadır. Üst gelir
grubunun artan talebi nedeniyle arazi değerleri de artmıştır.
Nitekim İbrahimli ve Kızılhisar bölgeleri 1990’lı yıllarda hızla
yerleşime açılmıştır. 1990'lı yıllarda şehre yönelik göçler hızlan
mıştır. Bu göçler hemşehriakrabalık ilişkileri nedeniyle ortaya
çıkan zincir göçü şeklindedir. Gaziantepin bu dönemde alansal
olarak gelişmesi devam etmiştir. İbrahimli bölgesi üst gelirliler,
Karataş bölgesi memur ve orta gelirliler tarafından iskan edil
miştir. Bunun yanında, günümüzde 40 bini aşan öğrenci sayı
sına sahip Gaziantep Üniversitesi’nin ana kampusunun de
Karataş Bölgesi’nde olması bu alanın hızla nüfuslanmasının
başka nedenidir.
Kentin dördüncü nazım imar planı (Şekil 4) 1990 yılında H. Oğuz
Aldan’a hazırlatılmıştır. Gaziantep’in dördüncü Nazım İmar Pla
nında hedef yıl olarak 2005 yılı kabul edilirken, bu yılın nüfusu
ise 1.800.000 kişi olarak belirlenmiştir. Yapılan bu yeni planla
kentin planlı alanlarının büyüklüğü 8.000 hektardan 21.000
hektara çıkarılmıştır (GBB, 2011).

Şekil 4: Oğuz Aldan Planı (1990) (GBB, 2011’den değiştirilerek).
Figure 4: Oguz Aldan Plan (1990) (Modiﬁed from GBB, 2011).

1990 yılı planı Gaziantep Kenti’nin nüfusundaki hızlı artışı dik
kate almıştır. Böylece nüfusun konut talebini karşılamak ama
cıyla öncelikle kentin kuzey ve güneyinde, İbrahimli, Kızılhisar

36

Aliağaoğlu & Koyuncu / Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 29‐40

bölgeleri gelişme alanları olarak planlanmıştır. Kamu mülkü ol
mayan bu alanlarda gerçekleştirilen konut alanı planlaması,
kentte önemli düzeyde arsa stokunun oluşmasına katkı sağla
mıştır. 1990 yılı nazım imar planı ve bu plana göre sonraki yıl
larda etaplar halinde geliştirilen ve onaylanan uygulama imar
planları ile yeni mekansal önlemler alınmıştır. Gecekondulaş
mayı önlemek, sosyal konut alanları ve altyapılı arsa üretmek
bu önlemler arasındadır. Bunlar arasında; Göllüce Konut Ge
lişme Alanı, KızılhisarSerince Konut Gelişme Alanı, Bağlarbaşı
Konut Gelişme Alanı, Sam Mezrası Konut Gelişme Alanı, öne
çıkan planlama bölgeleridir. 1990 sonrası yapılan planlarla ken
tin planlı konut alanı yaklaşık 4.500 hektar artarak 7.400 hek
tara çıkarılmıştır (GBB, 2011).
Sanayi istihdamı Gaziantep Kenti’nde çalışanların sektörel da
ğılımında hep ilk sıradadır. Sanayi ve planlama çift yönlü ilişki
içindedir. Sanayide yaşanan gelişmeler plan kararlarını etkile
miş, plan kararlarıyla da sanayinin gelişmesini destekleyecek
kararlar alınmıştır. 1990 planlarıyla kentte var olan sanayi alan
ları büyütülmüş, yaklaşık 1.800 hektar olan bu alanlar 2.250
hektara çıkartılmıştır (GBB, 2011). Geliştirilen plan kararlarıyla,
geleneksel merkezin özgün niteliklerine dönmesini destekleye
cek kararlar yaşama geçirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, ken
tin doğusunda yeni bir ticari merkez, GATEM (Gaziantep Ticaret
ve Endüstri Merkezi) oluşturulmuştur. Kentin çok merkezli ol
masına yönelik çabalar kapsamında, yeni bir alt merkez ise ken
girişinde
tin kuzeyindeki Araban yolu üzerinde kent
planlanmıştır. Bu alanda yaklaşık 40 hektarlık bir alan planlan
mıştır. Bu alan yeni otogar ve bölgeye hizmet edecektir. Gazi
antep Kenti’nde 19902000 yılları arasındaki dönemde yıllık
nüfus artış hızında bir azalma meydana gelmesine rağmen, ken
tleşme hızının hala ‰35 gibi Türkiye ortalamasının (‰28) üs
tünde olduğu görülmektedir. Gaziantep kent nüfusu 2000
yılında 853.515 kişiye yükselerek metropoliten kent olma yo
lunda adımlar atmıştır (DİE, 2000). ADNKS’ ye göre kentin 2007
yılında nüfusu 1.175.042’ye yükselmiştir (TÜİK, 2007). Ken
tleşme hızı ise bir önceki döneme (19902000) göre artarak
20002010 döneminde ‰44 seviyesine yükselmiştir (Tablo 4).
Elbette bunda hem doğal nüfus artışı hem de kente yönelen
göçler etkilidir.
2011 yılından sonra Orta Doğu’da yaşanan savaş ve Suriye’de
yaşanan iç çatışmanın yol açtığı göç nedeniyle Gaziantep savaş
ortamından gelen mültecilerin odak noktası haline gelmiştir.
Kentin bu bölgelere coğraﬁ bakımdan yakın ve ekonomik bir
cazibe merkezi olması da bu göçlerin yaşanmasında etkilidir.
Suriyelilerin nüfusu ile ilgili en güncel veri 2014 yılına ait ol
makla birlikte Gaziantep kent merkezinde yaşayan Suriyelilerin
sayısı 246.620’dir (Gaziantep Kent Konseyi, 2014). Fakat bu sa
yıya kayıt dışı sığınmacılar dâhil edilmediği için daha fazla sığın
macının kentte yaşadığı düşünülmektedir. Kentin 2018 yılındaki
toplam nüfusu ise 1.680.222 kişiye yükselmiştir (TÜİK, 2018).
Günümüzde (20102018 arası dönem) Gaziantep’te kentleşme
hızı ‰33 seviyesindedir. Türkiye’de ise ‰44’tür. Bu oran nüfus
sayımının yapıldığı 19271935 ve 19801985 nüfus sayımların
dan sonra kentleşme hızının ülke kentleşmesinden düşük ol
duğu üçüncü dönem olarak dikkat çekmektedir.
Son dönemlerde plan kararlarıyla batıda İbrahimli, güneybatıda
Yeditepe ve güneyde Taşlıca bölgesinde planlı konut alanı ge
lişmeleri yaşanırken, Belediyeler ve TOKİ önceliğinde bir bö
lümü gecekondu dönüşüm projesi niteliğinde olan kentin farklı
noktalarında (Beylerbeyi, Seyrantepe, Perilikaya, Serinevler, Ye

şilkent) yapılan toplu konut çalışmaları ile konut gelişmeleri
yeni bir aşamaya taşınmıştır.
Gaziantep merkez kent olarak nitelendirebilecek alanda planlı
gelişmiş konut alanları ağırlıklı olarak kentin batı, kuzey batı,
güney batı ve güney bölgelerinde gelişmiştir. Son yıllarda bele
diyeler ve TOKİ aracılığıyla kentin kuzeyinde ve doğusunda ger
çekleştirilen toplu konut uygulamaları ile bu bölgelerde de plan
kararlarıyla konut gelişmeleri yaşanmaya başlanmıştır. Ancak
bu uygulamalar, proje bazında ve dar kapsamlı olarak gerçek
leşmiştir. Planlı gelişen konut alanları, Şehitkamil ilçesinde mer
kezden kuzeybatı yönüne, İbrahimli Bölgesi’ne doğru gelişme
gösterirken, Şahinbey İlçesi sınırları içinde ise planlı konut ge
lişmeleri merkezin batısında Alleben Deresi’ne paralel biçimde
Kavaklık ve Öğretmenevleri Mahallelerinden batı yönünde iler
lemiş, Binevler Mahallesi sonrasında güneyde Gaziantep Üni
versitesi yerleşkesi karşısına sıçramış ve buradan da güney
doğuda Karataş Bölgesi’ne ilerlemiş durumdadır. Örneğin gü
nümüzde Mavikent ve Akkent yerleşmeleri kentin güneyinde
inşa edilmiş yeni konut alanlarındandır.
TOKİ ile yapılan işbirliği ile geliştirilen konut projelerinde ise kat
yüksekliklerinin 71012 katlara ulaştığı, genel olarak yüksek
katlı ve yoğun yapılaşmaların tercih edildiği görülmektedir. Bu
projelerin bir bölümü, kamu mülkleri üzerinde, henüz hiçbir ya
pılaşmanın bulunmadığı boş alanlarda (Örneğin; Beylerbeyi
TOKİ Konutları) bir bölümü ise geçmişte kaçak ve düzensiz ya
pılaşmış alanlarda (Örneğin; PerilikayaSerinevler TOKİ uygula
maları) kentsel dönüşüm projeleri olarak geliştirilmiş ve
yapılmıştır. Günümüzde Şahinbey Belediyesi’nin kentsel dönü
şüm kapsamında Özdemirbey Caddesi üzerinde inşa ettiği ko
nutlar da planlı gelişen alanlardandır. Söz konusu projeler
aslında Gaziantep Kenti’nde soylulaştırma sürecine işaret et
mektedir. Gaziantep’in mekânsal dokusunda günümüz kentle
rinde görülen yeni bir mekân düzenlemesi yaklaşımı göze
çarpmaktadır. Bu yeni anlayışa göre büyük kentlerin tarihsel
geçmişleri uluslararası turizm piyasaları hedeﬂenerek yeniden
keşfedilmekte ve kentsel mekânlar bu anlayış içerisinde yeni
den düzenlenmektedir (Öncü, 2016). Gaziantep için de bu
durum söz konusudur. Havaalanı yolu üzerinde bulunan gece
kondu yerleşmelerinin kente gelen turistlerin yol boyunca ken
tin yoksul halkını görmemeleri için yıkılıp yerlerine toplu konut
projeleri ile yüksek binaların yapılması bu duruma bir örnek
oluşturmaktadır. Ayrıca Güneydoğu’nun ilk ve en büyük kon
septli konut projesi sayılan ve Gaziantep’te gelir seviyesi yüksek
kesimin yeni yaşam alanı olarak adlandırabileceğimiz Antepia
konutları da kentin en modern yaşam alanı olmasının yanında
bir kapalı toplum olma özelliği de taşımaktadır. Görüldüğü
üzere Gaziantep’te daha çok kapitalist kentlerde görülen ayrışık
ya da birbirine benzemeyen yapıların çoğunlukta olduğu me
kânlar söz konusudur.

5.2. Gaziantep Kenti’nde Nüfus Büyüklüğü ve
Yoğunluğunun Mahalle Bazında Dağılışı
5.2.1. 2000 yılında nüfusun mahallere göre dağılışı
2000 yılında kentin mahalle nüfuslarında ciddi artışlar görülm
üştür. Dolayısıyla kent yatay yönde hızlı bir şekilde büyümüştür.
Kentin 2000 yılında kapladığı alan yaklaşık 37 km2’dir. Özellikle
kentin güneybatıda bulunan Kilis, Halep ile batıda Adana yolu
istikametinde geliştiği söylenebilir. Güneybatı doğrultusunda
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gelişmesinde üniversitesinin burada bulunmasının etkisi vardır.
Çalışma sahasında nüfusun 2000 yılında mahallelere göre da
ğılışına bakıldığında batıda İbrahimli ve kuzeydoğuda Gazikent
bölgelerinde nüfusun daha fazla olduğu görülmektedir. Bu böl
geler 1990 sonrası planlı dönemde yerleşmeye açılmış ve
2000’li yılların başında nüfuslarını hızla arttırmışlardır. Ancak
kente göçle gelenler bu planlı gelişen alanlarda yerleşmemiştir.
Karşıyaka, Düztepe, Ünaldı ve Hoşgör gibi mevcut kenar ma
hallelere yerleşilmiş veya bunların kenarlarına yeni mahalleler
eklemişlerdir. Böylece Gaziantep kuzeybatı, batı ve güneybatı
yönünde planlı gelişirken, özellikle iç kesimlerde, doğu ve gü
neydoğu yönünde kontrol dışı gelişme yaşanmıştır. 2000 yılında
kentteki mahallelerin sayısı 147 olmuştur. Ortalama mahalle
nüfus büyüklüğü ise 5.340 kişidir.
2000 yılında nüfusun 01000 kişi arasında olduğu mahalleler
sınıfında 1990 yılına göre nüfusu giderek düşen mahalleler ken
tin merkezi iş sahasında konumlanmış alanlardır (Şekil 5). Ken
tin toplam nüfusu içinde %3,6’lik paya sahip olan bu
mahallelerin sayısı 7’dir. Nüfusu en az olan yerleşme Karatarla
Mahallesi’dir. Şenyurt Mahallesi 959 kişilik nüfusu ile bu grup
taki en fazla nüfusa sahip yerleşmedir.

Şekil 5: Nüfus büyüklüğünün mahallelere göre dağılışı (2000).
Figure 5: Distribution of population Size according to neighborhoods (2000).

1.0002.500 arası nüfus grubuna göre kentte 33 mahalle bu
lunmaktadır. Genelde kentin çekirdek kısmı ve çevresinde yer
alan bu mahalleler %6.4’lük oranla kent nüfusunda en az paya
sahiptir. Gündoğdu Mahallesi 1.052 kişiyle en az nüfusa sahip
yerleşmedir. Kentin batısındaki Pancarlı Mahallesi ise bu grup
taki en büyük yerleşmedir.
2.5015.000 arası nüfusa sahip mahallelerin sayısı 38’dir ve kent
nüfusunun %17’lik payını oluşturmaktadırlar. MİA içerisinde yer
alan İncilipınar Mahallesi 2.638 kişilik nüfusu ile en az nüfusa
sahip yerleşmedir. Kentin kuzeyindeki Nurtepe Mahallesi ise en
fazla nüfusa sahip yerleşmedir.
Kentin demograﬁk ağırlık merkezini oluşturan 5.001 10.000
arası nüfusa sahip mahallelerin çoğu genelde kentin kenar ma
halleleri (Şekil 5) konumunda olup altyapı bakımından yeter
sizdirler. Kent nüfusunun %37’lik bir kısmını oluşturan bu
mahallelerin sayısı 47’dir. Kavaklık Mahallesi bu gruptaki en az
nüfusa sahip yerleşme olurken Sarıgüllük Mahallesi 9.918 kişilik
nüfusu ile en fazla nüfusa sahip alandır.
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olup toplam nüfusun %36’lık bir kısmını oluşturmaktadırlar.
Yeni Mahallesi en az nüfusa sahip yerleşmedir. Gazikent Ma
hallesi ise bu gruptaki en fazla nüfusa sahip yerleşmedir.
2000 yılında 147 olan mahalle sayısına 30 mahalle daha ekle
nerek bu sayı günümüzde 176 mahalleye ulaşmıştır (Şekil 6).
20002018 arası dönemde yer tercihlerinde daha çok toplu
konut türü yapılaşmalar önemli ölçüde rol oynamaktadır. 2018
yılı itibariyle ortalama mahalle nüfusu 9.400 kişidir. Bu durum
kentin hem alan bakımından geliştiğini hem de nüfusunu hızla
arttırdığının bir göstergesidir. TÜİK’e göre 2018 yılında kentin
nüfusu 1.680.222 kişidir. Kentin hızla nüfuslanması arazi değer
lerinde de artışa neden olmuş, dolayısıyla Gaziantep'de yatay
büyüme yerini dikey yönde büyümeye bırakmıştır.
2018 yılında 01.000 arası nüfusa sahip mahallelerin sayısı
22’dir. Bu mahalleler kent nüfusunda %1’den daha az paya sa
hiptir. Büyük çoğunluğu kentin çekirdek kısmında yer alan bu
mahalleler kuruluş gelişim sürecinin başlangıç aşamasında ku
rulması ve mahallenin sosyal bir birim olması nedeniyle hem
az nüfuslu hem de alan bakımından küçüktür. Bu alanlarda nü
fusun az oluşunun hatta bazı mahallelerde azalmanın meydana
gelmesinin konut dışı kullanım alanlarının özellikle ticari iş yer
lerinin çokluğu ile bağlantısı vardır. Karatarla Mahallesi 36 kişi
ile aynı zamanda Gaziantep’in en az nüfusa sahip yerleşmesidir
(Şekil 7). Çukur ve Düğmeci mahalleleri gruptaki diğer yerleş
melerdir. Gruptaki en fazla nüfusa sahip Ulucanlar Mahalle
si’nin nüfusu ise 992 kişi’dir. Kent merkezinde yer alan bu
mahallelerde nüfus artışı farklı nedenlerle ortaya çıkmıştır. Bu
nedenleri; arazi ﬁyatlarındaki yükseklik, ticari kullanımın fazla
laşması, boş alanların azlığı, kat irtifasının düşüklüğü ve ulaşım
daki gelişmeler şeklinde sıralamak mümkündür. Bu grupta yer
alan İbrahimli ve Sanayi mahallelerini ayırmak gerekmektedir.
Çünkü bu mahalleler kentin çekirdek kısmında yer almamakta
dır. Bu mahalleler yerleşmede tercih edilmemektedir. Bu
durum alanın daha çok kentin gelişme yönünün tersinde ol
ması ve toplu konut alanlarının yoğunluk kazandığı mahalleler
olmalarıyla ilişkilidir.
1.0012.500 arası nüfusa sahip mahallelerin sayısı 24’tür. Bu
mahalleler kent nüfusunda % 2.2’lik paya sahiptir. Kentin kuze
yindeki Yeşilova Mahallesi 2.464 kişilik nüfusu ile en fazla nü
fusa sahip yerleşmedir. Kentin kenar mahallerinden olan
Özdemirbey Mahallesi ise 1.062 kişi ile gruptaki en az nüfusa
sahip alanadır.
2.5015.000 arası nüfusa sahip mahallelerin sayısı 32’dir. Bu
mahalleler kentin nüfusunda % 7’lik paya sahiptir. Kuzeydeki
Aydıntepe Mahallesi 4.693 kişi ile en fazla nüfusa sahip yerleş
medir. Kentin güneyinde bulunan Etiler Mahallesi’nin nüfusu
ise 2.533 kişidir.
5.00110.000 arası nüfusa sahip mahallelerin sayısı 36’dır. Kent
nüfusunda % 16’lık bir paya sahiptir. Bu mahallelerden kentin
kuzeyindeki Beykent Mahallesi 9.871 kişi ile gruptaki en fazla
nüfusa sahip mahalledir. Güneyde bulunan Kahvelipınar Ma
hallesi ise 5.115 kişilik nüfusu ile gruptaki en az nüfusa sahip
yerleşmedir.
10.00120.000 arası nüfuslu mahallelerin sayısı 45’tir. Bu ma
halleler kentin demograﬁk ağırlık merkezini oluşturup kent nü
fusunda % 41,2’lik bir paya sahiptir. Bunlardan kentin
kuzeyindeki Mevlana Mahallesi bu gruptaki en büyük yerleşme
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Şekil 6: Gaziantep Kenti’ndeki mahalleler (2018).
Figure 6: Neighborhoods in Gaziantep city (2018).

olurken güneydeki Cengiztopel Mahallesi ise en küçük yerleş
medir.
2018 nüfus verilerine göre nüfusun 20.000 ve üzerinde olduğu
mahalle sayısı 12’dir. Bu mahalleler kent nüfusunun % 22,5’lik
kısmına karşılık gelmektedir. Kentin güneyindeki Karataş, Yedi
tepe, Güneykent ve Şahintepe mahalleleri nüfusun en fazla ol
duğu yerleşmelerdir (Şekil 7). Bu mahalleler genelde
yapılaşmanın imar planı dâhilinde geliştiği alanlardır. Nüfus
miktarının fazla olmasında Gaziantep Üniversitesi’nin ve Tıp Fa
kültesinin burada konumlanmış olması, yeterli talep gören arazi
varlığı ve TOKİ uygulamaları etkilidir.

Şekil 7: Nüfus Büyüklüğünün mahallelere göre dağılışı (2018).
Figure 7: Distribution of population size by districts (2018).

Yukarıda sayılan mahallelerin dışında nüfusun 20.000 ve üze
rinde olduğu diğer yerleşmelere bakıldığında kentin batısında
Batıkent, Güvenevler ve Atatürk mahalleleri, doğusunda Sey
rantepe Mahallesi, güneyinde Güneş, Akkent ve İstiklal mahal
leleri ve güneydoğusunda ise Vatan Mahallesi’dir (Şekil 7). Saha
çalışmasında edinilen bilgilere göre genelde 56 katlık apart
manlardan oluşan ve yüksek gelire sahip insanların oturduğu
bu mahalleler nispeten geniş caddelere ve yeşil alanlara sahip
tir. Elbette yukarıda sayılan mahallelerin gelişmesinde ulaşım
da etkilidir. Nitekim tramvay hattının ikinci etabı 12 Eylül
2012’de Karataş tramvay hattının açılması ile gerçekleşmiştir.

Böylelikle kentin güneyinde, kent merkezine erişim açısından,
topoğrafya ve arada kalan yoğun ve kaçak yapılaşmış bölgeler
nedeniyle sorunlar bulunan bölgede yaşayan/yaşayacak insan
ların merkeze erişimi daha da kolaylaştırıldı. Diğer yandan bu
hattın doğrudan ve kısa sürede Gaziantep Üniversitesi Yerleş
kesi’ne de erişim sağlayacak olması, bölgedeki konut alanlarının
kısa süre içinde gelişmesini desteklemiştir. Tramvay bu alan
larda arsa ﬁyatlarını arttırdığı gibi kente göçle gelen insanlar
için de bir cazibe yaratmıştır.
Gaziantep kenti güney yönlü gelişme eğilimindedir. Çünkü ya
pımı henüz tamamlanmamış olan Gaziantep Şehir Hastane
si’nin de kentin güneyindeki İbni Sina Mahallesi sınırları
içerisinde kurulacağı düşünülürse kent gelişim yönünün güney
deki Kilis Yolu istikametinde olacağı söylenebilir. Buna karşılık
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin TOKİ aracılığıyla kentin ku
zeyindeki Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilecek
olan 50.000 konutluk Kuzey şehir projesi ile 300.000 kişilik bir
uydu kent oluşturulması amaçlanmaktadır. Eğer proje tamam
lanırsa kentin en önemli sorunlarından biri olan konut proble
minin çözüleceği ve kent içindeki daralma ve tıkanıklığın
azalacağı yerel aktörler tarafından ifade edilmektedir. Kentin
nüfusu günümüzde daha çok güneyde kümelenmiştir. Ancak
söz konusu proje hayata geçtiğinde kentin nüfusu sadece gü
neyde değil kuzeyde de toplanacaktır.
Kentin 2000–2018 yılları arasında nüfus miktarı değişimi farklı
özelliktedir. Nüfus kaybeden 76 mahalle dışında diğer mahal
leler değişik miktarlarda nüfus kazanmışlardır. Nüfus kaybeden
mahallelerin büyük çoğunluğu kentin çekirdek kısmında yer al
maktadır. Diğerleri ise merkez çevresinde, kentin batısında ve
doğusunda konumlanmışlardır (Şekil 8). Bu mahalleler TOKİ
tarzı yapılaşma nedeniyle taleplerin başka alanlarda artması ve
kentin iş ve ticaret sahası içinde yer aldıklarından dolayı nüfus
gelişimi açısından düşüşler yaşamaktadır.
1.000 kişinin altında nüfus kazanan mahallelerin sayısı (14)
fazla değildir. Bu mahallelerden 4’ü MİA içerisinde yer aldığın
dan diğerleri ise kentin gelişim yönünün tersinde olması ve ta
lebin buralara düşük olması nedeniyle az nüfus çekmişlerdir.
1.0015.000 arası nüfus kazanan mahalleler kentin çekirdek kıs
mının çevresinde, kuzeyde ve batıda kümelenmişlerdir. Merkez
çevresindekiler arazi ﬁyatlarındaki yükseklik, ticari kullanımın
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fazlalaşması ve ulaşımdaki gelişmeler sonucunda merkezden
çevre alanlara tercihlerin artışı gibi sebeplerden fazla nüfus çe
kememişlerdir.
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tadırlar. Kentin çekirdek kısmında yer alan mahallelerin iş ve ti
caret sahası içerisinde bulunmaları nedeniyle konut dışı arazi
kullanımı yüksek olup nüfus yoğunluğu ise düşüktür (Şekil 9).
Diğer mahalleler büyük çoğunluğu yeni gelişen ya da eski bir
mahallenin bölünmesi ile oluşan mahallelerdir. Örneğin; Güneş
Mahallesin bölünüp yerine Geylani ve Ertuğrul Gazi mahalleleri
oluşturulmuştur. Kentin yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ma
halleleri ise birçoğu altyapısız ve kontrolsüz gelişen kenar ma
hallelerdir. Bu mahalleler alan bakımından da küçüktür. 1.065
kişi/ha ile Gaziantep’in en yoğun nüfuslu yerleşmesi Özgürlük
Mahallesi’dir (Şekil 9).

5.Sonuç

Şekil 8: Nüfus büyüklüğünün mahallelere göre değişimi (20002018).
Figure 8: Change of population size according to neighborhoods (2000‐2018)

5.00110.000 arası nüfus kazanan mahalleler kentin farklı yön
lerinde bulunmaktadırlar. Bunlar kentin batısında, kuzeyinde
ve güneyinde olmak üzere üç farklı alanda yer almaktadır.
10.001 20.000 arası nüfus kazanan mahalleler kentin, kuze
yinde ve güneyinde ve doğusunda konumlanmıştır. Bunlar iki
nedenle nüfus kazanmışlardır. Kentin doğusunda yer alanlar
için geniş arazi varlığı ve toplu konut projesinin etkisi başlıca
nedenlerdir. 20.000 üzerinde nüfus kazanan mahalleler kentin
gelişim yönünde olmaları, geniş arazi varlığı ve ulaşım nede
niyle nüfus kazanmışladır.
2018 yılında kent nüfus yoğunluğu açısından değerlendirildi
ğinde kentin ortalama nüfus yoğunluğu 233 kişi/ha’dır. Kentin
doğusunda yer alan Taşlıca, Burak,Atakent ve Sanayi mahalle
leri 1 kişi/ha ile en az nüfus yoğunluğuna sahip mahallelerdir
(Şekil 9). Yüzölçümü bakımından büyük olan bu mahallelerin
nüfus yoğunluğunun az olmasında Gaziantep Küçük Sanayi Si
tesi’nin ve GATEM’in bu mahallelerin sınırları içerisinde konum
lanmış olması nedeniyle yeterli talep görmemesi etkilidir.

Şekil 9: Nüfus yoğunluğunun mahallelere göre dağılışı (2018).
Figure 9: Distribution of Population Density by Districts (2018).

Ayrıca 0100 kişi/ha grubunda yer alan kentin diğer nüfus yo
ğunluğu düşük mahallelerinin bazıları kentin çekirdek kısmında
yer alırken diğerleri kentin doğu, batı ve güneyinde bulunmak

Çalışma alanı olan Gaziantep Kenti Türkiye kentleşme hareket
lerinin tarihsel süreçte geçirdiği gelişmeleri göstermesinin yanı
sıra bu süreçte kendine has özellikler de taşımaktadır. Gazian
tep Kenti, coğraﬁ geçiş bölgesi olmasının getirdiği ticaret kenti
özelliğinin yanı sıra, günümüzde yerel ve küresel faktörlerinde
etkisiyle sanayi ve ihracat kenti olarak da göze çarpmaktadır.
1980 sonrası kentleşme dönemi, diğer dönemlerinden farklıdır
ve farklı bir yapılanmaya sahne olmuştur. Bu dönemde farklı
nedenler kentsel mekanın şekillenmesini etkilemiştir. Bunları;
gecekondulaşma, sermaye dolaşım süreci, kolektif tüketim,
kent yöneticileri şeklinde sıralamak mümkündür. 1980 sonra
sında devletin de Gaziantep kentleşmesinde çok önemli bir
aktör olarak görev aldığı görülmektedir. Kısaca, sermaye ken
tleşmiştir.
Sermayenin kentsel rant alanına yönelmesinin izleri Gaziantep
şehrinde de görülmektedir. Nitekim geçmişte köy olan İbrahimli
ve Kızılhisar çevresinin yerini üst gelir gruplarının oturduğu kon
forlu, gösterişli yüksek apartmanlara bıraktığı görülmektedir.
Böylece kentsel mekan üretimi bakımından önceki yıllara göre
farklı olan spekülatif amaçlı rant artmıştır. İkinci farklılık ise ken
tin banliyölerinde yapılan toplu konutlar olarak göze çarpmak
tadır. 1990’lar sonrası alt gelir gruplarının konut ihtiyacı
kooperatiﬂer ve toplu konut projeleri aracılığı ile karşılanmıştır.
Dolayısıyla bu kesimin uydu kentleri, kent merkezinden uzakta
yapılan toplu konutları konut alanı olarak seçmiştir. Üst gelir
grupları farklı alanları tercih etmektedir. Bu alanlar, sessiz, kent
traﬁğinden uzak ve güvenli sitelerdir. Bunun yanı sıra
1970’lerde ortaya çıkan gecekondu semtlerine yeni mahalleler
eklenirken, bir yandan da kentsel mekân üretiminde görülen
yeni bir anlayışla bir kısım gecekondu semtlerinin yıkıldığı, yer
lerine toplu konut projeleri ile alt gelir grubunun yerleştiği yeni
bir süreç yaşanmaktadır.
Gaziantep’in mekânsal dokusunda da bu yeni yaklaşımın izleri
görülmektedir. Havaalanı yolu üzerinde bulunan gecekondula
rın kente gelen turistlerin yol boyunca kentin fakir halkını gör
memeleri için yıkılması, yerine yüksek apartman bloklarının
yapılması bu yeni anlayışın bir yansıması olarak ortaya çıkmak
tadır. Dolayısıyla 1980 sonrası neoliberal yapılanma ile birlikte
kapitalist kentlerin birçoğunda görülen kent içi mekândaki ikili
yapının keskinleşmesinin Gaziantep için de geçerli olduğu söy
lenebilir. Bu süreçte öne çıkan başka bir nokta ise kent içindeki
rant hareketlerine bağlı olarak kent merkezinde kamusal niteliği
olan alanların sayısının gittikçe azalmasıdır. Kentin önemli park
alanlarından olan Alleben Parkı’na yapılan AVM ve fuar bölge
sine yapılan otel bunun önemli bir göstergesidir. Böylece ka
musal niteliği olan alanların sayısı hızla azalmaktadır. Öyle ki bu
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gelişmelerin kentin kamusal yaşamını nasıl etkileyeceği sorusu
önem kazanmaktadır. Sermayenin kentsel alanları hedef alma
sıyla yaşanan metropolitenleşme süreci dışlayıcı dinamikleri
içinde barındırırken, kentsel mekânın tüm toplumsal sınıﬂar ve
kimlikler için eşitlikçi bir biçimde düzenlenmesi gibi bir yakla
şımı da dışladığını da söyleyebiliriz. Gaziantep Kenti günümüzde
güneybatıda Kilis, Halep Yolu ile batıda Adana istikametinde ge
lişmektedir.
Kentin nüfusu günümüzde daha çok güneyde kümelenmekte
dir. Gaziantep Kenti’nin alansal olarak gelişmesi doğrudan ya
da dolaylı bir şekilde kentsel arazi kullanımını etkilemektedir.
Kentin verimli tarım arazilerine doğru genişlemesi zaten az olan
tarım alanlarının giderek azalmasını da beraberinde getirecek
tir. Ancak kent nüfusunun gelecekte de artacağı düşünülürse
tarım arazilerine olan gereksinim de artacaktır. Kentin alansal
gelişiminin hızlı olması beraberinde birçok sorunu da getirmiş
tir. Bilhassa altyapının yetersiz olduğu alanlarda ulaşım başta
olmak üzere gürültü ve görüntü kirliliği gibi sorunlar çok yüksek
boyutlara ulaşmıştır. Mahalle nüfuslarının kalabalık olması eği
tim sağlık ve gibi hizmetlerin aksamasına neden olacaktır. Ga
ziantep Kenti’nde sosyal donatıların ve altyapının adil bir
şekilde sunumunun, kentsel yatırımların az gelişmiş ve nüfusun
yoğun olarak yaşadığı bölgelere aktarılması ile mümkün olacağı
söylenebilir. Bu açıdan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başta
olmak üzere merkez ilçe yerel yönetimlerine büyük görev düş
mektedir.
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ÖZ / ABSTRACT
İnsanlık tarihi kadar eski olan şiddet olgusu, zamana ve topluma göre değişebilmektedir. Birçok bi
limin ortak çalışma alanı olan suç kavramı, insan–mekân ilişkisi açısından coğrafyanın çalışma alan
larından biri olmuştur. Şehirlerde daha fazla suç işlendiği için çalışma alanı olarak şehir yerleşmesi
seçilmiştir. Bu çalışmada 2018 yılında Siirt şehrinde polis sorumluluk bölgesi içinde meydana gelen
kişilere karşı işlenen suç türlerinin mekânsal dağılışı ve bu dağılışın nedenleri üzerinde durulmuştur.
Çalışmada Siirt İl Emniyet Müdürlüğü (Çocuk Şube Karakolu, Cumhuriyet Karakolu, Yenimahalle Ka
rakolu), Siirt Belediye Başkanlığı ve TÜİK’ten alınan veriler kullanılmıştır. Siirt’te 2018 yılında toplam
1642 adet kişilere karşı suç işlenmiştir. Bu suçlar içinde ilk sırayı kasten yaralama (1079) suçu alırken,
en az işlenen suç türü adam öldürme (13) suçudur. Elde edilen veriler kullanılarak Coğraﬁ Bilgi Sis
temleri (CBS) ile dağılış haritaları oluşturulmuş ve çeşitli graﬁk ve tablolar ile konu aydınlatılmaya
çalışılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar zaman ve mekân kavramının suç üzerinde doğrudan etkili oldu
ğunu göstermiştir. Suçların mekânsal dağılışında mahalleler arasındaki sosyoekonomik farlılıklar
ile arazi kullanım yapısı etkili olmuştur. Kişiye karşı işlenen suçların yaz aylarında daha fazla işlendiği
görülmektedir. Şehrin suç tepeleri Bahçelievler, Yeni mahalle ve Barış mahalleleri iken; şehirde suçun
en az işlendiği alanlar ise Halenze, Ülkü ve Karakol mahalleleridir.
The concept of violence, which is as old as the history of humankind, can change based on time and
society. The concept of crime, which is a common ﬁeld of study in many scientiﬁc ﬁelds, has become
one of the ﬁelds of study of geography in terms of interactions of humans with the environment.
Since more crimes are committed in cities, urban settlements were chosen as the area of study. In
this study, the spatial distribution of the crimes against persons that took place within the area
under control of the police in the city of Siirt in 2018, and the reasons of this distribution were in‐
vestigated. Data obtained from the Siirt Provincial Police Department (Childrens Branch of the Police,
Republic Police Station, Yenimahalle Police Station), Siirt Municipality and TURKSTAT were used in
the study. In 2018, a total of 1642 crimes against persons were committed in Siirt. Among these
crimes, the most common crime was intentional injury (1079) whereas the least common crime
was manslaughter (13). Distribution maps were created using Geographical Information Systems
(GIS) and the data obtained; various graphs and tables were used to clarify the subject. The results
showed that the concepts of time and space had a direct eﬀect on crime rates. Socio‐economic
diﬀerences between the neighborhoods and the way land was used were important in the spatial
distribution of crimes. Crimes committed against individuals are more common in the summer. Cri‐
mes were most common in the Bahçelievler, Barış and Yeni neighborhoods and least common in
Halenze, Ülkü and Karakol neighborhoods. Based on these ﬁndings, recommendation were made
regarding measures that need to be taken to prevent these crimes.

1. Giriş
Suç, insanoğlu ile birlikte ortaya çıkmış evrensel bir olgudur
(Shoham ve Haﬀmann, 1991; Le Beau, 2001). Her bilim dalı
suçu farklı şekilde tanımlamıştır (Erem, 1997; Sargın ve Temur
çin, 2009; İçli, 2013). Karl Menninger’e göre suç herkesi cezbe
den bir çekimdir (Tören, 2004). Genel olarak suç, topluma zarar
verdiği kanunlarla kabul edilen eylemler bütünüdür (Karakaş,
2005; İçli, 1993). İnsanoğlu toplum içinde yaşadığı sürece prob
lemler olacak ve suç olgusu ortaya çıkacaktır (Dönmezer,1994).
Suç boşlukta meydana gelmemektedir (Appaihene Gyamﬁ,

2003). Coğraﬁ mekânların kendine özgü özellikleri (Bowers ve
Hirschﬁeld, 2001; Özey, 2004; Aliağaoğlu ve Alaeddinoğlu,
2005; Aliağaoğlu, 2007), sosyal yapının değişmesi (Kızmaz,
2003; Yılmaz ve Günay, 2006), kargaşalık, ﬁziksel yetersizlikler
(Brown, 1982; Smith,1984), hava durumu (olumsuz hava koşul
ları) (Gürer, 2004, Nordin vd., 2009) vb. durumlar kişilerin ruh
dünyasını etkileyerek çeşitli suçların (cinsel suçlar, aile içi şid
det, cinnet geçirme, intihar, sokak olayları vb.) oluşmasına
neden olmaktadır (Andris, 1997). Suç coğrafyası, suçun mekân
sal ve zamansal özelliklerini ortaya koyması açısından oldukça

Bu çalışma Ubak Bandırma/2019 sempozyomunda bildiri özeti olarak sözlü sunulmuştur.
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önemlidir (Karakaş, 2004; Aliağaoğlu, 2007).
Şehirlerde sosyoekonomik, kültürel, demograﬁk ve mekânsal
nedenlerden dolayı yoğun şekilde suçlar işlenmektedir (Glaeser
ve Sacerdote, 1999; Yomralıoğlu, 2002; Henden ve Korkmaz,
2006; Ayhan ve Çubukçu, 2007; Karasu, 2008; Gölbaşı, 2008).
Şehirleşme düzeyi ile suç oranı arasında doğru bir orantı mev
cuttur (Youngho, 2007). Dolayısıyla şehirleşmenin suçu besle
yen bir yönü vardır. Sıcak noktalar, belirli suçların belirli
dönemler boyunca yoğunlaştığı hassas alanlar olarak tanımlan
maktadır (Ratcliﬀe ve Mc Cullagh,1999).
Dünyada ve Türkiye’de suç ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmak
tadır: Suç bölgeleri gözlemlenerek oluşturulan çeşitli ölçü form
ları ile insan davranışları incelenmiş (Herbert,1975) ve suç
coğrafyasındaki temel konular sorgulanmıştır (Lowman, 1986).
Modern toplumların rutin aktiviteleri ile yıllık suç oranları in
celenmiş (Tselani ve diğerleri, 2002); suçun, yoksulluk, toplum
sal baskı ve düzensizliğe sebep olduğu ortaya çıkmıştır
(Hannon, 2002). Şehirlerdeki inşa edilmiş çevre ile suç arasın
daki ilişki irdelenmiştir (Schweitzer, Kim ve Mackin, 1999). San
Diago, Cleveland, Ohio, Accra, Gahana, Columbus şehirleri ile
Singapur ve İsrail temel alınarak suçun meydana geldiği yerin
sosyal yapısı, çevrenin dezavantajları ve mekânın karakteri üze
rinde durulmuştur (Roncek,1981; Krivo and Peterson, 1996;
Blumen ve Rattner, 2002; Gyamﬁ, 2003; Yuen, 2004). Stocholm
kentinde ve gelir eşitsizliğinin yoğun olduğu ülkelerde (Estonya,
Güney Avrupa) görülen hırsızlık olayları gözlemlenip (Ceccato
vd., 2002; Wilsem vd., 2003); Tahran ve Hague şehirlerinde
evde hırsızlık ve yerleşim alanları arasındaki ilişki açıklanmaya
çalışılmıştır (Bernesco ve Nıeuwbeerta, 2004; Madanipour ve
Tabriz, 2005). San Paulo’da adam öldürme suçunun mevsimsel
bir boyutu (sıcaklık, yaz, kış vb.) olup olmadığı araştırılmıştır
(Ceccato, 2005).
“Türkiye’de Suçluluğun İçtimai Amilleri’’ adlı raporda Türkiye’de
suça neden olan sosyal etmenler vurgulanmıştır (Kunter,1950).
Suçun doğuş nedenleri ve nüfus hareketlerinin kontrolsüzlüğü
arasındaki ilişki irdelenmiştir (Ayhan, 2006). Suçu işlemede
hangi değişkenlerin daha etkin olduğu bulunmaya çalışılmıştır
(Aytaç ve diğerleri, 2007). Suç ve kent ilişkisi ampirik bir bakış
açısıyla ele alınmıştır (Ayhan ve Çubukçu, 2007). Türkiye’de asa
yiş suçlarının temel özellikleri incelenmiştir (Yılmaz ve Ergün,
2006). Kentlerin sosyoekonomik yapısının suçluluk üzerindeki
etkileri Malatya ve Konya ölçeğinde değerlendirilmiştir
(Öztürk,1996; Mutluer,1999). Bursa Emniyet Müdürlüğü coğ
raﬁ proﬁllemenin önemi üzerinde durmuştur (Aksoy, 2004).
“Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde cezaevlerinde
bulunan suçlu proﬁlleri incelenmiştir (Kızmaz, 2004). Erzurum,
Tokat ve Bandırma şehirlerinde mala karşı işlenen suçlar ile Ba
lıkesir ili kırsalında kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçların
mekânsal analizi yapılmıştır (Aliağaoğlu ve Alaeddinoğlu, 2005;
Uzun ve Aliağaoğlu, 2009; Çildam Y.,2011; Yıltırak, 2010). Hır
sızlık ile çevrenin ekonomik özellikleri arasındaki korelasyon in
celenmiş (Sargın ve Temurçin, 2009), Elazığ ve Şanlıurfa
şehirlerinde ve Bilecik kırsalında meydana gelen hırsızlık olay
ları ele alınmıştır (Karakaş, 2006; Günal ve Şahanalp, 2009; Ka
rakaş ve Sarıtarla, 2016). Kayseri’de oto hırsızlığı irdelenmiştir
(Gürbüz ve diğerleri, 2013). “Balıkesir Şehrinde Suçlar: Coğraﬁ
Bir Yaklaşım (2005)” adlı kitapta suçun mekânın farklı özellik
lerinde etkilendiği görülmüştür (Aliağaoğlu, 2007). Ankara ör
neği ile toplumsal sınıﬂar üzerinde durulmuştur (Özbay, 2008).
Adana, İstanbul ve Çanakkale şehirlerinde suçun mekân ile iliş

kileri haritalandırılarak suç olgusunun mekânsal dağılışı üze
rinde durulmuştur (Gürbüz ve Karabulut, 2007; Gürbüz ve Ka
rabulut, 2008; Aksak ve Çalışkan, 2010). Coğraﬁ bilgi sistemi
destekli traﬁk kaza analizi çalışmaları yapılmıştır (Atasoy, 2001).
Ceza infaz kurumlarında bulunan 13 20 yaş arası çocuk ve
gençlerin durumları değerlendirilmiştir (Özkan, 2009). Çocuklar
tarafından işlenen suçların (can ve mala karşı) mekândaki da
ğılışı haritalandırılarak analiz edilmiştir (Gürbüz ve Karabulut,
2008). Türkiye kırsalında suçlar ve suçların türlerine göre dağı
lışı (1997) incelenmiştir (Temurçin ve Yakar, 2013). Mardin ve
Antalya Kapalı Cezaevleri örneğinde kadın suçluluğu üzerinde
araştırma yapılmıştır (Temurçin ve Haydaroğlu, 2017).
Bu çalışmanın amacı; suç çeşitlerinden biri olan kişilere karşı
suçların Siirt şehrindeki mekânsal ve zamansal dağılımını ne
denleri ile birlikte ortaya koymaktır. Çalışma esnasında suç teo
rilerinden “Rutin Faaliyet Teorisi” ve “Sosyal Çözülme
Teorisi”nden faydalanılmıştır. Siirt Emniyet Müdürlüğü’nden alı
nan veriler şahsa karşı suçları kasten yaralama, intihara teşeb
büs, hürriyete karşı suçlar, şerefe karşı işlenen suçlar, cinsel
dokunulmazlık, adam öldürme adı altında çeşitli bölümlere
ayırmıştır.
Çalışma alanı olarak seçilen Siirt, Güneydoğu Anadolu Bölge
si'nin kuzeydoğu ucunda yer almaktadır. Doğusunda Hakkâri ve
Van, kuzeyinde Bitlis, batısında Batman, güneyinde Mardin ve
Şırnak vardır (Şekil 1). İl topraklarının tümü Dicle Havzası'na gir
mektedir. Siirt'te karasal iklim hüküm sürmekte ve dört mev
sim en belirgin özellikleriyle yaşanmaktadır. Yazları sıcak ve
kuraktır (Siirt Belediyesi, 2019).

Şekil 1. Çalışma alanı lokasyon haritası.
Figure 1. Work area location map.

2. Kavramsal Çerçeve
Zaman içerisinde suçun meydana geliş sebebiyle ilgili çeşitli
teoriler geliştirilmiştir. İlk kez 1920 yılında Chicago üniversitesi
tarafından geliştirilen “Kırık Pencere Teorisi’’ suçun meydana
gelişini çevre faktörlerine bağlayarak, metruk ve bakımsız bi
naların suçlular için çekim merkezi olduğunu belirtmişlerdir
(Cohen, Felson, 1979; Smith, 2003). 1979 yılında ortaya atılan
“Rutin Faaliyet Teorisi’’ne göre suçludan ziyade suçun meydana
geldiği mekânzaman kavramlarının bileşkesine bakılmalıdır.
Suç günlük rutin aktivite içerinde değerlendirilmeli ve insanla
rın dışarıda geçirdikleri zamanın suç olaylarıyla doğrudan bir
ilişkisi olduğu kabul edilmiştir.
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“Savunulabilir Mekân Teorisi’’ (Shaw ve McKay,1969) güvenli
tasarımların suçu önlemede etkili olduğunu savunmaktadır (Çil
dam,Y., 2011). Güvenli toplumlar yaratmanın yolu güvenli ta
sarımlar yapmaktan geçmektedir (Örçen, 2004). Konutlar ve
yerleşim yerleri insanların komşularını tanıyabilecekleri şekilde
dizayn edilmelidir (Çildam,Y., 2011). 1920’lerde Shaw, Mckay
tarafından ortaya atılan “Sosyal Çözülme Teorisi’’ne göre suç
en fazla kentlerde ortaya çıkmaktadır (Schulenberg, 2003). Sos
yal çözülmede ﬁziksel, kültürel çeşitlilik ve hareketlilik, çocuk
ların sosyal denetimden uzak olması, iş ve okuma imkânlarının
zayıf olması, fakirlik, işsizlik gibi faktörler etkilidir (Cahill, 2004;
Ellis ve walsh’dan Kızmaz, 2005; Andresen, 2006). Şehirler kişi
lerin psikolojisini bozmaktadır (Wirth, 2002). Felson ve Clarke
suçun sadece psikolojik ve ekonomik faktörlerden kaynaklan
madığını, bazen de kişinin kendi isteğiyle bu eylemi gerçekleş
tirdiğini belirtip “Suç Fırsat Teorisini” ortaya atmışlardır. Felson
ve Clarke öğrencilere fırsat verdiklerinde onların kopye çektik
lerini gözlemlemişlerdir. Kapılara kamera takmak, vitrinlere ger
çek ürünler yerine animasyonlarını yerleştirme, ürünlere barkot
yapıştırma, mağazalara alarmlı kapılar taktırma suçun doğma
sını engelleyen tedbirler olarak görülmektedir (Clarke, 2007).

3. Yöntem
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incelendiğinde Bahçelievler, Yeni mahalle, Barış ve Kooperatif
mahallelerinin ilk sıralarda oldukları görülmektedir (Tablo 1).

Şekil 2. Siirt şehir merkezindeki mahalleler (2018).
Figure 2. Neighborhoods in the city center of Siirt (2018).
Tablo 1. Siirt şehri mahalle nüfusları ve suç sayıları (2018).
Tablo 1. Population and crime numbers of Siirt neighborhood (2018).

Çalışma için gerekli veriler belirli devlet kurumlarından temin
edildi. Bunların başında Siirt İl Emniyet Müdürlüğü gelmektedir.
Veriler sadece polis sorumluluk bölgesini kapsamaktadır. Siirt
Belediyesi’nden Siirt şehir planı, Siirt TÜİK Bölge Müdürlü
ğü’nden şehrin mahalle nüfusları alınmıştır.
Siirt şehrinde işlenen suçlar 4 saat dilimine (06:00  12:00,
12:00  18:00, 18:00  24:00, 24:00  06:00) ayrılarak incelen
miştir. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan veriler amaca
uygun olarak sadeleştirilip, sınıﬂandırılmıştır. Suç haritaları
suçun meydana geldiği alanlar arasındaki ilişkilerin analiz edil
mesini sağlar (Harries, 1999, Ackerman ve Murray, 2004, Öz
çelik, 2006). Siirt İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan istatistiki
verilerden coğraﬁ bilgi sistemleri kullanılarak haritalar üretil
miştir. Veriler kullanılarak oluşturulan tablolar ve graﬁkler ça
lışma alanına farklı bir bakış açısıyla bakmayı sağlamıştır.

4. Araştırma Bulguları
Dar manada şiddet; insanların bedensel bütünlüğüne karşı dı
şarıdan yöneltilen, sert ve acı verici bir edimdir. (Ünsal’dan Ko
cacık, 2001). Geniş anlamda şiddet ise insan üzerindeki ﬁziksel
ve ruhsal etkileri açıkça ölçülemeyen, dolaylı ve somut bir bi
çimde hissedilen çeşitli baskılardır (Ünsal ve Ertennardalı’dan
Kocacık, 2001).

Siirt şehrinde 2018 yılında 3129 adet suç işlenmiştir. Bunlardan
kişilere karşı işlenen suç kategorisinde toplam 1642 adet olay
meydana gelmiştir. 1079 eylem sayısıyla kasten yaralama kişi
lere karşı işlenen suçlarda ilk sırayı almaktadır. Bunu hürriyete
karşı işlenen suçlar (241), cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
(121), İntihara Teşebbüs (114), şerefe karşı işlenen suçlar (74)
ve adam öldürme (13) suçu takip etmektedir. Siirt şehrinde
2018 yılında kişilere karşı işlenen suç türleri arasında en az iş
lenen adam öldürme (13) suçudur (Tablo 2).
Tablo 2. Siirt şehrinde kişiye karşı işlenen suçlar ve bazı özellikleri.
Tablo 2. Crime against the person in Siirt city and some features.

Siirt şehri Veysel Karani, Barış, Afetevler, Kooperatif, Bahçeliev
ler, Yeni, Alan, Çal, Conkbayır, Tınaztepe, Ülkü, Batı, Karakol, Sa
karya, Dumlupınar, Ulus, İnönü, Algül, Doğan, Halenze
mahallelerinden oluşmaktadır (Şekil 2).
Siirt şehrinde mahalleler nüfus miktarları açısından incelendi
ğinde; Yeni Mahalle (26.013) ilk sırada yer alırken, Bahçelievler
Mahallesi (25.832) ikinci, Kooperatif Mahallesi (21.091) üçüncü
ve Barış Mahallesi (20.552) dördüncü bulunmaktadır (Tablo 1).
Yoğun ve hareketli nüfus arasındaki temaslar neticesinde prob
lemler çıkabilmekte ve bu problemler kişileri suça sevk edebil
mektedir. Nitekim suçların mahallelere göre dağılışı

Kişilere karşı işlenen suçlarda faili bilinen kişi sayısı 1524 iken,
faili bilinmeyen kişi sayısı 118 adettir (Tablo 2). Olaya karışan
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kadın sayısı 928, erkek sayısı 1457 kişidir. Şiddet suçlarını ço
ğunlukla erkekler işlemektedir. Diğer suç türlerinde olduğu gibi
bu suç türünde de yaş arttıkça (19 yaş ve üstü  1510) kişilere
karşı işlenen suçlar artmaktadır (Graﬁk 1).

Bahçelievler, Yeni Mahalle, Barış ve Kooperatif mahalleleri gibi
merkezi mahallelere gelip burada kavga etmektedirler. Sakarya
(14), İnönü (12), Karakol (11), Ülkü (9) mahalleleri nüfus bakı
mından Siirt’in küçük mahalleridir. Halenze Mahallesi'nde ge
nelde Araplar oturmaktadır. Homojen bir yapı söz konusudur
ve herkes akrabalık bağı ile birbirine bağlıdır. Kendi aralarında
bir düzen kurmuşlardır. Aralarına da kimseyi almazlar. Ortaya
çıkan pürüzler de kanaat önderleri (şeyhler vb.) tarafından hal
ledilmektedir.

Graﬁk 1. Siirt şehrinde kişilere karşı işlenen suçlardan yakalanan suçluların yaş
dilimlerine göre dağılımı (2018).
Graph 1. Distribution of perpetrators caught in crimes against persons in Siirt
by age group (2018).

4.1. Kasten Yaralama
TCK’nun 86.maddesi “Kasden başkasının vücuduna acı veren
sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şek
linde düzenlenmiştir.
Siirt şehrinde 2018 yılında 1079 adet kasten yaralama olayı
meydana gelmiştir. Bu oran şahsa karşı işlenen suçlar arasında
ilk sırayı almaktadır. Bahçelievler (213), Barış (192), Yeni (177),
Kooperatif (79) mahalleleri bu olayın en yoğun işlendiği mahal
leler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkü (9) mahallesi bu suçun
en az yaşandığı mahalledir (Şekil 3). Halenze (0) mahallesinde
ise bu suç türüne hiç rastlanmamıştır. Şehirler sosyal kontrolün
zayıf olduğu alanlardır. Yerli nüfusun azlığı sosyal kontrolü za
yıﬂatmaktadır. Merkezi yerler sosyal statüleri farklı kişileri gün
içinde karşı karşıya getirmektedir. Günlük hayatta karşılaşılan
olumsuzluklar farklı insan gruplar üzerinde değişik tesirlerde
bulunabilmektedir. Bahçelievler, Barış, Yeni ve Kooperatif ma
halleleri şehrin merkezi mahalleleridir. Bahçelievler Mahallesi
ve Yeni Mahalle'de bu suç türünün yüksek olması, nüfus miktarı
ve çok fonksiyonlu olmasından kaynaklanmaktadır. Bu mahal
leler şehirde ticari hareketliliğin olduğu merkezi iş alanlarıdır
(Şekil 4). Bu mahallelerde kamusal alanlar oldukça fazladır. Bah
çelievler mahallesinde şehrin en büyük parkı olan "Kızlar Te
pesi" bulunmaktadır. Barış Mahallesi'nde bu suç türünün
görülmesinde şehrin dar gelirli ailelerinin oturduğu, alt sınıfın
yaşam alanı olmasının etkisi büyüktür. Barış Mahallesi 1990’lar
dan sonra Şırnak’tan göç edenlerin gelip yerleştiği bir mahal
ledir. Köyden göç ile gelen aileler köydeki yaşam tarzını şehre
taşımışlardır. İki kişi arasında yaşanan küçük bir olay diğer aile
üyeleri ve akrabaların araya girmesi ile birden büyüyüp önü
alınmaz bir vukuata dönüşebilmektedir. Mahallenin kuzey ta
raﬂarında çok fazla metruk bina bulunmaktadır. Burası kötü
alışkanlıkları olan (uyuşturucu vb.) gençlerin mesken yeridir.
Ayrıca şehir stadyumu ve kapalı spor salonu bu mahalle sınırları
içindedir. Kooperatif Mahallesi’nde türkü barlar, internet cafe
ler vb. gençlerin takıldığı mekânlar fazladır. Sanat Sokağı da bu
mahalle sınırları içindedir.
Siirt şehrinde geleneksel toplum yapısı devam etmektedir. Bu
nedenle gençler kendi mahallelerinde kavgaya karışmazlar.

Şekil 3. Siirt şehrinde kasten yaralama suçunun mahallelere göre dağılışı
(2018).
Figure 3. The distribution of the crime of intentional injury in Siirt by neighbor‐
hood (2018).

Şekil 4. Siirt şehrinin şehirsel fonksiyonları ve suçların dağılışı.
Figure 4. Urban Function of Siirt and distribution of crimes.

Graﬁk 2. Siirt şehrinde kasten yaralama suretiyle işlenen suçlarzaman (aylar)
ilişkisi (2018).
Graph 2. Crime‐time (months) relationship by deliberate injury in Siirt city
(2018).
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parayı alamayanlar tefecilerin1 eline düşmektedirler. Gençler
arasında uyuşturucu ve esrar olayları da yaygındır. Bu durumlar
tehdit olayını tetiklemektedir. Bahçelievler ve Yeni Mahalle sos
yal temasın çok olduğu, işlevsel, merkezi, sosyal statüsü yüksek
ve varlıklı ailelerin oturduğu mahallelerdir. Dolayısıyla bura
larda tehdit olaylarının yaşanması normaldir. Dumlupınar, Sa
karya, Batı, Ülkü mahallerinde ise bu suç türüne hiç
rastlanmamıştır. Bu mahalleler Siirt’in nüfus bakımından en
küçük mahalleleridir. Bu mahallelerde herkes birbirini tanıyor
ve birbirinin akrabasıdır.
Graﬁk 3. Siirt şehrinde kasten yaralama suretiyle işlenen suçlarzaman (gün
ler) ilişkisi (2018).
Graph 3. Crime‐time (days) relationship by intentional injury in the city of
Siirt (2018).

Siirt şehrinde ağustos ayı en sıcak (29) aydır. En yoğun gün ise
Cumartesi (170) günüdür (Graﬁk 2; Graﬁk 3). Bu mevsim ve gün
insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmek istediği zaman
lardır.
Kasten yaralama suçu 2. zaman diliminde (12:01–18:00) yoğun
luk kazanmıştır (Graﬁk 4). Bu zaman diliminde 474 adet olay
meydana gelmiştir. Bu saat insanların birbirleri ile en sık etki
leşimde oldukları, cadde ve sokakların en kalabalık olduğu sa
atlerdir.
Şekil 5. Siirt şehrinde hürriyete karşı işlenen suçların mahallelere göre dağılışı
(2018).
Figure 5. The distribution of crimes against freedom in Siirt by neighborhood
(2018).

Hürriyete karşı işlenen suçlarda en sıcak ay Ocak (44) ayıdır
(Graﬁk 5). Haftanın tamamında bu suç türüne rastlanırken Salı
ve Cuma günleri yoğunluğun fazla olduğu mahallelerdir (Graﬁk
6).
Graﬁk 4. Siirt şehrinde kasten yaralama suretiyle işlenen suçlarzaman (saat)
ilişkisi (2018).
Graph 4. Crime‐time (hour) relationship by intentional injury in the city of Siirt
(2018).

4.2. Hürriyete Karşı Suçlar
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının yedinci bölü
münde “Hürriyete Karşı Suçlar” tanımlanmıştır. Siirt Emniyet
Müdürlüğü hürriyete karşı suçları şantaj, tehdit, konut doku
nulmazlığı ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kişilerin
huzur ve sükûnunu bozma alt başlıkları altında almıştır. 2018
yılında 177 tehdit, 51 kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, 8
konut dokunulmazlığı ihlali ve 5 şantaj olayı yaşanmıştır.
Siirt şehrinde Batı, Dumlupınar, Sakarya ve Ülkü mahalleleri dı
şında tüm mahallelerde bu suç olayı yaşanmıştır. Bu anlamda
şehrin en sıcak yerleri Barış (57), Yeni (48) ve Bahçelievler (40)
mahalleleridir. Halenze (1), İnönü (2), Tınaztepe (4) hürriyete
karşı işlenen suçların en az işlendiği mahallelerdir (Şekil 5).
Barış mahallesi gelir seviyesi düşük ailelerin oturduğu ve gece
kondulaşmanın yoğun olduğu bir mahalledir. Bu mahalle Siirt’in
tansiyonu yüksek, en problemli mahallesidir. Siirt Adliye Sarayı
gibi kamu binalarının burada bulunması suçu etkileyen neden
lerden biridir. Maddi yönden durumu kötü, iﬂasın eşiğinde olan
esnaf ile düzenli bir geliri olmadığı için bankalardan ihtiyacı olan

Graﬁk 5. Siirt şehrinde hürriyete karşı işlenen suçlarzaman (aylar) ilişkisi
(2018).
Graph 5. Crime‐time (months) relationship against freedom in Siirt city (2018).

İnsanların dışarıya çıktığı veya işe gittiği sabah saatlerde bu suç
olayı başlamaktadır. Özellikle 2. zaman diliminde (102) bu suç
sayısı artmaktadır (Graﬁk 7).

1

1990’lı yıllarda köyler boşaltılıp, yaylalar yasaklandı. Yaylalardan göçe zorla
nan göçerler (Koçerler) şehre geldi ve burada tefeciliğe başladılar. Tefeciler
genelde aşireti olan ve kaba kuvvete sahip kişilerden oluşmaktadır.
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Graﬁk 6. Siirt şehrinde hürriyete karşı işlenen suçlarzaman (günler) ilişkisi
(2018).
Graph 6. Crime‐time (days) relationship against freedom in Siirt city (2018).

Şekil 6. Siirt şehrinde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların mahallelere
göre dağılışı (2018).
Figure 6. Distribution of crimes against sexual immunity in Siirt by neighbor‐
hood (2018).

Graﬁk 7. Siirt şehrinde hürriyete karşı işlenen suçlarzaman (saatler) ilişkisi
(2018).
Graph 7. The relationship between crime and time (hour) against freedom in
Siirt (2018).

En sıcak gün Salı (31), en sıcak ay Nisan (22) ayıdır (Graﬁk 8,
Graﬁk 9). Yaz aylarında suçun az işlendiği görülmüştür. Bu mev
simler okulların tatil olduğu ve üniversite öğrencilerinin mem
leketlerine gittiği zamanlardır. Ayrıca bu aylarda hava sıcaklıkları
çok yüksek olduğu için insanlar genelde zamanlarını evde kli
malardan destek alarak geçirmektedirler.

4.3. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
Siirt Emniyet Müdürlüğü cinsel dokunulmazlığa karşı suçları,
cinsel saldırı, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, reşit olma
yanla cinsel ilişki başlıkları altında almıştır. 2018 yılında 121
tane cinsel dokunulmazlığa karşı suç işlenmiştir. Mahalleler ba
zında baktığımızda Yeni (23), Bahçelievler (14), Kooperatif (14),
Barış (11), Doğan (8), Afetevler ve Batı (7), Conkbayır (6), Çal,
Algül (5), Alan (4), Veysel Karani, Tınaztepe, İnönü (3), Dumlu
pınar, Karakol, Ülkü (2) mahallerinde belirtilen sayıda suç işlen
miştir (Şekil 6). Sakarya ve Halenze mahallelerinde de bu suç
türü hiç yaşanmamıştır. Okullar, ticaretin yoğun olduğu cadde
ve sokaklar, parklar şehrin suç potansiyel alanlarıdır. Gençlerin
yoğun olduğu mekânlar da bu suç türü daha çok işlenmektedir.
Yeni Mahalle Siirt şehrinin en kalabalık mahallesi konumunda
dır. Şehrin tek AVM'si Anderapark bu mahalle sınırları içindedir.
Bunun yanında ticaretin yoğun olduğu cadde (Güres Caddesi)
ve buna açılan tali caddeler, Siirt Üniversitesi’nin bir bölümü,
yüksekokul gibi şehrin önemli eğitim kurumları ve okul önleri
(Endüstri Meslek ve Kız Meslek Liseleri, İmam Hatip Lisesi vb.)
bu mahalle sınırları içindedir. Şehrin en büyük parkı olan “Kızlar
Tepesi” Bahçelievler mahallesi’ndedir. Bu mahallelerde farklı
etnik (Kürt, Arap, Türk) gruplardan oluşan bir nüfus yapısı söz
konusudur. Afetevler (7), Conkbayır (6), Çal, Algül (5), Alan (4),
Veysel Karani (3) mahallelerinde genelde evlilik saikı ile reşit
olmayanla cinsel ilişki ve cinsel istismar suçları işlenmiştir. Bu
suçlar genelde şehrin kenar mahallelerinde işlenmektedir. Bu
suç türünün görülmesinde şehrin sosyoekonomik ve sosyo
kültürel durumunun payı büyüktür.

Graﬁk 8. Siirt şehrinde hürriyete karşı işlenen cinsel suçlar zaman (günler) iliş
kisi (2018).
Graph 8. The relationship between sexual crimes against freedom and time in
Siirt city (2018).

Graﬁk 9. Siirt şehrinde hürriyete karşı işlenen cinsel suçlarzaman (aylar) iliş
kisi (2018).
Graph 9. The relationship between sexual crimes and time (months) commit‐
ted against freedom in Siirt city (2018).

“Cinsel Suçlar ve Zaman” graﬁğine bakıldığında cinsel suç oran
ları ikinci saat diliminde (52) yani kalabalığın fazla olduğu saat
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lerde gerçekleşmiştir (Graﬁk 10). Siirt şehrinde gece yarısı geç
saatlerde kadınlar dışarı çıkmamaktadır. Bu nedenle 4.zaman
diliminde bu suç olayı pek görülmemektedir.

Graﬁk 10. Siirt şehrinde işlenen cinsel suçlarzaman(saatler) ilişkisi (2018).
Graph 10. The relationship between sexual crimes and time (hours) in Siirt city
(2018).

4.4. İntihara Teşebbüs
Birçok disiplini yakından ilgilendiren intihar/intihara teşebbüs
olgusu insanlık tarihi boyunca tüm toplumlarda görülen kişinin
kendisine, kendini ortadan kaldırmaya yönelik bir şiddet eyle
midir. Bu eylemin sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik vb.
birçok nedeni olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ge
leceğin en önemli sağlık sorunları arasında intihar/intihara te
şebbüs olgusunu göstermektedir.
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dörtte birine çocuk şube karakol kayıtlarından ulaşılmıştır. Er
genlik dönemi gençlerin buhranlı bir dönemini ifade eder. Bu
gençler günün koşullarının getirdiği hayat standartları içinde
(akıllı telefon, güzel kıyafetler, araba vb.) yaşamlarını sürdür
mek istemektedirler. Özellikle sosyal medya, sanal ortamlar,
kitle iletişim araçları gençler üzerindeki baskıyı artırmaktadır.
Bu mecralarda gördükleri hayat standartlarını elde edemedik
leri için aileleri ile çatışma yaşayan gençler bunalıma girmekte
ve intiharı bir çıkış yolu olarak görmektedirler.
Çalışma alanında bu suç türü kadınsal bir davranışı ve reﬂeksi
yansıtmaktadır. Kadın kendisine uyguladığı bu şiddet eylemi ile
aslında çevresindekileri cezalandırmak istemektedir. Siirt şeh
rinde ülkemizin genelinde görülen ataerkil toplum yapısı görül
mektedir. Bu toplumlarda akraba evlilikleri, erken evlilikler,
başlık parası vb. gelenekler sürdürülmektedir. Kadınlar üzerinde
aile ve toplum baskısı oldukça fazladır. Muhafazakâr toplum
larda kadının erkeğe bağımlı ve doğurgan olması beklenmek
tedir. Bu baskılar ile karşı karşıya kalan kadın son sözü intihar
ederek söylemektedir. Bunun yanında zorlu yaşam koşulları psi
kolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. Erkek intiharla
rında ise tefecilerle olan ilişkiler önemlidir.
En sıcak ay Ağustos (16) ayıdır. Yaz aylarında depresif durumlara
daha sık rastlanabilmektedir (Graﬁk 11). Haftanın her günü in
tihar olaylarına rastlanmakla beraber en sıcak gün Perşembe
(19) günü olmuştur (Graﬁk 12).

Siirt şehrinde 2018 yılında 70 kadın ve 44 erkek olmak üzere
toplam 114 intihara teşebbüs olayı yaşanmıştır. Bu suç türü ki
şilere karşı işlenen suçlar arasında 4.sırada gelmektedir. 2 ﬁilde
ise intihar olayı (asarak) gerçekleşmiştir. Tıbbi ilaç kullanmak en
çok kullanılan intihar etme yöntemidir. Bunun yanında ateşli
silah, toksit madde (tarım, haşare vb. ilaçlar) kesici ve delici alet
kullanarak da bu eyleme teşebbüs edilmiştir. Bu suçun işlen
mesinin çok çeşitli nedeni olmakla birlikte nüfusun mekândaki
dağılış düzeninin belirleyici bir faktör olduğu görülmektedir
(Şekil 7).
Graﬁk 11. Siirt şehrinde intihara teşebbüs olayzaman (aylar) ilişkisi (2018).
Graph 11. Event‐time (months) relationship between attempted suicide in Siirt
city (2018).

Şekil 7. Siirt şehrinde intihara teşebbüs suçunun mahallelere göre dağılışı
(2018).
Figure 7. Distribution of the crime of attempted suicide in Siirt by neighborhood
(2018).

İntihar olayı esasında umutsuzluk karşısında atılan bir çığlıktır.
İntihara teşebbüs suçunun 36 tanesine yani mevcut olayın

Graﬁk 12. Siirt şehrinde intihara teşebbüs olayızaman (günler) ilişkisi (2018).
Graph 12. Event‐time (days) relationship between attempted suicide in the
city of Siirt (2018).

İntihar girişimlerindeki mevsimsel dağılımla ilgili çeşitli çalış
malar mevcuttur (Tsai ve ark. 2011; Asirdizer 2010). Özellikle
ilkbahar ve yaz aylarında daha sık olduğu, bu durumun mev
simsel serotonin düzeyindeki dalgalanma ile ilgili olabileceği
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düşünülmektedir (Makris vd., 2012). Siirt şehrinde en sıcak
zaman 3. (40) zaman dilimidir (Graﬁk 13). Sabaha doğru bu suç
türünde azalma görülmektedir.

Graﬁk 13. Siirt şehrinde intihara teşebbüs olayızaman (saatler) ilişkisi (2018).
Graph 13. Suicide attempt‐time (hours) relationship in Siirt city (2018).

En sıcak ay Haziran (13) ayı iken, en sıcak gün Perşembe günü
dür (8) (Graﬁk 14, Graﬁk 15).

Graﬁk 14. Siirt şehrinde şerefe karşı işlenen suçlarzaman (aylar) ilişkisi (2018).
Graph 14. The crime‐time (months) relationship against honor in Siirt city
(2018).

4.4. Şerefe Karşı Suçlar
“Şerefe Karşı Suçlar” 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunun ikinci
kitabının ikinci kısmının sekizinci bölümünde belirtilmiştir. Siirt
İl Emniyet Müdürlüğü şerefe karşı suçları hakaret, özel hayatın
gizliliği ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele
geçirmek, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi suçları ile tanım
lamıştır.
Siirt şehrinde 2018 yılında 74 adet şerefe karşı suç işlenmiştir.
Bu suç türü kişilere karşı işlenen suçlar içinde adam öldürme
suçundan sonra en seyrek görülen olaydır. Siirt şehrinde yaşa
nan hakaret suçları genelde kişilere hakaret, kamu görevlilerine
karşı hakaret, alacakverecek meselesi, aile içi ve kadına karşı,
sözle hakaret, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret,
husumet, duygusal ilişki vb. sebeplerden işlenmektedir. Bu suç
türünde yoğunluk Yeni (28) ve Bahçelievler (13) mahallelerinde
yaşanmaktadır. Sakarya, İnönü, Karakol, Ülkü ve Halenze ma
hallelerinde ise hiç olay yaşanmamıştır (Şekil 8). Yeni ve Bah
çelievler mahallelerinde daha çok alacakverecek meselesinden
dolayı hakaret suçu işlenmiştir. Bunda bu mahallerinin merkezi
iş alanı olmasının etkisi elbette ki büyüktür. Bu suç olayı günlük
hayatta karşılaşılan rutin sorunlar için bir çözüm yolu olarak gö
rülmektedir. Devlet hastanesi başta olmak üzere kamu binala
rının bu mahallelerde çok olmasının da bu suçun işlenmesinde
payı büyüktür.

Graﬁk 15. Siirt şehrinde şerefe karşı işlenen suçlarzaman (günler) ilişkisi
(2018).
Graph 15. The crime‐time (days) relationship against honor in Siirt city (2018).

Siirt şehrinde şerefe karşı işlenen suçlar açısından en sıcak sa
atler 2. zaman (9) dilimidir (Graﬁk 16). Bu zaman dilimi mesai
saatlerini kapsamakta ve çalışma saatleri ile yakından ilişkilidir.
Kişilerin gün içinde birbirlerine karşı tahammülleri günün bu
yoğun zaman diliminde azalmaktadır.

Graﬁk 16. Siirt şehrinde şerefe karşı işlenen suçlarzaman (saatler) ilişkisi
(2018).
Graph 16. The relationship between crimes and time (hours) against honor in
Siirt city (2018).

4.5. Adam Öldürme
Kişiye karşı işlenen suçlar içinde en ağır olanı adam öldürme
suçudur. 5237 sayılı TCK’nın 81. maddesine göre, kasten adam
öldürmenin cezası müebbet ağır hapis cezasıdır.
Şekil 8. Siirt şehrinde şerefe karşı işlenen suçların mahallelere göre dağılışı
(2018).
Figure 8. Distribution of crimes against honor in Siirt by neighborhood (2018).

Siirt şehrinde 2018 yılında 13 tane adam öldürme olayı yaşan
mıştır. 2018 yılında Dumlupınar (2), Tınaztepe (1), Veysel Karani
(3), Barış (2), Doğan (1), Conkbayır (1), Afetevleri (1), Yeni ma
halle (1), Bahçelievler (1), Kooperatif (1), mahallelerinde adam
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öldürme olayları yaşanmıştır. Adam öldürme ﬁili sosyal ve psi
kolojik birçok faktörü içinde barındırmaktadır. Adam öldürme
bir problem çözme eylemi olarak görülmektedir. "Wolfggang,
adam öldürme oranının alt sınıfa mensup olanlarda diğer sınıf
lardan yüksek olduğu sonucuna varmıştır" (İçli, 2001: 3). Böy
lece çalışma alanında Bahçelievler ve Yeni mahalle dışında diğer
mahallelerde görülen bu olayın nedenine bir bakış açısı getiril
miştir. 2. saat dilimi en sıcak zaman dilimi (5) olarak görülmek
tedir.

5. Sonuç ve Öneriler
Ekonomik, sosyal, kültürel etkilerden ortaya çıkan suç toplu
mun ürettiği bir problemdir. Bünyelerinde suçu barındıran şe
hirler güvenli meskenler olmak isterler. Bu anlamda şehirler
çeşitli önlemler alırlar. Alınan önlemlerin yeterli olması sorunun
doğru tespiti ile mümkün olacaktır. Siirt şehrinde kişilere karşı
işlenen suçların dağılışında şehirsel arazi kullanımı (fonksiyonel
yapı), sosyoekonomik koşullar vb. faktörlerin etkili olduğu gö
rülmektedir.
Çalışma alanında şehrin “sıcak noktaları” olarak tanımlanan
suçun yoğun yaşandığı alanlar şehrin kalabalık cadde ve sokak
ları, düğüm noktaları, merkezi iş alanı, mahalleleri vb. kesimle
ridir. Siirt şehrinde suç üzerinde arazi kullanımı ve
sosyoekonomik faktörler etkili olmuştur. Şehirdeki sıcak alanlar
Bahçelievler, Yeni ve Barış mahalleleridir. Bahçelievler Mahal
lesi intihara teşebbüs, kasten yaralama suçlarında; Yeni Ma
halle cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve şerefe karşı suçlarda,
Barış Mahallesi ise hürriyete karşı işlenen suçlarda ön plana çık
maktadır. Bahçelievler Mahallesi suçun en fazla işlendiği ma
halle iken, Halenze mahallesi suçun en az görüldüğü yerdir.
Bahçelievler gelir seviyesi yüksek ve çeşitli fonksiyonları olan
bir mahalle iken; Halenze sadece Arapların oturduğu ve çoğu
nun birbirine akraba olduğu homojen bir mahalledir. Herkes
birbirini tanıdığı için kimse yanlış bir davranışta bulunmaya ce
saret edemez. Yani bu anlamda mahalle baskısı olumlu bir
sonuç doğurmuştur. Ayrıca ortaya çıkan problemler kanaat ön
derleri (şeyhler vb.) vasıtasıyla halledilmektedir.
Siirt şehrinde şahsa karşı suçlar içinde ilk sırayı kasten yaralama
suçu almaktadır. Bunu hürriyete karşı suçlar, cinsel dokunul
mazlık suçları, intihara teşebbüs, şerefe karşı suçlar ve adam
öldürme suçu takip etmektedir. Siirt şehrinde kasten yaralama
suçunun yoğun yaşandığı mahalle Bahçelievler, Yeni mahalle
ve Barış Mahallesi’dir. Kasten yaralama suçunda nüfus miktarı,
hareketliliği ve kamusal alanların varlığı etkili olmuştur.
Cinsel dokunulmazlık suçları içinde cinsel taciz olayları göze
çarpmaktadır. Şehirde cadde ve sokakların kalabalık olduğu sa
atlerde bu suç işlenmektedir. Hürriyete karşı suçlar daha çok
Barış Mahallesi'nde işlenmektedir. Bu mahalle genelde göç ile
şekillenen bir mahalledir. Bu mahallede esraruyuşturucu ve te
fecilik olaylarına sıkça rastlanmaktadır. Özel Harekât Şube Mü
dürlüğü’nün bu mahalle sınırları içine taşınmasının caydırıcı bir
rolü olması umulmaktadır. İntihar Teşebbüs suçunda etkili olan
faktörlerin başında da ailevi sorunlar gelmektedir. Bunun ya
nında kadınlarda toplum baskısı, erkeklerde ise tefecilerle olan
ilişkiler etkilidir. Tefecilere karşı ciddi önlemlerin alınması ge
rekmektedir. Yaz aylarında suçların çoğunun arttığı görülmek
tedir.
Dünyadaki en önemli yerleşme alanları olan şehirlerin güvenliği
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toplumun her kesimi üzerinde oldukça önem arz etmektedir.
Şehirlerdeki tansiyonu yüksek alanların suç haritaları ile tespiti
alınacak önlemler konusunda ﬁkir vermektedir. Kurumlardan
alınan verilerin amaca uygun hale getirilmesi birkaç araştırmacı
ile mümkün değildir. Bu nedenle veriler kurumların bu konuda
eğitilmiş personeli tarafından Türk Ceza Kanunu'nun yapmış ol
duğu sınıﬂandırma dikkate alınarak kayıt altına alınmalı ve suç
türü ayrıntılı olarak verilmelidir. Bazı suç türlerinde eldeki bil
gilerle detaylı bir inceleme yapılamamaktadır. Bu nedenle araş
tırmacı ile daha fazla bilgi paylaşılmalıdır. Bazı suç türlerinin ise
daha derinlemesine cinsel dokunulmazlık, intihara teşebbüs
vb. ele alınması gerekmektedir. Kişileri hedef olmaktan çıkara
cak tedbirler almak adına söz konusu şehrin yerel yöneticileri,
sivil toplum örgütleri ve üniversitesi ile işbirliği yapılarak şehrin
yapısına uygun modeller geliştirilmelidir. Batılı ülkelerde uygu
lanan “Toplum Destekli Polislik” gibi yeni modeller denenebilir.
Bu kapsamda vatandaşların da bilinçlendirilmesi oldukça
önemlidir.
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ÖZ / ABSTRACT
Yeryüzü ve insan arasındaki etkileşimi inceleyen coğrafyanın bilimsel önemi kimi zaman tartışma ko
nusu yapılsa da coğrafya tarihin akışını etkilemeye, insanların bireysel ve toplumsal yaşamlarını şekil
lendirmeye devam etmiş, mekânın insanı ve de insanın mekânı değiştirmesini anlamada bir yol
gösterici olarak insanlığa her daim faydalı olmuştur. Günümüzde teknoloji ve bilişim alanındaki geliş
meler coğrafyanın bilimsel önemini yeniden arttırmakla birlikte coğrafya bilimini asıl önemli kılan fak
tör coğrafyanın diğer bilim dalları ile olan sıkı etkileşimidir. Bu etkileşim sahalarından biri de coğrafya
ve edebiyatın buluşma noktası olan edebiyat coğrafyasıdır. Nitekim coğrafyacı da yazar da içinde bu
lunduğu toplumun, mekânın özelliklerini ve bunlar arasındaki ilişkileri sürekli gözlemler ve analiz eder.
Romanlarda yer alan dünya, ülkeler, şehirler, kasaba ve köyler ile insanı ilgilendiren birçok konu doğal
olarak coğrafyanın da konuları içerisinde yer almaktadır. İyi ya da tanınan, tartışılan yazar olmak için
ülke ve dünya meselelerini romanlara taşımak en doğru yöntemlerden biridir. Yazarlar coğrafyanın
gerçekçi ve güçlü yanını kullanarak etkili bir anlatım dili oluştururlar. Bu sayede yazarlar ﬁkirlerini ya
da analizlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırma imkânı elde eder. Akademik olarak dile getirilen birçok
coğraﬁ mesele; akademik kitap, makale ya da bildiri olarak ilgili çevrelere takdim edilse de sınırlı sayıda
kişiye erişebilmektedir. Oysaki benzer konuları yazarlar romanlarında ele aldığında çok daha geniş kit
lelere ulaştırma imkânı bulmaktadır. Bu nedenle romanlardaki coğrafyayı keşfetmek ve teşvik etmek
coğrafyanın öneminin anlaşılmasına ve etkisinin artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Edebiyat coğ
rafyası uluslararası literatürde de yeni gelişen bir alan olarak ancak son yıllarda ilgi ve dikkat çekmeye
başlamıştır. Bu çalışmada Elif Şafak’ın romanları coğraﬁ merkezli okuma yöntemi ile incelenmiş, ince
lenen romanlar için coğraﬁ terim ile mekân veri tabanları oluşturulmuştur. Veri tabanları Acces prog
ramı ile hazırlanmış olup romanlarda geçen yerler Arc.GIS 10 yazılımı ile haritalandırılmıştır. Veri
tabanları ve haritalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda romanların coğraﬁ terim ve mekân ana
lizleri gerçekleştirilmiştir.
Although the scientiﬁc importance of the geography examining the interaction between the earth
and human is sometimes discussed, geography has continued to inﬂuence the ﬂow of history and
shape the individual and social lives of people. It has always been useful to humanity as a guide in
understanding the space that change the human and human who change the place. Today, although
the developments in technology and informatics increase the scientiﬁc importance of geography
again, the main factor that makes geography science important is the close interaction of geography
with other sciences. One of these ﬁelds of interaction is the literature geography, which is the meeting
point of geography and literature. As a matter of fact, both the geographer and the writer constantly
observe and analyze the characteristics of the society and space and the relations between them.
Naturally, the world, countries, cities, towns and villages and many other subjects of humanity are
naturally included in the geography. It is one of the most accurate methods to bring country and
world issues to novels in order to become a well‐known or debated writer. Authors create an eﬀective
narrative language by using the realistic and strong side of geography. In this way, authors have the
opportunity to convey their ideas or analyzes to a much wider audience. Although many geographical
issues that expressed academically are presented to the relevant circles as academic books, articles
or papers, they can reach a limited number of people. However, when the authors deal with similar
subjects in their novels, they ﬁnd the opportunity to reach a much wider audience. Therefore, disco‐
vering and encouraging the geography in the novels will contribute to the understanding of the im‐
portance of geography and increasing its inﬂuence. Literary geography, as a developing ﬁeld even in
international literature, has only recently started to attract attention. In this study, Elif Şafak 's novels
were analyzed by geography centered reading method and geographical term and place databases
were created for the novels examined. The databases were prepared by Acces program and the places
in the novels were mapped with Arc.GIS 10 software. Geographical terms and spatial analyzes of no‐
vels were conducted in accordance with the results obtained from databases and maps.
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1. Giriş
Coğrafyanın mekânı ve insanı inceleme biçiminin küreselden
yerele çok farklı ölçek ve konularda olması coğrafyayı diğer bi
limler arasında farklı ve özel kılan durumlardan biridir. Coğraf
yacı önce çevresinden başlamak üzere ülke ve dünya
meselelerine ilgi duyar ve çözüm arar. Benzer şekilde yazar da
içinde yaşadığı toplumu ve çevresindeki insanları gözlemler, ül
kesinde ve dünyada yaşanan olaylara ilgili ve duyarlıdır. Denis
Cosgrove’un “Coğrafya Her Yerdedir” yazısı coğrafyacılar ile ro
mancıların yöntem ve konu olarak ortak yönleri olduğunu gös
teren ifadelerden biridir. “Coğrafyacılar kendi çalışmaları için
“arazi” olarak adlandırdıkları mekânda araştırma yaparken de,
bir cumartesi günü ailesiyle bir alışveriş merkezinde dolaşırken
de gözlem yapmaktan, dolayısıyla da kendi mesleklerini icra et
mekten geri kalmazlar (Tümertekin ve Özgüç, 2016). Coğrafyacı
da yazar da içinde yaşadığı zamanı ve mekânı sürekli gözlemler,
mekânlarinsanlar ve olaylar arasında anlamlı ilişkiler bulmaya
çalışır ve açıklar.
Edebiyat coğrafyasının dünyadaki gelişimine baktığımızda ön
celikle edebi metinlerde coğrafya konularının aranması ve bu
metinlerde geçen mekânların haritalanmasının (edebiyat kar
tografyası) önce çıktığını görmekteyiz. Yakın zamanlarda ise
coğrafya merkezli okuma yaklaşımı ön plana çıkmaktadır. Kefeli
(2009) coğraﬁ merkezli okuma yöntemini şu şekilde açıklamak
tadır; coğrafya merkezli okuma bir diğer deyişle ‘géolittéraire’
yaklaşımı metni değerlendirme, okuma türlerinden birisidir.
Toprak ve iklim şartları ile sosyal realiteyi şekillendiren coğrafya
insanların duyuş tarzı, dünya görüşü, yaşama biçimi üzerinde
etkili olurken sunduğu olanaklarla geleceği de yönlendirir. Her
hangi bir bölgede gelişen edebiyatın doğadan ve çevresindeki
kültürel, sosyal ve siyasî hareketlerden bağımsız olarak yapılan
dığı düşünülemez. İnsanlar yetiştikleri coğrafyanın yüzey şekil
leri, bitki örtüsü ve iklim koşullarına bağlı bazı ruhî ve ﬁzikî
özellikler kazanırken insanı anlatan edebiyat da yeşerdiği böl
genin coğrafî koordinatlarına bağlı olarak bazı özellikler taşı
maktadır. Ancak bu tür okumalarda ön koşul metnin coğrafya
merkezli (géolittéraire) bir yaklaşımla incelenmeye uygun olup
olmadığının tespitidir. Elif Şafak romanları incelendiğinde, dün
yanın farklı ülke ve şehirlerinde dolayısı ile de farklı coğraﬁ ve
kültürel ortamlarda yaşamış olması ve eserlerine bunu yansı
tabilmesinden dolayı eserlerinin coğraﬁ merkezli okumaya ol
dukça elverişli olduğu görülmektedir.
Türk edebiyatında edebiyatcoğrafya ilişkisine ilk dikkati çeken
isim Mehmet Kaplan (Coşkun, 2010) olurken coğrafyacılar ara
sında ise Hayati Doğanay (2012) ihtiyatlı olarak da olsa coğraﬁ
düşüncede, edebiyatta coğrafya yaklaşımını ilk kez ele aldığını
belirtmiştir. Doğanay “Nerede Coğrafya Vardır?” sorusunu
sanat ve edebiyatta coğrafya bölümü ile açıklamıştır. Edebiyat
coğrafyasının “enteresan bir coğraﬁ konu teşkil ettiği ve bu ne
denle de yakın bir gelecekte araştırmalara ya da incelemelere
konu olacağına doğal bir sonuç olarak baktığını” özellikle ifade
etmiştir. Çağdaş Amerikalı coğrafyacı Yi Fu Tuan ise coğraﬁ me
kânı kullanma ve anlamadaki ahlaki ve estetik değerlere har
cadığı dikkat ile sanat ve edebiyata coğrafyacıların nasıl dâhil
olabileceklerini gösteren modern bir rehber sayılabilir (TÜMER
TEKİN, ÖZGÜÇ; 2010). Yifu Tuan edebiyat coğrafyası ile ilgili
çalışma yapan ilk coğrafyacılardan biri olarak “beşeri bilimlerde
köklerimizin sığ” olduğunu da ifade etmiştir. Ona göre edebiyat

yalnızca insanın çevre deneyimi ile ilgili önemli kanıtlar ihtiva
etmez aynı zamanda çok zor problemler için işbirliği modelle
rini de ihtiva eder. Meinig ise “Sanat olarak Coğrafya” isimli ma
kalesinde bu sığlığa ek olarak doğrudan sosyal bilimlerle ilgili
çok sınırlı bir alanda çalışma yapıldığını ifade etmiştir. Bu ne
denle edebiyat coğrafyası halen kesin çizgileri olmayan geniş
ve kaçak bir alan olarak görülmekte ve oldukça uzun bir geçmi
şine rağmen akademik literatürde kendine ancak yer bulabil
miştir (Piatti, 2009).
Edebiyat coğrafyasının gelişmesinde Brosseau’nun 1994 yılında
yayınladığı “Progress in Human Geography” adlı eseri de
önemli bir adımdır. Bu çalışmada Brosseau edebiyat coğrafyası
metodolojisini tartışmakla birlikte Fransız ve İngiliz edebiyatına
aşina olmasından dolayı her iki dilde de yayın yapmış ve bu ala
nın uluslararası olmasında büyük katkıları olmuştur. Franco Mo
retti’nin “Atlas of the European Novel” (1998) adlı çalışması
geleneksel beşeri coğrafya ile ilişki kurmadan edebiyat coğraf
yasına tamamen farklı bir anlayış getirmektedir. Karşılaştırmalı
edebiyat uzmanı Moretti’ye göre edebiyat coğrafyası; uygun
metin özelliklerinin belirlenmesi, veri toplanması, verilerin kar
tograﬁk olarak yeniden formüle edilmesi ve son olarak da ede
biyat coğrafyasına yeni bir bakış açısı getirmek için
genelleştirilerek haritalanmasıdır. Coğraﬁ Bilgi sistemlerinin ge
lişimi ile birlikte nitel ve nicel metotlar edebiyat coğrafyasında
birleştirilebilmiştir (Hones, 2017). Bu çalışmalardan sonra ro
manlardaki mekânsal verilerin, veri tabanlarına ve coğraﬁ bilgi
sistemlerine aktarılarak romanların analiz edilmesi yeni bir
akım olarak edebiyat coğrafyasında kendine yer bulmaya çalış
tığı görülmektedir. Bu bağlamda “Modelling Uncertain Geodata
for the Literary Atlas of Europe” (Reuschel vd., 2013) ve “Stud
ying Urban Space and Literary Representations Using GIS”
(Alves ve Queiroz, 2013) adlı çalışmalar da coğraﬁ bilgi sistem
leri kullanılarak edebi metinler üzerinden haritalar oluşturan
ve analizler yapan iki güzel örnektir.
2004 yılında Kraliyet Coğrafya Derneği ve İngiliz Coğrafyacılar
Enstitüsü (Royal Geographical Society/Institute of British Ge
ographers) tarafından gerçekleştirilen bir konferansta ise
“Metin Üzerindeki Mekânlar”, “Mekânsal Metinler” üzerine
çok disiplinli oturumlar yer almıştır. Bu konferans sonrasında
hem coğrafyacılar hem edebiyatçılar eleştirel edebiyat coğraf
yasının; edebi metinlerin okunması ve sunulmasında coğraﬁ
kavramlara referans verilmesi gerektiği ile ilgili çağrılarda bu
lunmuşlardır. Bu çağrıların karşılık bulduğu 2013 yılında kurulan
açık erişime sahip “Literary Geographies” dergisi ile anlaşılmak
tadır.
Edebiyat coğrafyası ile ilgili yakın zamanda Cambridge yayınla
rından çıkan “Literature and Geography: The Writing of space
throughout History” adlı kitap gerek yöntem gerek örnek ça
lışmalar açısından edebiyat coğrafyasındaki sistematik eksikliği
gidermeyi amaçlayan ufuk açıcı bir eser olarak yakın zamanda
(2016) yayınlanmıştır. Editörlüğünü Emmanuelle Peraldo’nun
yaptığı bu kitapta üç ana bölüm altında toplam sekiz bölümde
farklı yazarların çalışmalarına yer verilmiştir. Edebiyat Karto
grafyası, Coğraﬁ İmajinasyon, Coğraﬁ Metaforlardan Edebiyat
Coğrafyasına, Coğraﬁ Romanlar, Coğraﬁ Şiirler, Şehir Yazıları,
Jeopolitik ve Edebiyat gibi farklı bölümlerde onlarca makale yer
almaktadır. Özellikle edebiyat coğrafyası ile ilgili çalışma yapa
caklar için güncel ve örnek bir kitap olarak ilgili literatüre
önemli katkı yapmaktadır (Peraldo, 2016).1 Görüldüğü üzere
1

Edebiyat Coğrafyası ve edebiyat coğrafyasının gelişimi ile ilgili olarak daha
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edebiyat, coğrafyanın güçlü yanını kullanarak hem olayları ve
olguları açıklamada hem de yazar ve okuyucu arasında köprü
kurmada coğrafyadan istifade etmektedir.

2. Amaç ve Yöntem
Edebiyat coğrafyası sadece coğrafya açısından değil ülkemiz açı
sından da oldukça yeni ve ilgi çekici konulardan biridir. Bu ça
lışmanın temel amacı özgün ve yeni bir alanda hem akademik
literatüre katkı yapmak hem de edebiyat ve romanlar vasıtası
ile coğrafyanın kendini gösterebileceği yeni bir ilgi ve inceleme
alanı oluşturmaktadır. Bu sayede edebiyat ve romanların ilgi
çekiciliği ve popülerliğinden de istifade ederek coğrafyanın
önemi ve gerekliliğini gözler önüne sermektir. Edebiyat coğraf
yası ile ilgili metodolojik çalışma sayısının az olmasının yanı sıra
birbirinden çok farklı bilim dallarının edebiyat coğrafyası ile il
gileniyor olması örnek çalışmalardan standart bir yöntem çı
karmayı zorlaştırmaktadır.
Bu çalışmada metinler yukarıda kısaca açıklanan coğrafya mer
kezli okuma yönetimi ile incelenmiş olup incelenen romanlar
için veri tabanları oluşturulmuştur. Veri tabanları M.S. Acces
programı ile hazırlanmıştır, coğrafya ile ilişki kurulabilecek
mekân, insan ve coğraﬁ terim tabloları oluşturulmuştur. Ro
manlarda geçen yerlerin koordinatları da tespit edilerek Arc.
GIS 10 yazılımı ile haritalandırılmıştır.

2.1. Romanların Şahıs ve Coğraﬁ Terim Analizi
Romanların şahıs ve coğraﬁ terim analizlerinde, çalışmanın bü
tünlüğünü yansıtabilecek nitelikte olan Pinhan, İskender ve Aşk
romanları örnek romanlar olarak seçilmiştir. 2 İncelenen bu üç
romanda geçen şahısların ve coğraﬁ terimlerin istatistiksel ana
lizi yapılmıştır. İlgili veriler metin analizleri sırasında tespit edi
lerek Acces ile oluşturulan veri tabanlarına işlenmiştir.
Çalışmada önce mekânı hem etkileyen hem de mekândan et
kilenen insan ve insana ait coğraﬁ özelliklerin önemli olduğu
düşüncesi ile romanlarda geçen şahısların analizleri ile başlan
mıştır. Bu kapsamda coğraﬁ ilişki kurabileceği düşünülen para
metreler (yaş durumu, cinsiyet, meslek, medeni durum, çocuk
sayısı, doğum yeri, yaşanılan yer, dil, din, ırk ve eğitim durumu)
veri tabanlarında alanlar olarak belirlenmiştir. Ancak bazı ro
manlarda geçen şahısların birçoğunda bu parametrelere ait bil
gilerin yer almaması tabloda da (Tablo 1) görüldüğü üzere bu
veri tabanlarından sağlıklı ve anlamlı analizler yapılmasını en
gellemektedir.
Yazarların hayatında etkili olan şehirlerin izlerini romanlarında
yansıttıkları bu analizler sonucunda daha somut bir şekilde gö
rülmüştür. Örneğin Şafak’ın hayatında etkili olan İstanbul,
Mahrem romanında 49 karakterin 42’sinin, Baba ve Piç roma
nında 36 karakterin 19’unun yaşadığı şehirdir. Elif Şafak, bir rö
portajda Amerika’da bulunmasıyla ilgili, bir romancı olarak en
büyük meselesinin İstanbul’un nabzını duyamamak olduğunu
2

geniş bilgiyi “Edebiyat Coğrafyası; Elif Şafak Romanlarında Coğraﬁ Unsurlar”
isimli makale ve kaynakçada belirtilen ilgili yüksek lisans tezi incelenebilir.
Tablo 1. Pinhan romanı şahıs tablosu.
Table 1. Pinhan novel person table.

Tablo 2. İskender romanı şahıs tablosu.
Table 2. İskender novel person table.
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Şahıs ve coğraﬁ terim analizlerinde yüksek lisans tezinde tamamı incelenen
11 kitabın üçüne ait tablolardan örneklere yer verilmiştir. Örnek seçilen kitaplar
çalışmanın bütünlüğüne uygun olacak şekilde seçilmiştir.
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İstanbul özleminin yakasına yapıştığını ifade ederek bu şehrin
ondaki yerini anlatmıştır3. Yazarın hayatında önemli olan Lon
dra şehri İskender romanında 70 karakterin 36’sının yaşadığı
şehirdir (Tablo 2). Şehrin Aynaları romanında 34 karakterden
13’ü İspanya’da, Araf romanında ise 51 karakterin 28’si ABD’nin
Boston şehrinde yaşamaktadır. Ayrıca bu romanda 51 karakter
den kadın olanların sayısı 28’dir ve bunlardan 23’ü gençtir. Şa
fak’ın Boston’da bulunduğu zamanlardaki bir üniversitenin
kadın çalışmaları grubunda yer almasının bunda etkili olduğu
ifade edilebilir. Baba ve Piç romanında 36 karakterin 11’i
ABD’de yaşamakta iken romanın konusuna bağlı olarak bu 11
karakterden 7’si Ermeni kimliği ile yansıtılmıştır. Ermeni mese
lesinin yoğun işlendiği bu romanda ilginç diğer bir husus ise ro
mandaki toplam 11 Ermeni’den 7’sinin ABD’de yaşıyor olması,
Ermeni meselesinde diasporanın daha etkin olduğu izlenimini
de bizlere yansıtmıştır. Zaten Şafak Baba ve Piç romanı ile ilgili
bir röportajında Türkiye Ermenileri ile Diaspora Ermenileri ara
sında fark olduğunu, oradaki bir Ermeni gencin büyüklerinden
duyduğu ve öğrendiklerini sürekli hafızasında taze tutmasını
“çok yaşlı bir hafızası” vardı şeklinde ifade etmiş ve bu gencin
romanda geçtiğini de cümlesine eklemiştir4. Guadalupi ve Shu
gaar (2008) “Ekvator Hikâyeleri” kitabında enlemin bir kader
olduğunu, dünya tarihinin hemen her zaman kırk beş derece
kuzey enlemi etrafında konumlanan bakış açısı ile yazıldığını
ifade etmişlerdir. Ayrıca otuz ile altmış derece enlemleri arsında
uzanan kuşağın da dünya tarihi üzerinde bir tekel kuramamış
olsa da dünya tarihinin yazımını üstlenerek bu konuda gerçek
bir tekel olduğunu ifade etmişlerdir. Genel itibari ile günümüz
dünyası için de halen genel olarak geçerliliğini koruyan bu ifa
denin izdüşümünü gerek yukarıda alıntı yapılan cümle ile ge
rekse Elif Şafak’ın roman analizlerinde görmek mümkündür. Bu
durum romanlar ve hikâyelerin yeryüzünün hikâyesine paralel
bir gidişat göstermekte olduğuna delil olarak sunulabilir.
Bit Palas romanın ise bir İstanbul şehri romanı olduğu 59 ka
rakterin 38’inin İstanbul’da yaşıyor olmasından da anlaşılmak
tadır. Roman karakterlerinin cinsiyet bağlamında analizlerine
bakıldığında romanların çoğunda erkek karakterlerin sayısı
daha fazladır, Araf ve Mahrem romanları gibi bazı romanlarda
ise kadın sayısının baskın olduğu görülmektedir. Örneğin Araf
romanında 51 karakterin 28’i kadın iken, Ustam ve Ben roma
nında 71 karakterden 58’ini erkekler teşkil etmiştir.
İskender romanın şahıs analizi yapıldığında şahıslarla, romanın
coğraﬁ olarak ana konusu olan göç, göçün nedenleri ve sonuç
ları arasında bağlar olduğu gözlemlenmiştir. Göçün en belirgin
sebebi olarak ekonomik sebepler görülen romanda, farklı ülke
lerden İngiltere’ye 22 erkek 9 kadının göç ettiği tespit edilmiştir.
Bu durum iş bulma amacı ile göç edilen ülkelere erkek nüfus
ağırlıklı bir göç hareketinin olduğu bilgisi ile örtüşmektedir. Do
ğanay vd. (2007) bunun nedeni olarak geleneksel yaşam biçi
minin sürdürüldüğü toplumlarda ev dışında çalışma ve evin
geçimini sağlama gibi görevlerin erkeklere özgü bir sorumluluk
olarak kabul edilmesi düşüncesi olduğunu ifade etmişlerdir. Her
ne kadar erkek göçmen sayısı fazla olsa da göç hareketlerine
katılan kadınların sayısı azımsanamayacak boyuttadır ancak
kadın göçünün analizinde farklı yaklaşımlar sergilendiği görül
mektedir. Kadının dünya, ülke ve toplumdaki yeri ille ilgili olarak
3

http://www.elifsafak.us/roportajlar.asp?islem=roportaj&id=76 son erişim ta
rihi 19.08.2017
4

http://www.metiskitap.com/catalog/interview/2949 son erişim tarihi
19.08.2017

son yıllarda artan tartışma ve çalışmaların daha ziyade feminist
coğrafya kapsamında incelendiği ifade edilebilir. Romanlarda
geçen coğraﬁ terimler aşağıdaki Aşk romanı örneğindeki tab
loda da (Tablo 3) görüldüğü gibi tür, alt tür ve kullanım şekli ile
ilgili olarak analiz edilmiştir.
Tablo 3. Aşk romanı terim tablosu.
Table 3. Aşk novel term table.

Coğrafya günlük hayatın ve konuşma dilinin de konusudur ay
rıca birçok bilim dalının ortak kullandığı terimlere sahiptir. Bu
nedenlerden dolayı metinler içerisinde özellikle günlük dilde
fazlası ile kullanılan ya da genel geçer anlamda kullanılan te
rimlere yer verilmemeye çalışılmıştır. Ancak ilgili terimler direkt
coğrafya ile ilişkilendirilmişse analizde kendine yer bulmuştur.
Terim analizlerinin daha nitelikli olarak yapılabilmesi amacı ile
gerçekleştirilen bu seçimler sonucunda metinlerde ﬁziki coğ
rafya terimlerinin ağırlığı ortaya çıkmıştır. Terim analizlerinde
kullanılan coğraﬁ terimlere örnekler verecek olursak, harita,
seyyah, göl, vadi, suküre, pusula, sağanak, atmosfer, tropikal
enlem, vadi rüzgarları, ekoturizm, diaspora, kasaba, yörünge,
mezra, toprak kayması, sel, deprem vb.
Coğraﬁ terimlerle ilgili seçim sınırlandırılmasına rağmen roman
ların terim analizleri yapıldığında ilginç ve anlamlı sonuçlara
ulaşılmıştır. Fiziki coğrafya ile ilgili terimlerin önemli bir kısmının
iklim ile ilgili olduğu analiz sonuçlarında ortaya çıkmıştır. Örne
ğin Pinhan romanında toplam 37 terimin 29’u ﬁziki coğrafya
konuları ile ilgili iken bunlardan da 14’ü iklim ile ilgili terimlerdir.
Mahrem romanında toplam 55 terimden 38’i ﬁziki coğrafya,
14’ü iklim, Baba ve Piç romanında toplam 37 terimin 23’ü ﬁziki
coğrafya 13’ü iklim, Siyah Süt romanında toplam 41 terimin
29’u ﬁziki coğrafya, 13’ü iklim ve Aşk romanında da toplam 61
terimin 42’si ﬁziki coğrafya, 15’i iklim ile ilgili terimlerdir. Diğer
tüm romanlarda da iklim ile ilgili terimler bu yoğunlukta olmasa
da yer almaktadır. Bu durumun sonucu olarak romanlarda ﬁziki
coğrafya konularından iklimin en çok kullanılan coğraﬁ konu ol
duğu ortaya çıkmaktadır. Romanlarda sayısı fazla olan diğer ﬁ
ziki coğrafya terimleri ise hidrografya ve jeomorfoloji konuları
ile ilgilidir. Mahrem romanında hidrografya 9, jeomorfoloji 7,
İskender romanında hidrografya 6, jeomorfoloji 6, Aşk roma
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nında hidrografya 10, jeomorfoloji 7, Şehrin Aynaları roma
nında ise hidrografya 5, jeomorfoloji 5 terimle yer almaktadır.
Diğer romanlarda da bu yoğunlukta olmamakla birlikte yine
hidrografya ve jeomorfoloji ile ilgili terimlere rastlanmaktadır.
Fiziki coğrafya konuları olan toprak, bitki örtüsü ve fauna gibi
konular da romanlarda kendine yer bulmasına rağmen kulla
nımı azdır. Yalnızca Ustam ve Ben romanında, biraz da romanın
içeriği ve kurgusu dolayısı ile toplam 97 terimden 46’sının fauna
ile ilgili terimler olduğu ifade edilebilir. Fauna konusu roman
larda Mahrem romanındaki gibi “Her gün, kızaklar dolusu
samur ölüsü yığılırdı Yakutsk gümrüğüne” (s. 65) ağırlıklı ola
rak hayvan isimleri şeklinde kullanılmıştır.

bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Terim analizleri sonucunda ortaya çıkan bir diğer sonuç kulla
nılan bu terimlerin bizzat coğraﬁ unsurlar olarak metinlerde yer
almalarının dışında benzetme ya da mecaz olarak da metin
lerde geçmeleridir. Araf romanındaki “Buz parçacıkları yapış
mıştı bıyıklarına, saçaklardan aşağı uzanan sarkıtlar gibi. ”
(s.122 ) veya Ustam ve Ben romanındaki, “ Sinan’dan sonra
karşısına çıkan en akıllı adamdı çeribaşı. Ustasının aklı sakin,
dipsiz bir göl gibiyken, Balaban’ınki yatağına sığamayan çal
kantılı, hırçın bir nehirdi.”(s.240) de görüldüğü gibi. Bu du
rumu coğraﬁ terimlerin romanların anlatımına kattığı artı değer
olarak görmek mümkündür. Örneğin Pinhan romanında geçen
37 terimden 14’ü benzetme ya da mecaz olarak kullanılırken,
Aşk romanında 61 terimden 20’si, Araf Romanında 46 terimden
17’si bu şekilde kullanılmıştır. Tüm romanlarda terimlerin ben
zer kullanım şekillerine rastlanmaktadır. Mahrem romanında
55 terimden 14’ü, İskender romanında 42 terimden 14’ü ve
Şehrin Aynaları romanında 38 terimden 13’ü benzer mahiyette
dir. Şafak bir röportajında Firarperest kitabı hakkında sorulan
soruya cevaben “…Ama ben galiba daha ziyade bir ´ada´ olarak
değerlendiriyorum. Yazı kocaman bir okyanus, uçsuz bucaksız,
her kitap ziyaret edilecek bir kıta. Keşfedilecek bir diyar. ´Firar‐
perest´ ise bence görmeye değer bir ada, durup zaman geçir‐
meye, düşünmeye teşvik eden.” şeklinde açıklayarak, coğrafya
terimler ile edebiyat arasındaki bağı bize göstermiştir5.

Elif Şafak’ın 11 romanında geçen küçük ya da büyük ölçekli
somut mekânlar Access ile veri tabanına aktarılmıştır. Roman
daki mekânlar tabloda kıta, ülke, şehir ve hangi coğraﬁ konuda
geçtiğine göre sınıﬂandırılmıştır. Bu sınıﬂandırma sonucunda
yapılan analizlerde dikkatimizi çeken hususlardan biri; ilk basım
yılı sıralamasına göre incelemeye aldığımız 11 roman, ülkeler
bazında değerlendirildiğinde 2004 ve sonrasında yayınlanan ki
taplarda geçen ülke sayısında daha önceki kitaplarda geçen sa
yıya göre artış olmuştur (Tablo 4). Bu artışta Şafak’ın ABD’de
yazarlık eğitimi ile ilgili bir programa katılmasının etkisi de bu
lunmaktadır. Tabloda yer alan ülkeler romanlarda hem mekân
ismi olarak kullanılan hem de siyasi, kültürel, ekonomik vb. tüm
konularda geçen ülke isimleridir.

Çakır, 2007 yılında yazmış olduğu tezinde Şafak’ın farklı roman
larında geçen mekânların anlatımına etkisini şu şekilde ifade
etmiştir;
“Şehrin Aynaları’nda Fortuna Sokağı belirsizliği, kimliksizliği ve
talihi, İstanbul kaçışı ve modernizmi, Mahrem romanında Ha
yali Fener Apartmanı gözlere açıklığı ve modernizmi, Pinhan
romanında Dürri Baba tekkesi var oluşu veya döngüyü, Bit
Palas romanında Bonbon Palas ise iç ve dış ayrımını veya mo
dernleşme/dönüşümün diğer adını, Araf romanında Boğaziçi
Köprüsü ise arada kalmışlığı temsil eder.” (s.275)

Tablo 4. Romanların basım yılına göre ülke sayısı.
Table 4. Number of countries by publication year.

Romanlarda bazı terimlerin hem coğraﬁ unsur olarak hem de
benzetme, mecaz ya da atasözü olarak edebiyatta kullanıldığı
da görülmektedir. Araf romanındaki örnekteki gibi: “Bilge, sel
gelmeden hendek kazar!” (s244, Fas atasözü)

3. Romanların Mekan Analizleri ve Haritaları
Coğrafya bilimi ilk zamanlarından itibaren lokasyon, yön, me
safe ve yeryüzündeki özelliklerin yayılışı gibi mekânsal özellik
lere ilgili olmuştur. 18. Yüzyılda Immanuel Kant’ın dikkatini
çekmesinden sonra coğrafyada mekân odak noktası haline gel
miştir. Mekân coğrafyanın tüm konuları ile ilgilidir. Pattison,
1964 yılında yayınladığı “Coğrafyanın Dört Geleneği” makale
sinde coğrafyayı dört geleneğe ayırmıştır ve bu geleneklerden
biri de mekânsal gelenektir (Tümertekin ve Özgüç, 2016). Patti
son’un ayırdığı diğer gelenekler olan yer bilimi, insanyer gele
neği, alan incelemeleri gelenekleri de mekânla ilişkilidir ancak
mekânı ayrı bir gelenek olarak ele alması bilimin birçok ala
nında ve coğrafyada mekânın etkisinden ve giderek artan öne
minden kaynaklanmaktadır. Alan, bölge, ülke, kıta, dünya,
evren düzeyinde farklı ölçeklerde olabilecek bu mekânsal etki
leme ve etkilenmeler roman yazarlarının eserlerini de etkileyen
5

http://www.elifsafak.us/roportajlar.asp?islem=roportaj&id=347 son erişim
tarihi 19. 08.201

Her romanda doğup, büyüdüğü ve ait olduğu ülkesi Türkiye
(201) en çok adı geçen ülke olarak karşımıza çıkmıştır. Daha
sonra yine hayatın belirli dönemlerinde yaşamış olduğu ABD
(76), İspanya (44) ve İngiltere (40) romanlarında en fazla geçen
ülkelerdir. Türkiye’nin komşuları olan ve aynı zamanda uluslar
arası siyasi gündemde yer alan ülkeler Rusya (20), İran (19), Yu
nanistan (17) ve Irak (12), dünyanın en kalabalık ve başta ABD
olmak üzere hemen hemen her ülkede nüfusu bulunan Hindis
tan (19) ve (Çin 11) sıklıkla bahsedilen ülkelerdir. Ayrıca turistik
değerleri ile en çok bilinen ülkelerden olan İtalya (26) ve Mısır
(14) tabloda en fazla bahsedilen ülkeler içerisinde üst sıralarda
yer almaktadır. Türkiye, ABD, İngiltere ve İspanya sadece ülke
ismi olarak değil aynı zamanda şehirleri, mahalleleri, sokakları
ve buradaki binaları ile romanlarda mekân olarak kullanılmıştır.
Gerek millet gerekse kültür bakımından Türkiye’nin sıkı bağlar
içinde olduğu Türk devletleri ile yakın komşumuz olan ancak
uluslararası gündemde kendine fazla yer bulamayan Gürcistan,
Bulgaristan, Ermenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti roman
larda ülke olarak az bahsedilenlerdendir. Özellikle Baba ve
Piç’te ve bir kaç romanında Ermeni meselesi konu olarak geç
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mesine rağmen ülke olarak bu meselede Ermenistan değil özel
likle ABD ve Türkiye gibi farklı ülkelerde yaşayan Ermeni karak
terlerle, Türkiye’nin uluslararası ve tarihsel bir sorunu olarak
işlenmiştir.
Bu makalede romanların mekân analizleri ve haritalaması ya
pılırken Elif Şafak’ın üç romanı Pinhan, Araf ve Aşk romanları
örnek romanlar olarak seçilmiştir. Romanların şahıs ve terim
analizlerinden farklı olarak burada İskender romanı yerine Araf
romanı seçilmiştir. Araf romanı yazarın Amerika’da aldığı eğiti
minin de etkisi ile mekânı kullanma isteğinde (Tablo 4) bir sıç
rama romanı olduğundan bu şekilde bir örneklendirmeye
gidilmiştir. Bu sayede yazarın romanlarındaki mekân algısındaki
değişimi daha bütüncül olarak görmek mümkün olacaktır.

3.1. Pinhan
Pinhan mekân olarak en az ismin geçtiği ikinci romandır. Yazarın
ilk romanı olan Pinhan’da tespit edilen mekânlar aşağıdaki tab
loda (Tablo 5) yer almaktadır. Toplam 25 mekânın adı geçtiği
bu tabloda bunların çoğu Anadolu’daki şehirler ve İstanbul’un
semtlerine aittir. Denizli’de başlayan roman İstanbul’da geliş
miş, olaylar orada yaşanmış ve sonrasında yine başladığı yerde
Denizli’de bitmiştir.
Tablo 5. Pinhan romanı mekân tablosu.
Table 5. Pinhan novel place table.

Arif Mahallesi’dir. Tabloda bu tür mekânlara yer verilmemiştir
çünkü bu mekânlar romanın kurgusal mekânları olabileceği gibi
belki geçmişte olsa da bugün var olmayan mekânlardır. Bu ça
lışmada mekânsal analiz yapabilmek için soyut mekânlar değil
ﬁziksel karşılığı olan mekânlar ele alınmıştır. Kıta olarak sadece
Asya ve Avrupa’nın yer aldığı (Şekil 1) bu romanda ekonomik
coğrafya, kültür, nüfus, yerleşme, jeomorfoloji, bitki örtüsü ko
nularının işlendiği görülmektedir.

3.2. Araf Romanı
Romanda 88 mekân ismi tespit edilmiştir. Avustralya kıtası 1,
G. Amerika 1, Afrika 4, Avrupa 23, Asya 25, K. Amerika 26 me
kânıyla romanda yer almıştır (Tablo 6). Antarktika hariç her kı
tadan mekânların yer aldığı romanda en fazla K. Amerika
kıtasından mekânlar tespit edilmiştir. Bu durum yazarın o sırada
K. Amerika’da bulunuyor olmasının romanın coğraﬁ mekânla
rına yansımasıdır. Roman hem bu yönüyle hem de içeriğinde
coğraﬁ unsurlardan kültür ve göç çok fazla işlendiği için kıtalar
arası bir özellik taşımaktadır. Coğraﬁ konu dağılımı açısından
roman, yerel saat farklarından kültür coğrafyasına, jeomorfo
lojiden yerleşme coğrafyasına, ekonomik coğrafyadan siyasi
coğrafyaya bağlar oluşturarak geniş bir yelpazede konuları bün
yesinde toplamış bir eserdir. Şafak’ın yazarlık hayatında bu
roman yazarın küresel bir yazar kimliği kazanmasında belirgin
bir yere sahiptir.
Tablo 6. Araf romanı mekân tablosu.
Table 6. Araf novel place table.

Şekil 1. Pinhan romanı mekân haritası.
Şekil 1. Pinhan novel place map.

Romanda İstanbul semtleri ile birlikte romanın kurgusunda
önemli yer edinirken Ever’in (2009) de ifade ettiği gibi Deniz
li’nin romandaki hikâyelerin yürüyüşüne özel bir etkisi yoktur.
Olayın geçtiği İstanbul’da en çok üzerinde durulan mekân Akrep

Şekil 2. Araf romanı mekân haritası.
Şekil 2. Araf novel place map.

Romanın mekân haritası oldukça yoğundur (Şekil 2). Yukarıda
da bahsedildiği gibi Dünya üzerinde birçok ülke ve şehire ro
manda yer verilmiştir. Romanın ismi ile coğraﬁ bir ilişki kurmak
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gerekirse “Araf” yerküre üzerinde mekân olarak bir yere bir kül
türe ait olamama durumu Dünya’daki kimliğini ve kimlikleri me
kânlar ve aidiyetler üzerinden sorgulama romanıdır. Yılmaz’ın
(2007) da belirttiği gibi romanın işlenişinde seçilen Boston, bir
öğrenci şehri olduğu için yalnızlık, yabancılık, kimlik sorgularının
en iyi işlenebileceği mekânlardan biridir. Romanın ana karak
terlerinden Ömer genel olarak Asya kıtasını, özelde ise kimile
rine göre Ortadoğu kimilerine göre Anadolu’yu yansıtmakta,
Abed Afrika’yı, Piyu Avrupa’yı ve Gail Amerika’yı temsil etmek
tedir. Bu temsil etme romanda, bahsedilen gençlerin doğup bü
yüdükleri kıtalar ve bu kıtaların onların kimlikleri üzerindeki
etkisinde görülmektedir. Ömer kendini doğduğu mekâna ve
kültüre ait hissedemeyen ancak göç ettikten sonra da bir o
kadar onlara ait olduğu diğerleri tarafından vurgulanan, gele
ceği hakkında tutarsızlık sergileyen, modern bir kimlik çizmeye
çalışan ve bocalayan Anadolu’nun sembolüdür. Abed ise yıl
larca sömürülmüş, ezilmiş ve dışlanmış olmanın verdiği bir öfke
ve hırs ile hem kimliğine sıkı sıkı sarılmış hem de içinde taşıdığı
potansiyel gücü azimle ortaya çıkarmaya çalışan Afrika’yı sim
gelemektedir. Romanın sonunda mekânlar, kültürler, kimlikler
arasında kalış, aidiyetsizlik İstanbul Boğazı’nda tam da Asya ile
Avrupa Kıtalarının ortasında Gail’in intihar etmesiyle son bul
muştur. Görüldüğü gibi romandaki mekânlar ile romanın kur
gusu arasında sıkı sıkıya bir bağ mevcuttur.

3.2. Aşk Romanı
Tabloda görüldüğü üzere ( Tablo 7) romanda 78 mekân adı geç
miştir. Bu mekânlar en fazla K. Amerika (16) ve Asya (43) kıtaları
üzerinde yer almaktadır. Afrika (7), Avrupa (10), G. Amerika (2)
ise romandaki mekânların bulunduğu diğer kıtalardır. Ülke ola
rak romanın en belirgin mekânları ABD (10) ve Türkiye’dir (9)
(Şekil 3). Romanda coğraﬁ konuların dağılımında en fazla kültür
coğrafyası (41) hâkimdir. Sonrasında ise yerleşme (39), nüfus
(18), ekonomik coğrafya (14) ve siyasi coğrafya (13) konuları
gelmektedir. Romanda en fazla bahsedilen Asya kıtası kültür
konularında 25 kez, Kuzey Amerika 7 kez, Avrupa 5 kez yer al
mıştır.
Tablo 7. Aşk romanı mekân tablosu.
Table 7. Aşk novel place table.

Romanda geçen mekânların çoğu modern zamanların dervişi
olarak adlandırabileceğimiz karakter Aziz Zahara’nın gezip bu
lunduğu yerlerdir. Bu nedenle hemen hemen her kıta her kültür
romanın içinde yer bulmuş ve mekân bakımından zenginlik ka
zandırmıştır.
Aşk romanının mekân haritası incelendiğinde yoğunluğun Asya
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kıtasında özellikle Türkiye ve yakın çevresinde olduğu gözlen
mektedir. Kitabın kurgusu içinde Mevlana yoğun olarak yer al
dığı için beklenilen bir sonuçtur. Asya kıtası dışında Avrupa,
Kuzey Amerika, Afrika ve Güney Amerika’da romanın mekânsal
hayat bulduğu yerler olarak dikkat çekmektedir. Kitabın ana ka
rakterlerinden biri olan Aziz Zahara aracılığı ile dünyanın bilinen
turistik yerleri kitapta yer edinmiştir.

Şekil 3. Aşk romanı mekân haritası.
Şekil 3. Aşk novel place map.

4. Sonuç
Edebiyat coğrafyası ve kartografyası ülkemizde henüz kendine
yeterince yer bulamamış inceleme alanlarından biridir. Dünya
çapında ise öneminden bahsedilmekle birlikte örnek çalışma
lara 1990’lı yılardan sonra ağırlık verilmiştir. Bu örneklerin çoğu
hala edebiyat coğrafyasının tanımı, konusu ve içeriği hakkında
iken yakın zamanlı çalışmalarda veri tabanlarının ve coğraﬁ bilgi
sistemlerinin de çalışmalara dâhil edildiği görülmüştür. Coğ
rafya ve edebiyat birçok ortak konuyu farklı açılardan ele alan
bilim dallarıdır. Ülkelerin ve toplumların doğru okunmasında
bu iki bilim dalının vazifeleri göz ardı edilemez. Edebi eserlerde
yer alan tasvirler ve mekân analizleri geçmişe ait bir belge ni
teliği taşımaktadır. Bu belgeleri coğraﬁ açıdan değerlendirme
de diyebileceğimiz edebiyat coğrafyası sınırları zor çizilen bir
alandır ancak doğru ve etkili kullanıldığında coğrafya öğreti
minde çok güçlü bir yeri vardır.
Çalışmada toplanan veriler kullanılarak romanların şahıs ve
terim analizleri yapılmış olup romanlarda geçen mekânların ha
ritalaması da gerçekleştirilmiştir. Şahıs analizlerinde oluşturulan
parametrelerden bazıları bazı romanlarda yer almadığından il
gili romanların şahıs analizlerinde istenilen verim alınamasa da
roman karakterlerinin daha iyi işlendiği birçok romandan elde
edilen verilerin analizlerden ilginç ve anlamlı sonuçlar çıkmıştır.
Örneğin şahıs kadrosuna bakıldığında romanların çoğunda
erkek cinsiyet hâkimken, Araf romanı kadın cinsiyetin fazla ol
duğu bir romandır. Şahısların yaşadıkları şehirler temel alındı
ğında İstanbul şehri ağır basmaktadır. En fazla göç konusunun
işlendiği İskender romanında 22 erkek 9 kadın karakterin İngil
tere’ye göçü tespit edilmiştir. Romanda göçün nedeni olarak
ekonomik sebepler daha fazla yer almaktadır. Bu bulgular bize
romanlarda konu edilen coğraﬁ konular ile şahıslar ve mekân
ların aynı doğrultuda işlenebildiğini gösterirken yazarın da bu
konudaki özverili çalışması dikkat çekmektedir. Bu bulgular coğ
raﬁ bilgilerin itinayla işlendiği romanları veya hikâyeleri coğ
rafya eğitiminin bir parçası olarak kullanabileceğimiz sonucunu
göstermektedir. Bu yöntemlerle yazılmış eserler ders kitapla
rındaki bilgilerin daha kalıcı ve aktif şekilde öğrenilmesini sağ
layacaktır. Ayrıca coğraﬁ bilgilerin edebi eserlerde aktif

60

Kaçmaz & Kaçmaz / Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 53‐60

kullanımı okuyucu kitlesinin artmasına, yazarlar ve eserlerin de
daha fazla tanınmasına katkı sağlayacaktır.
Terim analizleri sonucunda romanlarda ﬁziki coğrafya unsurla
rının (özellikle de iklim konusuna ait unsurlarının) daha fazla
yer aldığı, bunların da çok sık benzetmelerle ve mecazlarla içi
içe bulunduğu ortaya çıkmıştır. Görüldüğü üzere birçoğumuzun
sıradan bilgi ya da günlük alışagelmiş halde kullandığı coğraﬁ
bilgiler ve terimler dilde ve yazıda kayda değer ölçüde kullanıl
maktadır. Ayrıca coğraﬁ terimler romanlarda anlatımı güçlen
dirmek, mekânı daha iyi betimlemek ve edebi akıcılığı sağlamak
hususunda etkili olmuşlardır.
Romanlardaki mekânların analizlerinden elde edilen haritalara
göre Şafak’ın ilk romanları ve sonrakiler arasında dünyanın
farklı ülkelerinin kullanışında sayısal bir artış gözlemlenmiştir.
(Tablo 4) Bu artış özellikle yazarın Araf romanından sonra be
lirginleşmiştir. Mekânlar ülkeler ve şehirler bazında incelendi
ABDBoston,
ğinde Türkiyeİstanbul, İngiltereLondra,
İspanyaAvila gibi yazarın geçmişinde etkili olan ülke ve şehirleri
eserlerinde işlediğini böylece eser yazar mekân arasında açık
bir bağ bulunduğunu ve küreselleşmenin yazar üzerindeki et
kisini kanıtlamaktadır.
Roman mekânlarında en fazla kullanılan kıtalara bakıldığında
bu konuda coğraﬁ gerçeklerle örtüştüğü gözlemlenmiştir. İn
sanların en fazla yaşadığı Kuzey Yarımküre ve özellikle orta en
lemlerde yoğunlaşan bir mekânsal dağılım romanlarda göze
çarpmaktadır. Mahrem romanı Sibirya ile bu sınırların dışına
çıkmış olsa da genellemeyi bozmamıştır. Ayrıca romanlarda tes
pit edilen şahısların çoğunluğunun Asya kıtasında yaşadığı da
görülmüştür. Romanlar ayrı incelendiğinde de Araf romanı dı
şında yine Asya kıtası en fazla şahıs barındıran kıtadır. Araf ro
manında ise Kuzey Amerika kıtası ön plana çıkmaktadır.
Sonuç olarak edebiyat coğrafyası dünyaya ve insana dair me
sele ve sorunların anlaşılması, değerlendirilmesi ve çözülme
sinde insana ve insanlığa yer, yol ve yön gösterebilecek bilimsel
bir yaklaşım olarak ele alınmalıdır. Coğrafya ve coğrafyacılar için
ise akademik açından yeni bir dünyanın kapılarını açan ilgi çe
kici akademik bir çalışma alanı olmanın yanı sıra yazarların ve
eserlerin popülerliği doğrultusunda coğrafyanın daha popüler
ve ilgi çekici olmasını sağlayacak, coğrafyayı herkes için coğrafya
yaklaşımına daha da yakınlaştıracaktır. Gerek coğrafyanın öne
minin anlaşılmasında gerekse dünya, ülke, toplum ve insanların
sorunlarının çözümünde edebiyat coğrafyası, insanlığa farklı ve
özgün olacak şekilde bilimsel bir pencere olarak açılmalıdır.
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ÖZ / ABSTRACT
Geleneksel olarak, insan ve eşyanın bir mekândan diğer bir mekana hareketliliğini ifade eden ula
şımın tanımını, bugünün hızlı dünyasında sermaye, bilgi ve hizmetin de hareketliliğini içine alacak
şekilde genişletmek mümkündür. Küreselleşme olgusunu başlatan ve hızlandıran en önemli etken
olarak ulaşım ve iletişim sistemlerinde meydana gelen hızlı gelişmeler gösterilebilir. Günümüz eko
nomilerinin en önemli bileşkesi kuşkusuz üretim mekanlarına ve üretilen mamül maddelerin paza
rına ulaşım ve erişim olarak gösterilebilir. Farklı lokasyonlardaki mekanlar arasında, belirli sürelerde
ve belirli standart normlar çerçevesinde ulaşabilmeyi ifade eden coğraﬁ erişilebilirliğin, ulaşım coğ
rafyası içinde yeteri derecede ele alındığını söylemek güçtür. Mevcut çalışmaların birçoğu da il ba
zında yapılmaktadır. Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilçeler ölçeğinde coğraﬁ
erişilebilirlik analizi ile yayılma ve cazibe odaklı potansiyel erişilebilirliği Rodrigue, Comtois ve Slack
tarafından geliştirilen formüller yardımıyla analizi yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu so
nuçların Türkiye'nin nispeten kalkınmada geri kalmış Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ulaşım odaklı
gelişim projeksiyonuna katkı sağladığı düşünülmektedir.
Transportation, in classic terms, refers to the mobility of people and goods from one area to another.
It is possible to expand the deﬁnition of transportation to include the mobility of capital, information
and service in today's fast world. Rapid developments in transportation and communication systems
can be seen as the most important factor that initiates and accelerates the phenomenon of globa‐
lization. The most important component of today's economies can undoubtedly be shown as access
to production areas and the market of manufactured goods. It is diﬃcult to say that geographic
access, which can be reached within the framework of certain standard norms, has been adequately
addressed in the transportation geography between spaces at diﬀerent locations. Many of these
studies are carried out at the provincial level. In this study, geographical access analysis and spread
and attraction oriented potential access analysis will be done in the districts of Southeastern Ana‐
tolia Region. In this study, geographic accessibility analysis of the Southeastern Anatolia Region
and its reach and attraction oriented potential accessibility were analyzed with the help of formulas
developed by Rodrigue, Comtois and Slack and their results were evaluated. These results‐oriented
transportation for Turkey's Southeastern Anatolia relatively backward development in the region
are thought to contribute to the development projection.

1. Giriş
En genel anlamıyla yer ve zaman bağlamında fayda oluşturacak
şekilde insan, mal ve hizmetlerin bir hareket noktasından bir
diğer hareket noktasına hareketliliği olarak tanımlayabileceği
miz ulaştırma kavramı, insanlığın sosyoekonomik gelişim tari
hinin en kilit unsurlarından birisidir. İnsan topluluklarının farklı
coğraﬁ boyuttaki mekanları arasında bilginin, hizmetlerin ve ni
hayet ekonomik malların taşınması ancak ulaşımın kalitesi ve
hızı ile doğru orantılı olarak gelişme göstermiştir. Nitekim Tü
mertekin ve Özgüç (1999), konunun yeryüzündeki mekânsal
bütünleşmeler ve ayrışmaların oluşumunda oynadığı role de
ğinerek konunun coğrafyadaki önemini vurgulamışlardır. Ger
çek (1997) ise ulaştırma sektörünün, hem üretim sürecinin çok
önemli bir parçasını oluşturması hem de gerektirdiği önemli ya
tırımların ekonomide yarattığı etkiler açısından toplumların

ekonomik yapıları içinde ağırlıklı bir yere sahip olduğunu be
lirtmiştir.
Ulaşımın hızı ve kalitesi günümüz dünyasında küresel ekono
milerin büyüklüğünü de belirleyen etkenlerden biri olarak kar
şımıza çıkmaktadır. Bu noktada Erdoğan (2016), ulaştırma;
ekonomik, sosyal, siyasi, askeri, toplumsal ve çevre boyutları
olan ve ayrıca katalizör olarak fonksiyonlaştırıldığında, ekono
miye ivme kazandırarak ekonomik kalkınmanın sağlanmasında
kullanılabilen önemli bir araç olması yönüne dikkat çekmiştir.
Ayrıca ülke içinde ulaşım ağlarının dengeli bir dağılım göster
mesi ve mümkün olan en uç noktalara kadar gelişmesi bölgesel
ve şehirsel kalkınmayı da destekleyen bir unsurdur. Gerçekten,
giderek daha çok birbirine benzer ve yaygın hale gelen talep ve
giderek daha çok uzmanlaşan ve yoğunlaşan arzın birbirine uy
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gunluğu ulaşım sistemleri ile kanalize olmaktadır (Tümertekin,
1987). Ulaştırma sektörü bizzat kendisi bir hizmet sektörü ol
makla beraber birçok yan sektörün de (ticaret, sanayi, turizm,
lojistik vb.) gelişmesinde hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla
ulaştırma sektörüne yönelik alınacak kararlar, uygulanacak po
litikalar ve yapılacak planlar aynı zamanda gelişmeye yönelik
ekonomik içerikli bir yapıya sahip olacaktır (Kapluhan, 2014).
Erişilebilirlik kavramı coğrafya, şehir bölge planlama, mimarlık
gibi birçok bilim dalının inceleme sahasında yer alır. Ulaşım coğ
rafyası içinde en basit anlamıyla kişi veya kişilerin bir noktadan
diğer noktaya en optimal şekilde ulaşımını ifade eden “erişile
bilirlik” (accessibility) kavramını, daha geniş anlamıyla Kuntay
(2006), bir yerden, başka bir yere istenilen sürede, ekonomik,
güvenli, konforlu ve çevresine zarar vermeden gidebilmek, gi
dilecek yerin yakınına yaklaşabilmek olarak tanımlamaktadır.
Avcı (2005), ise günümüzde erişilebilirlik kavramı içinde yer alan
birçok konu, coğrafyanın ilgi alanı içerisinde yer aldığına değin
miştir. Bu anlamda erişilebilirlik sadece bir yere ulaşmayı ifade
etmenin ötesinde gelişme ve kalkınma için de önemli bir gös
terge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra (Özuysal,
2010) bugünün ulaşım sorunlarının tespiti için gerekli tek per
formans ölçütü olarak da erişebilirliği göstermektedir.
Ancak erişilebilirlik kavramının ulaşım coğrafyası, ulaşım plan
laması, şehir ve bölge planlama çalışmalarında yeteri kadar yer
tutmadığı aşikardır. Gülhan vd. (2013), bu durumun en önemli
müsebbibi olarak alınacak kararların sonuçlarını kestirmeyi sağ
layacak rasyonel sistemlerin olmayışı ve konu hakkında erişile
bilirliğin tahminine yönelik belirli bir rasyonel ﬁkir oluşturacak
çalışmanın eksikliği olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca arazi
kullanımına yönelik alınacak kararlar veya ulaşım planlamala
rında önemli bir yer işgal eden erişilebilirlik kavramının tanım
lama ve ölçme dezavantajlarına değinen Geurs vd. (2004) arazi
kullanımı ve altyapı politika planlarının genellikle araştırmacılar
ve politika yapıcıları için, tıkanıklık seviyeleri olduğunu ve güçlü
metodolojik dezavantajları olduğuna da değinirler. Gülhan
(2014), bu duruma neden olan durumun ulaşım sistemlerinin,
teknolojik ilerleme ve planlama yöntem ve usullerinde ortaya
çıkan gelişmelere paralel olarak daha karmaşık bir yapıya dö
nüşmesi ve geleneksel yöntemlerin bu karmaşık sitemi ölç
mede yetersiz kalmasını göstermektedir. Erişilebilirlik birçok
unsuru bünyesinde barındırmaktadır ancak burada ulaşımı eri
şilebilirlik içinde önemli hale getiren arazi planlamalarında eri
şim noktasındaki her türlü müdahaleye yalnızca ulaşım
vasıtasıyla yapılabilmesidir. Arazi planlamalarında erişimin bağ
lantıları karmaşık bir durum sergilemektedir (Şekil 1).
Bütünüyle bir plato sahası olarak kabul edebileceğimiz bir araş
tırma alanı olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, haﬁf kıvrımlı ve
kısmen fay hatları ile örülü bir jeolojik manzara sunar (Sözer,
1984). Bu sade diyebileceğimiz yeryüzü şekilleri bölgesel geliş
mişlik farklarının oluşmasında önemli bir başlık olarak ulaşım
ağlarının kurulması ve yayılmasında engel teşkil etmekten uzak
tır. Ancak bir coğraﬁ ünitenin sosyoekonomik olarak daha zayıf
bir bünyeye sahip olmasının birçok nedeni vardır. Nitekim
Benek (2009), bölgelerin taşıdıkları potansiyelleri, coğraﬁ ko
numlarından kaynaklanan sebepler, mekanın sosyal yapısı ve
siyasal yapılanma içerisindeki konumları gibi diğer etmenlere
de dikkat çekmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ulaşım
sistemlerinin istenilen düzeyde gelişmemiş olmasının altında
yatan temel faktör (ekonomik, sosyal vb. gelişime engel diğer
birçok başlık gibi) bölgenin cumhuriyetin erken dönemlerinden

itibaren birtakım siyasal temelli sıkıntılar yaşaması ve bu sıkın
tıların 80’li yıllardan itibaren terör kıskacında büyüyerek bölgeyi
tesiri altına alması gösterilebilir. Ülkenin güneydoğusunda bu
lunan bölgenin, neredeyse bütün güney sınırını ülke sınırının
çizmesi bölgenin diğer faktörleri gibi ulaşım şartlarını da daha
çok negatif yönde etkilemiştir. Bu etki de şüphesiz bölgenin
sınır komşusu olan ülkeler ile ticaret hacminin geçmiş yıllarda
istenilen düzeye çekilememiş olmasının da etkisi vardır. Çünkü
ticaretin kapasitesi, ulaşımın da kapasitesini ve dolayısıyla bü
yüklüğünü belirler. Ayrıca siyasi ve ekonomik bir istikrar yaka
lamaktan uzak olan bu komşu ülkeler bölgenin ulaşım ağlarının
gelişimini olumsuz manada etkisi altına almaktadır.

Şekil 1. Erişilebilirlik ve arazi kullanımı arasındaki ilişki (Özuysal vd. 2017).
Figure 1. Relationship between land use and accessibility.

Deniz (2016), ulaşım sektörü için daha emniyetli ve maliyetleri
düşük olarak daha uzak mesafeler her türlü mal, hizmet ve in
sanın ulaşımının sağlanabilmesini anahtar bir hedef haline gel
diğini belirtmiştir. Söz konusu bölgenin sosyoekonomik
gelişiminin sağlanması için kuşkusuz öncelikle güvenli ve erişim
değeri yüksek bir ulaşım ağı kurmak gerekmektedir. Bu ağ bölge
içi ve bölgeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimi artıracak
tır.
Bu çalışma bütün bu zorluklara rağmen Türkiye’nin nispeten
kalkınmada zayıf ve kırılgan bir yapıya sahip olan Güneydoğu
Anadolu Bölgesini ilçe temelli olarak, ulaşım coğrafyası için
önem arz eden erişilebilirlik kavramını hem coğraﬁ hem de po
tansiyel olarak değerlendirme girişimidir.

2. Veri ve Yöntem
Coğraﬁ ve potansiyel erişilebilirlik analizlerinde coğraﬁ birim
lerin birbirleri ile olan mesafelerine ve yerleşim birimlerinin
nüfus bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde 75 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin birbirleri ile olan
mesafe bilgileri Karayolları Genel Müdürlüğü resmi web site
sinden, nüfus bilgileri ise Türkiye İstatistik Kurumundan alın
mıştır.
Bu çalışmada Rodrigue vd. (2006) tarafından geliştirilen erişi
lebilirlik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Bir coğraﬁ birimin eri
şilebilirlik analizi için çalışmada öncelikle Güneydoğu Anadolu
Bölgesi ilçeleri bazında coğraﬁ erişilebilirlik analizi yapılmış son
rasında ise potansiyel erişilebilirlik analizi yayılma ve cazibe alt
başlıkları ile ayrı ayrı yapılmıştır.
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2.1. Coğraﬁ Erişilebilirliğin Hesaplama Yöntemi
Coğraﬁ Erişilebilirlik analizinde coğraﬁ birimlerin birbirleri ile
olan mesafelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer birçok paramet
reden yalıtılmış olarak bir lokasyonun söz konusu coğraﬁ alan
üzerindeki konumuna göre ulaşılabilme kapasitesinin ifade edil
mesidir (BGUS, 2013). Her bir birimin birbiri ile olan mesafele
rinin toplam birim sayısına bölünmesi ile coğraﬁ erişilebilirlik
değerleri elde edilir.
A (G) = Coğraﬁ erişilebilirlik matrisi
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birim sınırlarının genişlemesi ve/veya daralması durumu (yer
leşimlerin sosyoekonomik büyümeleri ve küçülmeleri durumu)
ile ilişki kurmaktadır (DAKA, 2013).

A (P) = Potansiyel erişilebilirlik matrisi
dij = i ilçesi ile j ilçesi arasındaki mesafe
Pj = j ilçesinin toplam nüfusu
n = ilçe sayısı

dij = i ilçesi ile j ilçesi arasındaki mesafe
n = ilçe sayısı

Şekil 4. L matrisinde coğraﬁ birimler arası en kısa mesafeler ve nüfusları.
Figure 4. Geographically the shortest distances and populations in the L mat‐
rix.

Şekil 2. L matrisinde coğraﬁ birimler arası en kısa mesafeler.
Figure 2.The shortest distances between geographical units in the L matrix.

Şekil 5. Potansiyel (yayılma ve cazibe olarak) erişilebilirlik.
Figure 5.Potential (as emissiveness and attraction) accessibility.

Şekil 3. Satır ve sütunlar toplamının yerleşim sayısına bölünmesini ile elde edi
len coğraﬁ erişim değerleri.
Figure 3.Geographical access values obtained by dividing the sum of rows and
columns by the number of settlements.

Şekil 2 ‘de temsili ABCDE yerleşim birimleri arasındaki en
kısa mesafeyi göstermektedir. Şekil 3’ de ise satır ve sütunların
toplamının yerleşim yeri sayısına bölünmesi ile elde edilen de
ğeri yani coğraﬁ erişilebilirlik değerini göstermektedir. Bu tab
loda C ilçesi en küçük mesafeler toplamına sahip olduğu için
en erişilebilir coğraﬁ birim olarak karşımıza çıkmaktadır.

2.2. Potansiyel Erişilebilirliğin Hesaplama Yöntemi
Potansiyel erişilebilirlik bir coğraﬁ konumun yalnız mesafeleri
ile değil niteliğe dair özelliklerini de kapsayan kompleks bir for
mülasyon içerdiği için daha karmaşık bir ölçektir ve yerleşim

Şekil 4’ de L matrisi 5 coğraﬁ birim arasındaki en kısa mesafeyi
ve beş coğraﬁ yerleşim biriminin nüfus değerleri gösterilmek
tedir. Şekil 5‘ de P (G) matrisi yayılma ve cazibe olarak potansi
yel erişilebilirlik matrisi olup bu matriste birbirini karşılayan tüm
hücrelerde (AA, BB gibi) nüfus değerlerini göstermektedir.
Diğer hücrelerdeki değerler ise şekil 4’deki nüfus değerlerinin
mesafe değerlerine bölünmesiyle elde edilen değerlerdir.
Satırlar ve sütunların toplamında en yüksek değer, potansiyel
olarak en erişilebilir merkezi göstermektedir. Şekil 5’deki P (G)
matrisinde A merkezi en erişilebilir merkez konumundadır. P
(G) matrisinde satırlar ve sütunların toplamı dönüştürülebilir
matris olmadığı için eşit değildir. Satırlar ve sütunların eşit ol
maması potansiyel erişilebilirliğin yayılma (emissiveness) ve ca
zibe (attractiveness) olmak üzere iki farklı şekilde izah
edilebilmesini sağlar. A merkezi yayılma bakımından cazibeye
göre daha erişilebilir konumdadır. B noktası ise cazibe bakımın
dan yayılmaya göre daha erişilebilirdir (Şimşek, 2015). Yayılma
bir yerleşmeden ayrılma kapasitesidir ve A (P) matrisinde sa
tırlardaki değerlerin toplamı olarak ifade edilir. Cazibe ise bir
yerleşime ulaşma kapasitesidir ve A (P) matrisinde sütunlardaki
değerlerin toplamı olarak ifade edilir (DAKA, 2013).
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3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Coğraﬁ Erişilebilirliğe Dair Bulgular

şimden yeteri kadar pay alamaması büyüme potansiyellerini
azaltmıştır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 75 ilçe coğraﬁ erişilebilirlik
değerinin tespiti amacıyla değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Coğraﬁ erişilebilirlik analizinde yalnızca bölge içi ilçelerin bir
birlerine olan en kısa mesafeleri devlet karayolu ölçümü baz
alınarak hesaplanmıştır. Bu yüzden söz konusu coğraﬁ alan içe
risinde coğraﬁ erişilebilirlik merkezden çevreye doğru yüksek
değerler alarak düşme eğiliminde olacaktır (Şekil 6).
Şekil 6’ de görüldüğü gibi coğraﬁ erişilebilirlik merkeze doğru
yüksektir. Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçeleri coğraﬁ ola
rak merkezde yer aldıklarından en erişilebilir ilçeler olmaktadır.
Doğu ve batıya doğru merkezden uzaklaştıkça coğraﬁ erişilebi
lirlik değeri de düşmektedir. Bölgenin en batısındaki Gaziantep
ve Kilis’ e bağlı ilçeler ve bölgenin en doğusundaki Siirt ilinin
doğu ilçeleri bölge içi coğraﬁ erişilebilirlik değerlerinin en düşük
olduğu yerler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilçelerinin (cazibe) potansiyel erişilebilir
lik değerleri.
Figure 7. Potential accessibility values ( attractiveness) of districts of Southe‐
astern Anatolian Region.

Şekil 6. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilçelerinin coğraﬁ erişilebilirlik değerleri.
Figure 6. Geographical access values of districts of Southeastern Anatolia Re‐
gion.

3.2. Potansiyel Erişilebilirliğe Dair Bulgular
Cazibe, yukarıda da ifade edildiği gibi bir coğraﬁ yerleşim biri
mine ulaşılabilme kapasitesini gösterir. Şekil 8’ de görüldüğü
gibi sırasıyla Şahinbey ve Şehitkamil (Gaziantep), Çınar, Yenişe
hir, Sur, Bağlar (Diyarbakır), Haliliye, Eyyübiye (Şanlıurfa), Ka
yapınar (Diyarbakır) ve Batman Merkez cazibe değerlerinin en
yüksek olduğu ilk on ilçedir. Ancak il merkezini oluşturan 16 il
çenin değerlendirme dışında tutulması gerekmektedir Bu du
rumda cazibe değeri en yüksek ilçelerin sıralaması Şekil 7’ deki
gibi olacaktır.
Tablonun ilk sıralarında yer alan Diyarbakır’ın Çınar, Şanlıur
fa’nın Siverek, Mardin’in Kızıltepe, Şanlıurfa’nın Viranşehir, Ga
ziantep’in Nizip, Diyarbakır’ın Ergani ilçeleri ulaşım
kapasitesinin yüksek olduğu ilçelerdir. Cazibe değerleri onların
büyüme eğiliminin yüksekliğini göstermektedir.
Cazibe değerinin en düşük olduğu ilçeler Siirt ve Adıyaman’ ın
ilçeleridir. Sırasıyla Siirt'in Pervari, Şirvan, Eruh, Baykan, Adıya
man’ın Gerger, Sincik, Samsat, Tut ilçeleridir. Bu ilçeler gerek ﬁ
ziki şartların getirdiği dezavantajlar engebeli ve dağınık parçalı
arazi ulaşım akslarının dışında kalması, sosyoekonomik geli

Şekil 8. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilçelerinin cazibe değerlerine göre dağı
lımı.
Figure 8. Distribution of districts of Southeastern Anatolia Region by attracti‐
veness values.

Cazibe değerinin yükseltilmesi kuşkusuz öncelikli olarak ulaşım
imkanlarının artırılması ile doğrudan bağlantılıdır. Karayolu ula
şım ağında son 15 yılda bir gelişim söz konusu olmakla beraber
bilhassa Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğusu ve kuzeybatısı
hala yeterli bir ağa sahip değildir. Ulaşım ağının en optimal şe
kilde gelişimi sosyoekonomik gelişimi de olumlu yönde etkile
mesi kuvvetle muhtemeldir.
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ilçesi Polateli, Musabeyli ve Elbeyli, Siirt'in Tillo, Adıyaman’ın
Gerger, Batman’ın Hasankeyf, Adıyaman’ın Tut, Samsat ve Sin
cik, Siirt'in Şirvan ilçeleri gelmektedir.

4. Sonuç
Bölge içi karayolu mesafe değerlerine göre hesaplanan coğraﬁ
erişim değerinin en yüksek olduğu yerler bölgenin merkezi kıs
mında yer alan Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçeleridir. Bu
ilçeler coğraﬁ olarak merkezde yer aldıklarından en erişebilir il
çeler olmaktadır. Doğu ve batıya doğru merkezden uzaklaştıkça
coğraﬁ erişim değeri de düşmektedir. Bölgenin en batısındaki
Gaziantep ve Kilis’ e bağlı ilçeler ve bölgenin en doğusundaki
Siirt ilinin doğu ilçeleri bölge içi coğraﬁ erişim değerlerinin en
düşük olduğu yerler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 9. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilçelerinin (yayılma) potansiyel erişim de
ğerleri.
Figure 9. Potential access values (emissiveness) of Districts of Southeastern
Anatolia Region.

Şekil 10. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilçelerinin yayılım değerlerine göre da
ğılımı.
Figure 10. Distribution of districts of Southeastern Anatolia Region by emissi‐
veness values.

Yayılım değeri, bir yerleşim biriminin bağlı olduğu üst birimden
ayrılarak müstakil bir üst birim haline gelebilme potansiyelini
gösterir. Analizi yapılan 75 ilçeden 16 tanesi il merkezini oluş
turan ilçeler olduğu için değerlendirme dışı tutulmuştur (Şekil
9). Ortaya çıkan tabloda yayılım değeri en yüksek ilçeler Diyar
bakır’ın Çınar, Ergani, Bismil; Şanlıurfa’nın Siverek, Viranşehir
ve Akçakale; Mardin'in Kızıltepe ve Midyat, Gaziantep’in Nizip;
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçeleridir. Bu ilçelerin yayılım değerleri
her ne kadar yüksek olsa da tam anlamıyla bir üst birim haline
gelebilmesi diğer başka parametrelerle (ekonomik, demograﬁk,
eğitim, sosyokültürel ve devlet yatırım ve teşvikleri) beraber
değerlendirilmesine bağlı olduğu bir gerçektir.
Yayılım değerinin en düşük olduğu ilçeler ise Kilis’in mevcut üç

Coğraﬁ erişim değerine söz konusu alanın niteliğe dair özellik
lerinin de eklenmesi ile daha kompleks bir ölçek olan ve yerle
şim birim sınırlarının genişlemesi ve/veya daralması durumu
ile ilişki kuran potansiyel erişim değeri yayılma ve cazibe olmak
üzere iki farklı şekilde izah edilir. Diyarbakır’ın Çınar, Şanlıur
fa’nın Siverek, Mardin’in Kızıltepe Şanlıurfa’nın Viranşehir, Ga
ziantep’in Nizip, Diyarbakır’ın Ergani ilçeleri ulaşım
kapasitesinin yüksek olduğu cazibe değerinin yüksek olduğu
merkezlerdir. Cazibe değerinin en düşük olduğu ilçeler ise Siirt
ve Adıyaman’ın ilçeleridir. Ortaya çıkan tabloda yayılım değeri
en yüksek ilçeler Diyarbakır’ın Çınar, Ergani, Bismil; Şanlıur
fa’nın Siverek, Viranşehir ve Akçakale; Mardin'in Kızıltepe ve
Midyat, Gaziantep’in Nizip; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçeleridir. Ya
yılım değerinin en düşük olduğu ilçeler ise Kilis’in tüm ilçeleri,
Siirt'in Tillo, Adıyaman’ın Gerger, Batman’ın Hasankeyf, Adıya
man’ın Tut, Samsat ve Sincik, Siirt'in Şirvan ilçeleri gelmektedir.
Güneydoğu Anadolu bölgesi diğer bölgelerimize göre kendine
has birtakım özelikler sergiler. Bu özelliklerde bölgenin tarihsel
süreçte kalkınmasında etkileri olmuştur. Öncelikle bölgenin ne
redeyse güney sınırının tamamı aynı zamanda ülke sınırını da
oluşturur ve bu durum sınır kentlerinde ulaşımla doğrudan kar
şılıklı etkileşimi olan ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel gelişi
mini negatif yönde etkilemiştir. Çünkü söz konusu komşu
ülkeler uzun zamandan beri siyasi ve ekonomik bütünlüğünü
koruyamamış ülkelerdir. Bu durum çalışmamızda düşük değer
lerle kendini göstermiştir. Erişilebilirlik değerlerinin düşük ol
duğu bölgenin kuzey ve doğu ilçelerinde ise ﬁziki coğrafya
şartlarından ziyade beşeri şartların etkisinin daha fazla oldu
ğunu görmekteyiz. Bilhassa Siirt ve ilçelerinin düşük değerler
alması uzun yıllardan beri devam eden terör örgütü faaliyetle
rinden kaynaklı güvenlik tedbirleri dahilinde ilçelerin nüfus ve
buna bağlı ekonomik kalkınmasının sekteye uğramış olmasıdır.
Batıda ise değerlerin yüksek olması Gaziantep ilinin bölgeden
ekonomik anlamda ayrışması kaynaklı olmaktadır. Bu ayrışma
2000’li yıllardan sonra daha da belirginleşmiştir bu durum böl
genin genelinden batıya Gaziantep’e doğru bir nüfus ve ser
maye göçü de başlatmıştır. Böylece daha da büyüyen kent
ulaşım içinde merkezi bir pozisyona gelmiştir.
Ulaşım coğrafyası içinde önemli bir yer işgal eden erişilebilirlik
değerinin tespiti, bu tespit ışığında ulaşım ve erişim planlama
larının hayata geçirilmesi ülkenin kalkınma ve sosyoekonomik
mozaiğinde dip köşeleri temsil eden Güneydoğu Anadolu Böl
gesinin arzulanan seviyeyi yakalamasında tetikleyici bir para
metre olabilir.
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ÖZ / ABSTRACT
İnsanoğlunun yerleşik hayata geçişi, mekânın doku ve fonksiyon özellikleri üzerinde değişikliklere neden
olmuştur. Bu süreçte köy, kasaba ve şehir yerleşmeleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Şehirler, zaman içe
risinde bu hiyerarşide ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri barındıran cazibe merkezleri haline gel
miştir. Böylelikle dünya nüfusunun %55’i şehir alanlarında yaşamaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde
mekânın ﬁziksel özellikleri dikkate alınarak yapılan planlar ile şehirsel arazi daha verimli kullanılmış ve
kullanılmaktadır. Buna karşın hızlı büyümenin etkisi altındaki geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde
şehirsel arazi plansız bir şekilde büyümüş ve büyümeye devam etmektedir. Sürdürülebilir ve akıllı şehir
yönetiminin sağlanabilmesi için şehrin gelişim sürecinin takip edilmesi önem arz eder. Geçmişten gü
nümüze şehirsel gelişimin ve arazi kullanım değişimlerinin izlenebilmesi için farklı metotlar denenmiştir.
Bunlar içerisinde Uzaktan Algılama (UA) ve Coğraﬁ Bilgi Sistemleri (CBS)’nin etkili ve doğru araçlar olduğu
yapılan çalışmalar ile ortaya konmuştur. Zamansal ve mekânsal değişimleri ortaya çıkarmak için farklı
tarih aralıklarında alınan veriler bu teknikler ile incelenerek şehirsel arazi kullanım değişimleri, büyüme
ve gelişme oranları belirlenmektedir. Mekânsal değişimlerin belirlenmesi, şehrin gelişiminde etkili olan
coğraﬁ faktörler ile birlikte ele alındığında geleceğe yönelik yapılan planlama çalışmalarında yol gösterici
olmaktadır. Bu çalışmada Adapazarı Ovası (Akova) üzerinde kurulan Adapazarı Şehri’nin 1985 yılından
günümüze şehirsel gelişim süreci nesne tabanlı sınıﬂandırma (OBIA) tekniği ile belirlenmiş ve gelişimde
etkili olan coğraﬁ faktörler incelenmiştir. Bu analizler ışığında 19852019 yılları arasında Adapazarı şehir
içi arazi kullanımında yerleşim alanlarının 1979 hektardan 5713 hektara ulaşarak, 3 kat arttığı tespit edil
miştir. Bu gelişimin yoğun olarak verimli tarım arazileri üzerinde gerçekleştiği görülmüştür. Adapazarı
Şehri’nde nüfus, yerleşme ve sanayi faaliyetleri dengeli ve planlı dağılmadıkça verimli arazilerin kaybı
gelecekte de devam edecek bir olgudur. Bu nedenle geçmişten günümüze meydana gelen şehirsel geli
şim ve bunu etkileyen coğraﬁ faktörlerin doğru analiz edilmesi geleceğe yönelik planlama çalışmaları
için bir altyapı oluşturmaya ve kaynakların doğru aktarımına yardımcı olacaktır.
The transition to settled life has caused some changes on the texture and functional properties of natural
environment. During this process, villages, towns and urban areas have begun to emerge.Within this
period urban areas have become economic, social and cultural attraction centres in this hierarchy of
settlements; and in today’s world 55 per cent of the population live in urban areas. In developed coun‐
tries, urban land has been used more eﬃciently thanks to plans made considering the physical charac‐
teristics of the space. In underdeveloped and developing countries, on the contrary, urban areas have
been growing fast, unplanned and without any future. Urban areas development processes have to be
tracked in order to achieve a sustainable and smart city management. Until today, many diﬀerent met‐
hods have been used to track city developments and land use changes. Among these methods, Remote
Sensing (RS) and Geographical Information Systems (GIS) have been proven to be useful and eﬀective
tools. Urban land use changes, growths and developments can be explored by analysing data from diﬀe‐
rent time periods with GIS and RS, in order to explore the temporal and spatial changes. Disclosing
spatial changes along with the geographical factors that aﬀect urban developments would be beneﬁcial
and guiding for works on future plans. In this study, the spatial development process of Adapazarı, lo‐
cated in Adapazarı Plain (Akova), from 1985 to present, has been revealed by using Object‐Based Image
Analysis (OBIA) technique and the geographical factors aﬀecting the city development have been analy‐
sed. According to the results, the settlement areas in the urban land use of Adapazarı have risen three‐
fold, from 1979ha to 5713ha, between 1985 and 2019 period. It has been observed that this urban
development has mostly taken place on fertile farmlands. The loss of fertile lands in Adapazarı will con‐
tinue in the future, if the population, settlements and industrial activities continue to spread without
any balance and plan. Therefore, the accurate analyses of the urban developments from past to present
and the geographical factors that aﬀect these developments will help to build an infrastructure for future
plans and more eﬀective use of resources.
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1. Giriş
Sürekli yerleşmeler olan şehirler, sahip olduğu özellikleri ile geç
mişten günümüze disiplinler arası bir çalışma sahası olmuştur.
Farklı disiplinler tarafından amaca uygun olarak tanımlanan
şehir, coğrafyacılar tarafından; belirli bir merkez etrafında top
lanmış ve farklı fonksiyonlara sahip yerleşme şekilleri olarak
ifade edilmiştir. Aynı zamanda şehir alanlarının homojen olma
yan karaktere sahip olması gerektiği de vurgulanmıştır (Göney,
1977). Şehirlerin bir diğer önemli özelliği ise tarımsal faaliyet
lerin daha sınırlı olduğu yoğun nüfuslu yerleşim alanları olma
sıdır (Darkot, 1967). Şehirler, sadece belli nüfus büyüklüğüne
erişmiş yerleşmeler değil aynı zamanda kendine özgü bir iş
gücü biçimi, toplumsal örgütü ve kültürü bulunan yerleşmeler
dir (Özer, 2004). Bu nedenle bir yerleşmenin şehir olarak
değerlendirilebilmesi için fonksiyonel yapısı da dikkate alınma
lıdır (Darkot, 1967) (Avcı, 2004). Bunun yanı sıra yerleşmelerin
içinde bulunduğu doğal çevre ile ilişkilendirilmesi ve toprağa
bağlılık derecesine göre tasniﬁnin yapılması da şehir yerleşme
lerinin ayırt edildiği bir diğer önemli kriterdir (Tanoğlu, 1969).
Şehirler ekonomik fonksiyonlar arasında tarımın öneminin az
olduğu, çalışan nüfusun büyük çoğunluğunun tarım dışı sektör
lerde çalıştığı yerleşim birimleridir (Doğanay, 2014). Şehirleşme
ise bir yerleşmede yaşayan nüfus oranının yükselmesi olarak
tanımlanmaktadır (Tümertekin, 1973). Şehirleşme, belli bir anı
değil bir süreci ifade etmektedir. Şehirlerin ortaya çıkışından
günümüze kadar olan bu sürecin bilinmesi ve geleceğe dair
planlamaları yapılırken dikkate alınması şehir coğrafyası açısın
dan önem arz etmektedir. Dünya’da şehir kavramının gelişmesi,
ilerlemesi, ekonomik büyüme ve bütün anlamıyla organize edil
miş bir sosyal hayat olarak, toplumun kabul ettiği ve tercih ettiği
bir kimlik kazanması, sanayi devrimi ile olmuştur (Pustu, 2006).
1700’lü yıllarda İngiltere’de sanayileşmenin etkisiyle görülen
değişimler Avrupa kıtasına yayılmıştır. 1800’lerde Avrupa’da
nüfusu 500.000 üzerindeki tek şehir Paris iken yüzyılın sonunda
Paris, Berlin, Viyana, St. Petersburg ve Moskova’nın nüfusları 1
milyonu geçmiştir. 1880’li yıllarda Amerika’da New York 1 mil
yonu, Chicago ise 500.000 geçen ilk şehirlerdir (Tümertekin &
Özgüç, 2011). Sanayi devrimi ile artan refah koşulları 20. ve 21.
yüzyıllarda dünya şehir nüfusunun büyük boyutlara ulaşmasını
neden olmuştur. 1950 yılında 751 milyon olan dünya şehir nü
fusu 2018 yılında 4,2 milyara ulaşmıştır. Şehirsel çevrelerde ya
şayan küresel nüfusun oranı bugün yaklaşık %55'dir ve 2050
yılına kadar %68'e ulaşacağı tahmin edilmektedir (Birleşmiş
Milletler, 2018). Ülkemizde de benzer bir şekilde şehirli nüfus
1950’li yıllardan sonra artış eğilimine girmiştir. Bu artışın kay
nağı temelde toprağın miras yoluyla bölünmesi, tarımsal verim
azlığı, gelir yetersizliği nedeniyle kırın iticiliği; şehirdeki eğitim,
sağlık, sanayileşme, istihdam, ulaşım, hizmet fonksiyonlarının
gelişmesine bağlı olarak artan imkânların çeşitliliği ve şehrin
çekiciliği olarak ifade edilebilir (Keleş, 1978). 1950'de şehir nü
fusunun ülke nüfusu içindeki payı %18,59 gibi oldukça düşük
bir düzeydeyken, bu oran 1980'de %40,89'a ulaşmıştır. Şehir
nüfusu ilk kez 1985'te kır nüfusunu geride bırakarak %51,10'a
yükselmiştir (Avcı S. , 1993). 2000 yılı nüfus sayımının ortaya
koyduğu sonuçlar ise şehir nüfus oranının %65'e ulaştığını gös
termektedir (Işık, 2005). 2009 yılında %73,7’ye çıkan şehir
leşme oranı (Garipağaoğlu, 2010) günümüzde %80’in
üzerindedir. Şehirli nüfusun ülke içerisindeki dağılışına bakıldı
ğında ise Marmara bölgesi gerek şehirli nüfus fazlalığı ile ge

rekse şehirli nüfus yoğunluğu bakımından ilk sırada yer almak
tadır. Ülkemizde 1950 sonrası sanayileşme hareketlerine bağlı
olarak en fazla yatırım hamleleri İstanbul’a yapılması (Ayik &
Avcı, 2018) bölgenin şehirleşme ve nüfuslanma sürecine de etki
etmiştir. Bunun yanı sıra 1970’li yıllardan 1980’li yıllara kadar
geçen süreçte Türkiye’de farklı bölgelerde bulunan şehirlerde
yeni üniversiteler açılmış, açılan bu üniversiteler içinde bulun
dukları şehirlerin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır (Sargın,
2005). Bu durum Marmara Bölgesi’nde belirgin şekilde şehirsel
gelişime katkı yapmıştır. Çalışma sahamız olan Adapazarı Şehri,
Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi sınırında yer alan ko
numu ile İstanbul gibi bir şehrin de hinterlandı içerisinde bu
lunmaktadır. Bu durum Adapazarı’nın şehirsel gelişim sürecinde
etkili olmuştur. Özellikle 1980 sonrasında İstanbul’da başlayan
sanayisizleşme süreci (Ayik & Avcı, 2018) ile bölgede artan ula
şım yatırımları Adapazarı’nın hızla büyümesine neden olmuş
ve sonrasında şehirleşme sürecini hızlanmıştır. 1990 sonrasında
Sakarya Üniversitesi’nin öğretime başlaması da şehirde yeni ge
lişim akslarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu neden
lerle bu çalışmada Adapazarı Şehri’nin 1985 sonrası yaşamış
olduğu hızlı şehirleşme süreci uydu görüntüleri kullanılarak
analiz edilmiş, şehirsel gelişime etki eden coğraﬁ faktörler in
celenmiştir. Çalışmada 1985 öncesine yönelik analizlerin ger
çekleştirilmemesinin en büyük nedeni bu tarihten önce
zamansal, mekânsal ve spektral çözünürlüğün aynı olduğu uydu
veri serilerine ulaşılamamasıdır. Bunun yanı sıra elde edilecek
analizlerin geleceğe yönelik yapılacak planlamalara altlık ola
cağı düşünülürse, Adapazarı Şehri’nin geçirmiş olduğu şehirsel
gelişim sürecinde, şehirleşmenin şekillendiği 1980 sonrasını göz
önünde tutmak araştırmacıları daha doğru sonuçlara ulaştıra
caktır.
Şehir coğrafyası ile şehirsel modelleme alanındaki geleneksel
tasvire dayalı yöntemler göz önüne alındığında, yeni mekânsal
veri kaynakları ve yenilikçi teknikler, şehirsel dinamiklerin ana
lizi, anlayışı, gösterimi ve modellenmesi açısından önemli fayda
sağlamaktadır (Herold, 2003). Gelişmekte olan ülkelerde şehir
gelişimi, nüfus yoğunluğunun artması, mekânın yanlış kullanımı
gibi olgular mekânsal planlamayı zorunlu hale getirmiştir (Scho
wengerdt, 2007). Bu planlamayı hızlı ve net bir biçimde yapa
bilmek için uzaktan algılama ve coğraﬁ bilgi sistemleri (CBS)
kullanımı gereklidir (Sun, 2007). Bu bakımdan uzaktan algılama
ve CBS kaynaklarını etkin kullanma şehir planlama açısından
faydalıdır. Şehir gelişim sürecinin belirlenmesi ve planlanması
için LANDSAT, SPOT (Wang, 2008) ve QUICKBIRD (Lu, Hetrick,
& Moran, 2010) gibi uyduların farklı detay seviyesine ait görün
tüleri giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu durum şehir eko
sistemindeki mekânsal ve zamansal değişimin daha iyi
anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Geçmişten günümüze şehrin
değişim kalıplarını anlamak, geleceğe dair tahminlerde bulu
nabilmek ve sürdürülebilir bir şehir yönetimi sağlayabilmek için
önemli bir yoldur. Son otuz yıldır, uzaktan algılama ve CBS tek
nikleri kullanılarak şehirsel değişimi belirmek için geniş çaplı
araştırmalar yapılmıştır (Sokhi, Sharma, & Uttarwar, 1989; Jat,
Garg, & Khare, 2008; Ishtiaque, Shrestha, & Chhetri, 2017). Şe
hirsel genişlemeyi izleme ve tahmin etme, uzun vadeli plan
lama için ihtiyaç duyulan temel bilgilerdir. Sonuç olarak
günümüzde CBS ve uzaktan algılama teknikleri kullanılarak şe
hirsel gelişimin haritalanması ve izlenmesi akıllı şehir büyüme
modellerinin ortaya konabilmesi için gerekli hale gelmiştir.
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2. Çalışma Alanı Yeri ve Sınırları
Marmara Bölgesi’nin ÇatalcaKocaeli bölümü, Adapazarı Yö
resi’nde yer alan Adapazarı, Karadeniz ile güneyinde Samanlı
dağlarının sınırlandırdığı depresyon sahasında bulunan bir şe
hirdir. Şehir yörenin en önemli ovası olan Adapazarı Ovası
(Akova) üzerinde kurulmuştur. Yerleşme tarihçesi çok eskilere
dayanmayan bölgede ilk yerleşmeler Osmanlı Dönemi’nde baş
lamış ve gerçek manada şehirleşme sürecine 1950 sonrasında
girmiştir. Bu süreç 1980 sonrasında daha da şekillenerek şehrin
günümüzdeki görünüme sahip olması ile sonuçlanmıştır.

Şekil 1. Adapazarı Şehri günümüz yayılış alanı.
Figure 1. Today's spread area of the Adapazarı.

Adapazarı Şehri, idari olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin
merkez ilçeleri olan Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Ariﬁye’nin
mekânsal yayılış sahası içerisinde gelişimini sürdürmektedir. Bu
çalışmada şehrin günümüz mekânsal yayılış sahası çalışma alanı
sınırı olarak kabul edilmiş ve bu saha içerisindeki şehrin 34 yıllık
mekânsal gelişim süreci analiz edilmiştir. 1999 Marmara Dep
remi sonrasında kurulan ve şehrin kuzeybatısında kalan Yeni
kent bölgesi, mekânsal olarak şehir ile bağlı olmasa da şehir ile
olan ilişkileri dolayısıyla çalışma alanı içerisine dâhil edilmiştir
(Şekil 1).

3. Materyal ve Metot
Bu çalışmada, 1985 sonrası şehirleşmenin analizi için zamansal
ve mekânsal çözünürlük açısından süreklilik sağlayan Landsat
uydu verilerinden faydalanılmıştır. 1985, 1995 ve 2005 yılları
için Landsat 5 TM, 2019 için Landsat 8 OLI/TIRS 30 metre yersel
çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanılmıştır. Bant birleştirme
işleminde şehir çalışmaları için en iyi sonucu veren kısa dalga
kızılötesi ve kırmızı bantlar kullanılmıştır (Butler, 2013). Analize
hazır hale getirilen görüntülerin işlenmesinde nesne tabanlı gö
rüntü sınıﬂandırma yöntemi kullanılarak arazi kullanım durumu
belirlenmiştir (Şekil 2). Nesne tabanlı sınıﬂandırma görüntünün
görsel yorumlanmasında doku, şekil, boyut ve komşuluk ilişki
sine dayalı olması açısından öne çıkmaktadır (Lu & Weng, 2007;
Myint, Gober, Brazel, GrossmanClarke, & Weng, 2011). Nesne
tabanlı sınıﬂandırma yönteminin en önemli aşamasını görüntü
segmentasyonu oluşturur.

Şekil 2. Nesne tabanlı görüntü analizi (OBIA) işakış diyagramı.
Figure 2. Object based image analysis (OBIA) work ﬂow diagram.

Görüntü segmentasyonu, bir görüntüyü belirtilen parametre
lere bağlı olarak ayrılmış bölgelere veya nesnelere bölen temel
bir işlevdir. Benzer spektral ve mekânsal özelliklere sahip olan
bir piksel grubu, nesne tabanlı sınıﬂandırma yönteminde bir
nesne olarak kabul edilir. (Lee & Warner, 2006; Im, Jensen, &
Tullis, 2008; Stow, Lopez, Lippitt, Hinton, & Weeks, 2007). Gö
rüntü segmentasyonu sonrasında ise her sınıf için örneklemler
toplanarak kategorize edilir. Çalışmada, nesne tabanlı sınıﬂan
dırma yaklaşımını gerçekleştirmek için ArcGIS Pro 2.3.3 yazılımı
kullanılmıştır. Elde edilen arazi kullanım haritaları tarihsel to
pografya haritaları ve arazi çalışmaları ile doğruluk analizine
tabi tutulmuştur. Doğruluk analizi, uzaktan algılama ile üretilen
sınıﬂandırılmış görüntünün kalitesini belirleyen bir ölçüm yön
temidir. Bu işlem bir referans kaynak kullanarak, sınıﬂandırılan
görüntüde herhangi bir noktanın ne oranda doğru sınıﬂandırıl
dığını göstermek için kullanılır (Myint, Gober, Brazel, Grossman
Clarke, & Weng, 2011). Çalışmada doğruluk analizi için toplam
250 örneklem noktası alınmıştır. Doğruluk noktaları kullanıcı
dan bağımsız olan tabakalı rastgele örnekleme (Stratiﬁed Ran
dom Point) tekniği ile belirlenmiştir (Kilberg, Martin, & Bauer,
2011). Bu teknik arazide en çok alana sahip olan sınıfa daha
fazla nokta atarak daha tutarlı bir sonuç elde etmektedir. Bu
dağılım aşamasından sonra 1985, 1995, 2005, 2019 yılına ait
sınıﬂandırılmış görüntüler referans kaynak ile karşılaştırılarak
kullanıcı doğruluğu (görev hatası), üretici doğruluğu (ihmal ha
tası) ve Kappa oranı hesaplanmıştır (Tablo 1).

4. Adapazarı Şehri’nin Coğraﬁ Özellikleri
Şehir coğrafyası çalışmalarında şehrin sit ve situasyon şartları,
geçmişte nasıl yaşadığı ile günümüzde nasıl yaşamakta olduğu
araştırılmaktadır. Şehirlerin kuruluş yeri seçimi ve gelişimle
rinde doğal ve beşerî faktörlerin etkileri büyüktür (Denker
Tolun, 1976). Adapazarı Şehri’nin kurulmasında çevresine göre
bir merkez konumunda olması ile pazar yeri fonksiyonu önemli
ölçüde etkili olmuştur. Adapazarı, kurulduğu sahanın coğraﬁ
konumu ve verimli alüvyon arazi üzerinde yer alması gibi coğ
raﬁ faktörlerin etkisi ile hızlı bir gelişime sahne olmuştur. Ancak
şehrin gelişim gösterdiği coğrafya, aktif fay hatları üzerinde ol
ması nedeni ile şehirde büyük depremler yaşanmış ve şehir sık
sık hasar görmüştür. Günümüzde küresel ısınmanın da etkisi ile
değişiklik gösteren yağış karakterleri, düz bir sahada gelişim
gösteren Adapazarı’nda, şehir taşkınlarına neden olarak başta
altyapı sorunları olmak üzere çeşitli mekânsal sorunlar ile karşı
karşıya kalınmasına sebep olmaktadır. Şehirlerin yer seçiminde
mekânın ﬁziksel özelliklerinin dikkate alınması, sürdürülebilir
bir şehir yönetimi açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle
şehir ile ilgili planlamalarda coğraﬁ faktörler irdelenmeli ve göz
önünde tutulmalıdır. Çalışmanın bu bölümünde, şehrin kurulup
gelişmesinde etkili olan coğraﬁ faktörler kısaca ele alınmıştır.
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Tablo 1. Doğruluk analiz matrisi (A:1985), (B:1995), (C:2005), (D:2019).
Table 1. Accuracy analysis matrix (A:1985), (B:1995), (C:2005), (D:2019).

Çalışma alanındaki bu aktif fay hattı farklı tarihlerde birçok yıkıcı
depreme sebep olmuştur.

4.1. Fiziki Coğrafya Özellikleri
Adapazarı Şehri, Marmara Bölgesi, ÇatalcaKocaeli Bölümü,
Adapazarı Yöresi’nde, Adapazarı Ovası (Akova) adı verilen düz
ve alüvyonlu bir ovanın ortasında, deniz seviyesinden 31 m yük
seklikte kurulmuştur (Tuncel, 1988). Şehrin büyük bir bölümü
Kuaterner dönemine ait alüvyon sahalar ve eski alüvyon yelpa
zesi birimleri üzerinde yayılış göstermektedir.
Adapazarı Şehri ve yakın çevresindeki jeolojik formasyonların
dağılışını genel olarak incelediğimizde; en yaşlı litolojik birimler
olan Orta DevoniyenAlt Karbonifer birimlerden olan kireçta
şından Kratese ﬁlişlerine, Eosen kireçtaşlarına ve daha güncel
Kuaterner dönemine ait alüvyon yelpazelere kadar birçok jeo
lojik oluşum görülmektedir (Timur & Aksay, 2002b) (Şekil 3).
Düz ve engebeli olmayan bir saha olması nedeniyle yerleşim
yerleri için bu alüvyon alanlar tercih edilse de ﬁziksel mekân
organizasyonu açısından yeraltı su seviyesi yüksek olması, genç
ve gevşek zeminden oluşması nedeniyle yapılaşmaya elverişli
bir saha değildir. Bunun yanı sıra çalışma alanı “genç tektonik
ve morfotektonik gelişimi sağ yönlü doğrultu atımlı bir makas
lama zonu olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) içerisinde ge
lişmiş aktif fay hatları tarafından kontrol edilir” (Erturaç, 2018).

Şekil 4. Adapazarı Şehri ve çevresinin jeomorfolojisi.
Figure 4. Geomorphology of Adapazarı urban area and its surroundings.

Aletsel dönemde şehrin gelişmesini en çok aksatan depremler;
1943 Adapazarı depremi (6.6), 1957 SakaryaHendek depremi
(7,1), 1967 AdapazarıMudurnu depremi (7,3) ve 17 Ağustos
1999 Marmara depremi (7,4) ile 12 Kasım 1999 Düzce (7,2)
depremidir. Bu depremler Adapazarı’nın gelişmesini sekteye
uğratan şehir gelişim akslarında belirleyici olan afetlerdir. Şehir
coğrafyası çalışmalarında beşerî sistemleri etkileyen morfolojik
faktörlerin de incelenmesi gerekir. “Topoğrafyanın engebeli ya
da düz olması konut ve ulaşım akslarının yer seçimini etkile
mekte ve şehirlerin gelişim yönlerinde belirleyici olmaktadır”
(Döker, 2012). Şehir açısından en önemli yüzey şekli beşerî faa
liyetlerin yoğun olduğu Adapazarı Ovası’dır (Şekil 4). Adapazarı
Ovası çevresinde, Kuzeydoğuda Çamdağı (900 m), hemen gü
neyde Samanlı Dağları (Keltepe, 1606 m), güneydoğuda Kere
mali dağ kitlesi (Almacık Dağı, 1543 m), Kuzeybatıda Kocaeli
platosunun doğu kenarı gibi birbirinden kolayca ayrılan morfo

Şekil 3. Adapazarı Şehri ve çevresinin jeoloji haritası (Timur & Aksay, 2002b).
Figure 3. Geological map of Adapazarı urban area and its surroundings (Timur & Aksay, 2002b).
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lojik üniteler dikkat çeker (Şekil 4). Şehirlerin kurulduğu ve ge
lişim gösterdikleri sahalardaki eğim özellikleri de yerleşime uy
gunluk açısından oldukça önemli bir durumdur (Özşahin, 2014).
2019 yılında yerleşmenin eğim gruplarındaki dağılımı incelen
diğinde 464,94 hektarı %1 (tam düzlük), 1090,53 hektarı %2
(düzlük), 2249,82 hektarı %5 (dalgalı düzlük), 841,59 hektarı
%10 (az eğimli yamaç) eğim özelliği gösteren sahada geliştiği
görülmektedir. %20 ve üzeri eğim özelliklerinde ise 1066,12
hektar yerleşim sahası bulunmaktadır (Şekil 5). Şehrin yükselti
ile arasındaki ilişkisi sınıﬂandırma haritalarında da olduğu gibi
açık ve nettir. Adapazarı Şehri’nde 19225 metre arasında yer
leşilmiştir. Ovada en alçak saha şehrin kuzeybatısında eskiden
bataklık olup günümüzde kurutulan “Gökçeören” bölgesi iken,
en yüksek saha ise batıda Sakarya Üniversitesi kampüsünün bu
lunduğu Serdivan tepesi olarak tanımlanabilir.

Şekil 5. Adapazarı Şehri’nde eğim grupları (Erol, 1993) ve yükselti basamak
ları dağılımı.
Figure 5. Slope groups (Erol, 1993) and elevation steps in Adapazarı urban
area.

2019 yılındaki 5713 hektarlık yerleşim alanının yükselti basa
maklarındaki dağılımına bakıldığında %78’i (4456 ha) 1950
metre yükseltide bulunmaktadır (Şekil 5). Bu alçak sahalar Ada
pazarı (Merkez), Erenler (Maltepe ve Hızırtepe hariç) ve Ari
ﬁye’nin şehir alanına dahil olan sahayı oluşturmaktadır. Geri
kalan %22’lik (1257 ha) dilim ise 50225 metre yükseltilerini
oluşturmaktadır. Bu saha ise Serdivan, Beşköprü ve Yenikent
yerleşmeleri gibi nispeten yüksekte bulunan yerleşmeleri kap
samaktadır.
Doğal çevrenin önemli unsurlarından birisi olan iklimin, doğal
ve beşerî çevre üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu bi
linmektedir (İkiel & Kaymaz, 2005). Adapazarı Şehri’nin yer al
dığı yörede, Samanlı Dağları’nın kuzeyinde Karadeniz İklimi,
güneyinde ise Akdeniz iklimi koşulları hüküm sürmektedir. Ada
pazarı Ovası’nda, Karadeniz kıyısına yaklaştıkça deniz etkisi ken
dini daha iyi hissettirdiğinden, kuzeye göre daha yüksek sıcaklık
görülmektedir (İnandık, 1955). Karadeniz’in denizel etkiye
sahip nemli hava koşulları, Samanlı dağlarının kuzeye bakan ya
maçlarına kadar hissedilirken, güneye bakan yamaçlarında ka
rasallık etkilidir (İkiel, 1998; aktaran Ustaoğlu, 2018).
Adapazarı’nda yıllık ortalama sıcaklık 14,6 °C, yıllık yağış miktarı
ise 845,5 mm’dir (Ustaoğlu, 2018).
Çalışma alanı AvrupaSibirya ﬁtocoğraﬁk bölgesinin Öksin pro
vensi içerisinde yer almaktadır (Avcı, 1993) (Koç, 2018). Yörede
Karadeniz ve Akdeniz iklim şartları görüldüğünden hem Akdeniz
hem de Karadeniz iklimine benzerlik gösteren bitki örtüsü ve
ağaç türleri hâkimdir (kayın, meşe, köknar, karaçam gibi). Ça
lışma sahası, bitki örtüsü bakımından geçmişten günümüze sü
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rekli olarak tahrip edilmiştir. Bu tahrip Adapazarı ovası ve çev
resinde, şehirleşmenin hızlı olduğu sahada daha yoğun yaşa
nırken, gür bitki örtüsünün hâkim olduğu alanlara ve yüksek
kesimlerde beşerî müdahale daha sınırlı olmuştur.

Şekil 6. Adapazarı Şehri ve çevresinin arazi kullanım kabiliyeti haritası (T.C.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2004).
Figure 6. Land use capability map of Adapazarı urban area and its surroun‐
dings (T.C. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, 2004).

Adapazarı Şehri ve çevresinde, Adapazarı Ovası’nda, Sakarya
Nehri’nin taşıyıp biriktirdiği alüvyon topraklar ve ova kenarında
yer alan platoda kireçsiz kahverengi orman toprakları yayılış
gösterir (Sakarya İli Toprak Envanter Raporu, 1972). Araştırma
alanında, arazi kullanım kabiliyeti sınıﬂarına göre tarıma elve
rişli olan I. ve II. sınıf tarımsal araziler yer alır (Şekil 6). Arazi
kullanım kabiliyet haritaları ve Landsat (2019) uydu görüntüle
rinden elde edilen bulgulara göre güncel şehirsel alan toplam
7703 hektardır. Bu alanın büyük bir bölümü (4673 hektar) II.
sınıf tarımsal araziler üzerinde yayılmıştır. Daha az yer tutan I.
sınıf tarımsal araziler ise 797 hektardır. Bu veriler ışığında Ada
pazarı Şehri’nin tamamına yakını tarımsal potansiyel bakımın
dan zengin olan bu araziler üzerinde geliştiği görülmektedir.
Adapazarı Şehri için en önemli akarsu Sakarya Nehri’dir. Bunun
yanı sıra şehrin içerisinden geçen ve Sapanca Gölü’nün gideğe
nini oluşturan Çark Deresi ise diğer önemli akarsudur (Dutucu,
2018). Adapazarı Şehri için en önemli göl ise Sapanca Gölü’dür.
Göl, deniz seviyesinden yüksekliği 30 m, ortalama derinliği 36
m ve toplam yüzölçümü 42 km2 olan tektonik oluşumlu bir göl
dür. Kenar sahalardan inen sularla beslendiği için fazla sularını
gideğeni olan Çark suyu aracılığıyla Sakarya nehrine boşaltır
(Arınç, 2014). Suları tatlı olan göl, Adapazarı ve çevresinde ana
içme suyu kaynağı olarak kullanılmaktadır. Adapazarı ve yakın
çevresine yılda ortalama 85 milyon metreküp içme ve kullanma
suyu sağlamaktadır (Saski, 2018). Bunun yanı sıra Sapanca Gölü
şehirde yaşayanlar için önemli bir rekreasyon alanıdır. Taşkısığı
Gölü, Poyrazlar Gölü, Akgöl ise diğer önemli gölleri oluşturur.
Adapazarı Şehri’nin su ihtiyacına yönelik olarak Mudurnu Çayı

72

Döker & Gül / Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 67‐78

üzerindeki Ballıkaya ve Akçay üzerindeki Akçay barajlarının in
şası ise devam etmektedir.

4.2. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Özellikleri
Adapazarı Şehri’nin bulunduğu bölge, ilk çağlardan bu yana Hi
titler, Frigler, Persler, Bitinya gibi çeşitli imparatorlukların hâki
miyetinde kalmış, 1300’lü yılların başında ise Türk hâkimiyetine
girmiştir (Yaşa, 2018). Bölgede önemli medeniyetler hâkim olsa
da geçmişte yerleşime elverişsiz coğraﬁ şartlara sahip olması
nedeniyle Adapazarı Şehri ve yakın çevresinin yerleşme tarih
çesi çok eskilere dayanmamaktadır. Bizans döneminde günü
müz Adapazarı şehirsel bir karaktere sahip değildi, mevcut şehir
yerinde herhangi bir şehir bulunmuyordu (Tuncel, 2005). Ancak
XIII. yüzyılın başında yaşanan gelişmeler, bölgede Bizans’ın hâ
kimiyetinin sağlamlaşmasına yol açmış, Sakarya Vadisi’nin jeo
politik karakterinin önem kazanmasını sağlamıştır (Öztürk,
2018). Adapazarı Ovası’ndaki önemli yerleşmelerin ise Osmanlı
döneminde ortaya çıktığı görülmektedir. 1573 yılında Ada isimli
bir köy olarak kurulan yerleşme, ilerleyen yıllarda çevresindeki
yerleşmeler için pazar yeri haline gelerek “Ada Pazarı” adını al
mıştır (Eröz & Alpan, 1968). 1646 yılında nahiye, 1658 yılında
Akyazı’ya bağlı bir köy, 1692 yılında kadılık, 1742 yılında tekrar
nahiye olduğu ve 1868 yılında belediye yönetimine kavuştuğu
görülür. 19.yy’da ticari bir merkez olan Adapazarı’na 1890 yı
lında demiryolunun gelmesiyle başlayan şehirleşme süreci,
1900’lü yılların başında bölgede faaliyete geçen ipek işleme,
tuğla ve un fabrikaları gibi sanayi tesisleri ile hızlanmıştır. Ada
pazarı’nda 1910 yılında kurulan DETA, ordunun top arabası ve
tekerlek ihtiyacını karşılamayı amaçlamış ve şehirde önemli bir
istihdam sağlamıştır. Fabrika ilerleyen yıllarda üretim türünü
değiştirmiş ve 1943 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu adını
almıştır (Doldur, 2003). Günümüzde ise “Başak Traktör” adı ile
özel sektör tarafından işletilmektedir. 1943 yılında açılan bir
diğer önemli tesis Askeri Ağır Bakım fabrikasıdır. 20 Haziran
1943 yılında meydana gelen AdapazarıHendek depremi ise şe
hirsel gelişim sürecini olumsuz etkilemiştir. Ağır hasar gören şe
hirde çok sayıda ev ve işyeri yıkılmış, 285 kişi hayatını
kaybetmiştir (Unat, 2018). Depremin etkilerinin geçmesi ile bir
likte şehirde sanayi yatırımları, 1945 yılında açılan kösele fab
rikası, 1951 yılında vagon atölyesi ve 1952 yılında şeker
fabrikası ile devam etmiştir. Böylelikle 1950’li yılların başında
Adapazarı sanayi şehri özelliği kazanmaya başlamış (Döker,
2018) ve nüfusu 50 bini aşmıştır. 1954 yılında Adapazarı, Sa
karya İli merkezi haline gelmiştir. İl merkezi olması ile idari fonk
siyon kazanan şehirde, nüfus ve açılan sanayi tesis sayısı
artmaya devam etmiştir. Sadece sanayileşme ile kalmayan Ada
pazarı’nda 1950’li yıllardan sonra nüfus artışıyla şehrin kurulu
şunda da etkili olan ticari faaliyetler daha da hızlanmıştır.
Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Ankara Caddesi, Milli Egemenlik
Caddesi, Ambarlar Caddesi, Orhangazi Caddesi, Sakarya Cad
desi ve Saraybosna Bulvarı bu yıllarda şehrin resmi ve ticari iş
sahalarını oluşturmaktadır (Doldur, 2003).
1960 yılından sonra şehrin gelişimini etkileyen önemli coğraﬁ
faktör ulaşım olmuştur. D100 (E5) karayolunun (Şekil 7) ula
şıma açılması ve ana ulaşım aksının şehrin güneyine kayması
sonucu yeni yerleşim sahaları ortaya çıkmıştır. Ulaşım imkân
larının artışı ile şehirde sanayi faaliyetleri çeşitlenmeye başla
mış ve 1964 yılında yabancı sermaye ortaklığı ile kurulan
Uniroyal lastik fabrikası bölgede önemli bir sanayi faaliyet ala

nını oluşturmuştur. Bu fabrika daha sonra “Goodyear” adını al
mıştır (Hayır, 2005). Adapazarı Şehri’nde sanayi ve ticari faali
yetlerin 1890 yılından 1969’a kadar demiryolu eksenli gelişme
gösterirken, bu tarihten sonra karayolları hâkimiyetinde geliş
tiği söylenebilir. 22 Temmuz 1967 yılında meydana gelen Mu
durnu Depremi şehirde önemli hasara yol açsa da şehir 1970’li
yıllarda mekânsal gelişimini sürdürmüş, D100 karayolu kena
rında sanayi siteleri (Dörtyol, Beşyol ve Modern) kurulmuştur.
Bu yıllarda şehir güneye doğru gelişim göstermiş, Hızırtepe, Te
pekum, Maltepe, Şirinevler, Çukurahmediye mahalleleri şehrin
yeni yerleşim alanlarını oluşturmuştur (Doldur, 2003). 1973 yı
lında kamu yatırımı olarak işletmeye açılan Ordu Donatım Ana
Tamir Bakım fabrikası ile sanayi faaliyetlerinin bu aks üzerinde
gelişmesi devam etmiştir. Tüm bu yatırımlar ile birlikte 1975
nüfus sayımında şehir nüfusu 100 bini aşmıştır (114 130) (DİE,
1975). 1980 sonrasında ülkemizde yaşanan hızlı şehirleşme
Adapazarı Şehri’ni de etkilemiştir. Sanayi ve ticaret faaliyetleri
nin yanı sıra, idari fonksiyonla büyümeye devam eden Adapa
zarı’nda şehir nüfusu 1985 nüfus sayımında 152 291 (DİE,
1985), 1990 nüfus sayımında ise 171 225 olmuştur (DİE, 1990).
Şehirde bir diğer önemli gelişme ise 1990 sonrasında D100 ka
rayolunun hemen güneyinden geçen TEM otoyolu ile yaşan
mıştır (Şekil 7). 1976 yılında kuruluş kararı alınan 1.Organize
Sanayi Bölgesi, 1993 yılında D100 ve TEM arasındaki sahada
faaliyete başlayarak Hanlı ve Karaaptiler köylerinin tarımsal
özelliğini yitirmesine neden olmuştur. Ülkemizde 24 üniversi
tenin kurulduğu 1992 yılında öğretime başlayan Sakarya Üni
versitesi, Adapazarı’nda yeni bir şehirsel fonksiyonun katarak,
şehre batı yönünde yeni bir gelişim aksı ortaya çıkarmıştır. Şeh
rin batısında yer alan Serdivan ile Adapazarı bu yıllardan sonra
tamamen birleşmiştir. 1999 yılına kadar şehrin batı ve güney
yönündeki ilerlemesi devam etmiştir.
17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi, şehirde
ağır tahribe neden olmuştur. Şehir merkezinde yer alan bina
ların dörtte biri hasar görmüştür. Şehirleşme sürecinin kesintiye
uğradığı bu dönemde şehirsel gelişim hızı yavaşlamıştır. Dep
rem sonrasında şehrin yenilenme adımlarının daha hızlı atıla
bilmesi için Adapazarı, 6 Mart 2000 tarihli Bakanlar Kurulu’nun
593 sayılı Kararnamesi ile Büyükşehir statüsünü kazanmıştır.
Şehrin ağır hasar görmesinde ova tabanı üzerindeki alüvyon
arazi üzerinde gelişim göstermesinin büyük etkisi olmuştur. Bu
nedenle yeni yerleşim bölgesi olarak, şehrin kuzeybatısında yer
alan, Camili, Karaman ve Korucuk köylerinin bulunduğu saha
belirlenmiştir. Yenikent adı verilen bu bölgeye Valilik, Adliye gibi
idari hizmet alanları taşınmıştır. Deprem konutlarının inşa edil
mesi ile de bölge hızlı bir şehirleşme sürecine girmiştir. Şehrin
mekânsal gelişiminin yeni yerleşim bölgesi üzerinde geliştiril
mesi ve şehrin bu bölgeye taşınması çabaları, ticari alanların
şehrin merkezinden ayrılmaması nedeni ile sonuç vermemiştir.
Şehir ova tabanı üzerinde gelişimine devam etmiştir. Deprem
sonrası şehrin ova tabanı üzerindeki mekânsal gelişiminin art
masına neden olan bir diğer etken ise imar planlarıdır. Yapılan
değişiklik ile yapılaşmada 23 kat sınırı getirilmesi Adapaza
rı’nda yatay büyümeyi beraberinde getirmiştir.
Sakarya Üniversitesi’nde açılan yeni fakülteler ve öğrenci sayı
sındaki artış ile birlikte ise şehrin batı yönünde büyüme süreci
hız kazanmıştır. Bu durum şehrin batısında yer alan Serdivan ile
Adapazarı’nın tamamen birleşmesi ile sonuçlanmıştır. 2008 yı
lında 317 413 kişiyi aşan şehir nüfusu günümüzde ise 400 bini
aşmıştır (Döker, Kaçmaz, & İkiel, 2018). Adapazarı Şehri’nde gü
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nümüzde idari olarak Adapazarı, Serdivan, Ariﬁye ve Erenler
Belediyeleri yer almakta ve bu belediyeler Sakarya Büyükşehir
Belediyesi’nin merkez ilçelerini oluşturmaktadır.

73

eden bu ticaret alanlarının yanı sıra şehrin diğer etmenlere de
bağlı olarak gelişmesiyle yeni ticaret alanları oluşmuştur. Bun
lardan temel nedeni eğitim fonksiyonu ile gelişen Serdivan içe
risindeki; Üniversite Caddesi, Bağlar Caddesi, Medeniyet
Bulvarı ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’dır.
Şehrin gelişmesinde etkili olan tarımsal faaliyetler başlangıçta
daha çok geçim tipi tarım şeklinde başlamış ve ürünler küçük
ölçekli yerel pazarlarda satılmıştır. Ancak, demiryolunun böl
geye gelmesiyle üretilen ürünlerin ülkenin başka yerlerine gön
derilmesi mümkün hale gelmiş ve yapılan faaliyet ticari boyut
kazanmıştır. İlerleyen dönemlerde makineleşme, gübreleme ve
ilaçlama teknolojilerinin gelişmesi yörede ürün miktarını ve çe
şitliliğini arttırmıştır. Dolayısıyla tarımsal ürün ticaretinden elde
edilen gelir artışı, önemli bir sermaye ve bilgi birikimi sağlamış
tır (Karakuzulu & Arıcı, 2018). Ancak şehrin mekânsal büyüme
süreci ile araziler arsaya dönüşerek yerini konut ve sanayiye bı
rakmıştır. Günümüzde şehri sınırlayan tarım arazileri de şehrin
mekânsal büyüme sürecinin tehdidi altındadır.

Şekil 7. Adapazarı Şehri’nin ulaşım ağı.
Figure 7. Transport Network of Adapazarı urban area.

Adapazarı demiryolları bakımından da işlevsel bir konuma sa
hiptir. Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı çalışma sahası içerisinden
geçmektedir. Toplamda 535 km uzunluğa sahip İstanbul – An
kara YHT hattının 91 kilometresi çalışma sahası içerisinde kal
maktadır (Kırlangıçoğlu, 2018).
Sakarya İli sınırları içerisinde tarıma dayalı ihtisas organize sa
nayi bölgeleri hariç olmak üzere ilde 7 adet organize sanayi böl
gesi bulunmaktadır (İkiel, 2018). Bunlardan Adapazarı’nda
kurulan 1. Organize Sanayi Bölgesi şehrin güneyinde büyümeye
devam etmektedir. 1. OSB’de %54 otomotiv – madeni eşya sa
nayi, %11 plastik ve tekstil sanayi, %9 gıda ve ambalaj sanayi,
%9 orman ürünleri ve yapı elemanları, %17 diğerleri (elektrik,
elektronik, kimya) yer almaktadır. (Bayülken & Kütükoğlu,
2012). Şehir içerisindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin de
bölge sanayisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu küçük sa
nayi siteleri de diğer sanayi kuruluşları gibi, kentin giriş ve çıkış
yollarına yakın alanları kendilerine kuruluş yeri olarak belirle
mişlerdir (Doldur, 2003). Dörtyol Modern Sanayi Sitesi, Çark Sa
nayi Sitesi, Atatürk Sanayi Sitesi, Beşköprü Yıldız Sanayi Sitesi,
Tarım Aletleri Küçük Sanayi Sitesi bu küçük ve orta büyüklükteki
sanayi işletmelerinin bulunduğu alanlardandır.
Adapazarı’nın kuruluşundaki en önemli etken olan ticari faali
yetlerin de şehrin büyüme ve gelişmesinde payı büyüktür. Geç
mişte tarım ve hayvancılığa dayalı ticari faaliyetler ile ortaya
çıkan “Soğan Pazarı”, “Patates Hali”, “Hayvan Pazarı” gibi saha
lar günümüzde de aynı isimle anılmaktadır. Günümüz ticari
alanları şehrin merkezinde Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Sa
karya Caddesi, Yeni Cami Bulvarı, Ankara Caddesi, Ambarlar
Caddesi ve İzmit Caddesi çevresinde yoğunlaştığı görülmektedir
(Döker, 2018). Sebze ve meyve gibi gıdaların toplandığı Toptan
cılar Çarşısı (Erenler) yine şehirlerarası yollara yakın yerlerde
kendilerine alan belirlemiştir. Günümüzde aktif olarak devam

Yapılan bölgesel planlarda, Adapazarı ve yakın çevresi, Doğu
Marmara’nın sanayi bölgesi belirlenmesi ve buna paralel olarak
bölgesel ve ulusal açıdan en önemli projelerden biri olan Kuzey
Marmara Otoyolu Projesi’nin şehrin kuzeydoğusundan geç
mesi, şehirdeki mekânsal büyüme sürecinin gelecekte de
devam edeceğini göstermektedir.

5. Adapazarı Şehri’nin Mekansal Gelişim Süreci (1985
2019)
Adapazarı Şehri, sahip olduğu coğraﬁ özellikleri itibari ile kuru
luşundan günümüze çeşitli fonksiyonlara sahip olmuş ve geliş
miştir. Ticari faaliyetlere bağlı olarak kurulan şehir, uzunca bir
süre bu özelliğini korumuş, 1950’lerden sonra sanayi fonksiyo
nuna kavuşmuştur. Bu süreçte artan ulaşım imkânları da şehrin
mekânsal gelişim sürecini etkilemiştir. Zaman zaman meydana
gelen depremler ile kesintiye uğrayan şehirleşme sürecindeki
en önemli gelişim ise 1980 sonrasında yaşamıştır. Bunda ülke
genelinde yaşanan şehirleşme ve sanayileşme süreçleri de et
kilidir. Bunun yanı sıra Sakarya Üniversitesi’nin etkisi ile şehirde
yeni gelişim aksları da ortaya çıkmıştır. Bu mekânsal değişim za
mansal ve mekânsal çözünürlük bakımından tutarlı bir arşive
sahip olan Landsat uydu verileri ile güncel sınıﬂandırma metot
ları kullanılarak 10’ar yıllık periyodlarda analiz edilmiştir. Günü
müz Adapazarı Şehri yayılış sahası içerisindeki son 34 yıllık arazi
kullanım değişimi nicel değerler ile ortaya konmuştur.

5.1. 1985 Yılında Adapazarı şehri arazi kullanımı
Çalışma alanının Landsat uydusuna ait 1985 yılı görüntüsünden
elde edilen arazi kullanım haritasına göre şehirsel büyümenin
şehrin kuruluş yerinden çevreye doğru gelişim gösterdiği gö
rülmektedir (Şekil 8).
Bunun yanı sıra İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan D100 karayo
lunun şehrin güneyinden geçmesi ile birlikte şehrin güneye ge
lişim süreci başladığı görülmektedir (Şekil 8). Bu büyüme D100
karayolunun etkisi ile kurulan sanayi siteleri ve bu sanayi site
lerinin yakın çevresinde oluşan yeni mahalleler ile olmuştur.
Günümüz şehir yayılış alanı içinde 1985 yılında yerleşim alanları
1979 hektar alan kaplamaktadır (Tablo 2). Bu alan günümüz şe
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hirsel alanının %25,7’sini oluşturmaktadır. 1985 yılında bu alan
içerisinde 150.000’i aşkın bir nüfus yaşadığı bilinmektedir. Ça
lışma alanı içerisinde en çok alanı temsil eden tarımsal arazi sı
nıfı 5378 hektarlık alanı ile günümüz şehir alanının %69,8’ini
oluşturmaktadır (Tablo 2). Adapazarı Şehri ova tabanında ku
rulup geliştiği için günümüz şehir arazisi içinde 1985 yılında da
ormanlık ve mera alanlarının seyrek olduğu görülmektedir.
Şehir ve çevresindeki ormanlık alanlar, şehrin batısında Serdi
van tepelerinde, güneybatıda Sapanca Gölü kıyılarında ve şeh
rin içinde kalmış küçük ağaçlık sahalar ile temsil edilmektedir.

rinin etkisi büyüktür. Şehrin güneyindeki Erenler yerleşmesinin
gelişimi ve şehir ile birleşmesi ise sanayi ve ulaşımın etkisiyle
gerçekleşmiştir. Erenler’de Atatürk Sanayi sitesi ve Modern Sa
nayi alanların gelişmesi ile şehir güney yönünde gelişme gös
termiştir.

Şekil 9. 1995 yılında Adapazarı Şehri ve çevresinin arazi kullanım haritası.
Figure 9. Land use map of Adapazarı urban area and its surroundings in
1995.

5.3. 2005 Yılında Adapazarı şehri arazi kullanımı
Şekil 8. 1985 yılında Adapazarı Şehri ve çevresinin arazi kullanım haritası.
Figure 8. Land use map of Adapazarı urban area and its surroundings in
1985.

5.2. 1995 Yılında Adapazarı şehri arazi kullanımı
Günümüz şehir yayılış alanı içinde, 1995 yılı yerleşim alanları
%36’lık bir artış ile 2702 hektarlık alana ulaşmıştır (Tablo 2). Bu
büyümenin 655 hektarı tarım arazisinden, 11 hektarı ormanlık
sahadan, 13 hektarı sulak alanlardan ve 44 hektarı ise çıplak
arazilerden kazanıldığı yapılan analizler ile tespit edilmiştir. 10
yıllık süreçte en önemli değişim, şehrin güney aksında meydana
gelmiştir. D100 karayolunun güneyinden geçirilen TEM Oto
yolu şehrin bu yönde gelişimini tetiklemiştir (Şekil 9). D100 ve
TEM otoyolu arasında 1993 yılında faaliyete başlayan 1.Orga
nize Sanayi Bölgesi, bu bölgede gelişim göstermiştir. Bu yıllarda
şehrin kuzey sınırını Tekeler, Tuzla, Ozanlar aynı zamanda yeni
açılan Dağdibi ve Güneşler mahalleleri oluşturmaktadır. Şehrin
doğrusu Sakarya nehri, batısı ise Serdivan’ın doğusundaki tarım
arazileri ile sınırlanmıştır.
Şehirleşme ile toplumsal yapı, sosyoekonomik ilişkiler ve me
kânsal yapıda çoğu alan etkilenmektedir. Bu sürecin başlama
sında siyasi bir karar, büyük bir sanayi tesisi, turizm tesisi ya da
kurulan bir üniversitenin rolü olabilmektedir (Sargın, 2005).
1995 yılı arazi kullanım haritasına bakıldığında, Adapazarı
Şehri’nin etkisi ile büyüyüp gelişen Serdivan’ın, şehir ile me
kânsal olarak da bütünleştiği görülebilmektedir. Bunda 1992
yılında öğretime başlayan Sakarya Üniversitesi’nin kuruluş ye

1995 döneminde şehrin günümüz yayılış alanı içerisindeki tarım
arazi oranı 4723 hektar ile %61,3’e gerilemiştir. Tarımsal arazi
bu 10 yıllık dönem içinde 723 hektar alan kaybetmiştir (Tablo
2). Bir önceki döneme göre yerleşmenin ilerlemesi ve tarım ara
zilerinin yerleşim (sanayi, konut, ticari vb.) alanları tarafından
işgali açıkça görülmektedir. 1995 yılında ormanlık sahalar 194
hektarlık alan kaplamaktadır. Geçen on yıllık zaman diliminde
ormanlık arazide 11 hektarlık kayıp, ilk olarak şehrin batısındaki
Serdivan gelişim aksında ikinci olarak da şehir merkezindeki
ağaçlık sahalarda olmuştur.
2005 yılında tarımsal alan üzerindeki yerleşme baskısı etkisini
artırarak devam etmiştir. Günümüz şehir yayılış alanı içerisinde,
2005 yılında yerleşim alanı 1630 hektar daha artarak 4332 hek
tara ulaşmıştır (Tablo 2). Bu alanın 1538 hektarı tarım arazisin
den, 38 hektarı ormanlık sahadan 1 hektarı sulak alanlardan ve
53 hektarı ise çıplak arazilerden kazanılmıştır (Tablo 2). Adapa
zarı Şehri kuruluşundan 2000 yılına kadar genel çerçevede Ada
pazarı ovasında yayılış göstermiş ancak bu tarihten sonra şehrin
gelişme yönü değişmiştir. 1999 yılında meydana gelen 17 Ağus
tos Marmara depreminden sonra şehir merkezinin daha sağlam
bir zemine taşınması gerekçesi ile şehrin kuzeybatısında Camili,
Karaman ve Korucuk köylerinin bulunduğu sahada yeni yerle
şim aksı ortaya çıkmıştır (Şekil 10). Valiliğin bu alana taşınma
sıyla idari bir görev kazanacak olan Yenikent yerleşkesi, merkeze
oranla daha planlı yapısı ile de ön plana çıkmıştır. Bu yıllarda,
Serdivan, Erenler, Ariﬁye, Güneşler, Nehirkent, Yazlık ve Hanlı
gibi yerleşim sahalarını da içine alan şehrin nüfusu 300 000’e
yaklaşmıştır. Yine bu yıllarda Adapazarı’nda sanayi tesislerinin
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sayılarında artış devam etmiştir. ASEM Mobilyacılar Çarşısı
1995 yılında yerli Sakaryalı girişimciler tarafından Serdivan’da
imalatçı ve mağazaları bir arada toplayan bir proje olarak su
nulmuş ve kooperatiﬂeşerek çalışmalara başlamıştır. (ASEM,
2019). Beşköprü Sanayi Sitesi ise şehrin güneybatısında gelişme
gösteren diğer sanayi sitesidir. Şehrin kuzeybatısında Zirai Alet
ler Sanayi Sitesi I. sınıf tarım arazileri üzerinde kurulmuş ve şeh
rin içinde kalmaya başlamıştır.
Depremden sonra şehrin ticaret yapılan merkezi iş sahaları
önemli ölçüde yara almıştır. Önceleri konutların bulunduğu
Çark Caddesi yayınlanan deprem yönetmeliği 23 katlı ticaret
hanelerin kurulmasına izin vermiştir (Sakarya Valiliği, 2011).
Önemli bir diğer ticaret sahası olan Uzunçarşı da yine deprem
den etkilenen bir diğer ticaret sahası olmuş yapıların çoğu
hasar görmüştür. Ancak ticari kimliğini kaybetmeyerek, varlığını
sürdürmüştür. Diğer taraftan Sakarya Üniversitesi’nin öğrenci
kapasitesinin artmasıyla, Serdivan ticaretin geliştiği yeni sahalar
ortaya çıkmıştır. 19952005 yılları arasında tarım arazi oranı
3185 hektar ile %41,3’e gerilemiştir (Tablo 2). Tarımsal arazi
1538 hektar alanı başta konut olmak üzere sanayi ve diğer ya
pılara bırakmıştır.
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lanmasını sağlamıştır (Şekil 11). Ancak şehir içerisindeki ticari
hayatın, şehrin eski yerleşim alanı tekrar canlanması ve geliş
mesi şehrin bütünüyle yer değiştirmesini engellemiştir. Sanayi
tesislerinin yakınlığı ve Sakarya Üniversitesi’nin etkisi ile şehir
Adapazarı Ovası üzerinde gelişmeye devam etmiştir. Adapazarı
Şehri’nin gelişimini her ne kadar sanayi ile hızlansa da geçmiş
ten gelen köklü ticari bağlarından kopmamıştır. Önceki dönem
lerde ticari sahalar merkezde konumlanmışken günümüze
doğru şehrin diğer bölgelerinde gelişmeler yaşanmıştır. Bu ge
lişmelerde üniversitenin payı oldukça büyüktür. Serdivan çev
resinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Bağlar Caddesi ve Medeniyet
Bulvarı, Üniversite Caddesi ticari alanların geliştiği yerleri oluş
turmaktadır. Ticareti faaliyetlerin daha güncel görünümü olan
alışveriş merkezileri de bu dönem içinde kurulmaya başlanmış
tır. Bunlar, Ada Center AVM (2007, Ekim), Serdivan AVM (2011,
Şubat), Agora AVM (2015, Mayıs) ve Meydan54 AVM (2018,
Ağustos)’dur.
Tablo 2. Adapazarı Şehri arazi kullanım değişim matriksi (19852019).
Table 2. Adapazarı urban area land use change matrix (1985‐2019).

Şekil 10. 2005 yılında Adapazarı Şehri ve çevresinin arazi kullanım haritası.
Figure 10. Land use map of Adapazarı urban area and its surroundings in
2005.

5.4. 2019 Yılında Adapazarı şehri arazi kullanımı
2019 yılında gelindiğinde, şehrin arazi varlığında önemli deği
şimin yine tarım ve yerleşme arasında olduğunu görmekteyiz.
Bu dönemde yerleşme sahası %74,2’lik bir oran ile 5713 hek
tara kadar yükselmiştir (Tablo 2). 1782 hektar olan tarım arazi
lerini şehrin içerisine sıkışıp kalmış olan küçük tarlalar oluşturur.
20052019 yılları arasındaki süreçte yerleşme, tarımsal alandan
1381 hektar araziyi kendi bünyesine katmıştır (Tablo 2).
20052019 yılları arasında Yenikent bölgesindeki kalıcı konut
ların inşaatı bitirilmiştir. Valiliğin ve Adliye binasının bu bölgeye
taşınması, Karaman ve Korucuk hastanelerinin inşa edilmesiyle
merkezle arasındaki bağların artmasını ve bölgenin hızla nüfus

Şekil 11. 2019 yılında Adapazarı Şehri ve çevresinin arazi kullanım haritası.
Figure 11. Land use map of Adapazarı urban area and its surroundings in
2019.

Şehrin güneyinde yer alan sanayi alanları hızla gelişimini sür
dürmüştür. Hanlı Sanayi sitesi, Dörtyol Sanayi Sitesi, Toyota, Tır
san Fabrikası, Toprak İlaç Fabrikası, Goodyear, Otokar bu alanın
gelişmesinde büyük öneme sahip olmuşlardır. 2019 yılına ge
lindiğinde, sanayi gelişim aksları E5 karayolu ve TEM otoyolu
nun çevresini neredeyse tamamen kaplamış durumdadır. 2019
yılı arazi kullanımı içerisinde tarımsal arazi 1782 hektar alan ile
toplam şehir arazisi içindeki payı %23,1’e gerilemiştir (Tablo 2).
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Ormanlık saha 177 hektarlık alan ile şehir arazisinin 2.3’ünü
oluşturmaktadır.
Günümüzde 400.000’i aşan nüfusu ile Adapazarı Şehri, Adapa
zarı Ovası üzerindeki gelişimini sürdürmektedir (Fotoğraf 1).
Şehir alanı içerisinde idari olarak Adapazarı, Serdivan, Ariﬁye
ve Erenler Belediyeleri yer almakta ve bu belediyeler Büyükşe
hir’in merkez ilçelerini oluşturmaktadır.

1992 yılında Sakarya Üniversitesi’nin kurulmasıyla eğitim ve
kültürel fonksiyonların etkisi ile şehrin batısında yeni bir gelişim
aksı ortaya çıkmıştır. Günümüzde 140 000 nüfusu ile önemli bir
belediye teşkilatı olan Serdivan şehrin batısında bulvar ve cad
deleriyle ticari bakımdan şehrin ekonomisine önemli katkılar
sağlamaktadır.

Fotoğraf 1. Maltepe Adakule’den kuzeybatı yönünde bakış.
Photo 1. A general view from Maltepe Adakule toward NW.

6. Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada, Marmara Bölgesi’nin hızlı gelişme gösteren şe
hirlerinden biri olan Adapazarı’nın şehirsel gelişimi, arazi kul
lanımı üzerinde meydana gelen değişimi ve bunları etkileyen
coğraﬁ faktörler incelenmiştir. Adapazarı Şehri’nin mekânsal
olarak gelişmesine katkı sağlayan faktörlerin başında ﬁziki coğ
rafya şartları gelir. Özellikle yükselti ve relief koşullarının uygun
olduğu Adapazarı Ovası, jeomorfolojik özelliklerin belirleyici bir
faktör olarak ortaya çıkmasını sağlar. Sakarya Nehri’nin içeri
sinden geçtiği Adapazarı Ovası’nda hâkim olan geçiş iklimi ve
bitki örtüsü özellikleri tarımsal faaliyetleri olumlu yönde etkiler.
Bu coğraﬁ şartlar, beşerî faaliyetleri kolaylaştırmış ve şehirsel
fonksiyonların hızlı gelişmesine yardımcı olmuştur. Ancak şehrin
gelişme gösterdiği Adapazarı Ovası, aktif deprem kuşağında bu
lunması ve taban suyunun yüksekliği gibi ﬁziki şartları ile de be
şerî faaliyetlerin kesintiye uğradığı mekânsal sorunlar ile karşı
karşıya kalmıştır. Yapılan analizlerde Adapazarı Şehri’nin 1985
2019 yılları arasındaki 34 yıllık büyümeye sürecinde (Şekil 12);
1985 yılında 1979 hektar olan yerleşme 2019 yılına kadar üç
kat artarak 5713 hektara ulaşmıştır (Tablo 2). Diğer yandan
1985 yılında tarımsal arazi aynı oranda küçülme yaşayarak 5378
hektar iken 2019 yılında 1782 hektar seviyelerine gerilemiştir.
Şehrin mekânsal gelişiminin I. ve II. sınıf verimli tarım arazileri
üzerinde olduğu görülmüştür. Bu verimli toprakların kaybı şeh
rin bugünü ve geleceği açısından acil planlama gerekliliğini göz
ler önüne sermektedir. Osmanlı döneminden itibaren önemli
gelişmeler gösteren, kökeni tarıma ve pazara dayanan şehir, ko
numu itibariyle gelişmeye açık bir yerleşme olmuştur. Söz ko
nusu verimli arazinin işlenmesiyle elde edilen ürünleri satarak
ticari faaliyetlere geçmiş ve pazar özelliği kazanmıştır. Daha
sonra ulaşım imkânlarının çeşitlenmesi ile sanayi şehrine dö
nüşmüştür. Sanayinin gelişmesi şehrin göç almasına, nüfusun
artmasına ve mekânsal büyümeye neden olmuştur. Sanayinin
gelişiminde ve şehrin dışarıyla bağlantısının kurulmasında E5
karayolu ve TEM otoyolun büyük paya sahiptir.
1985 sonrasında artan sanayi faaliyetleri ile göç alan şehirde,
hızlı ve çarpık bir şehirleşme yaşanmıştır. Özellikle Erenler ve
Ariﬁye çevresinde yerleşmenin sanayi ile iç içe geçtiği altyapı
üst yapı ve çevre sorunlarına neden olmaya başlamıştır. Geç
mişte dağınık halde bulunan sanayi tesisleri 1. OSB ile daha
derli toplu hale getirilmiş ancak yer seçiminde coğraﬁ faktör
lerin göz önüne alınmadığı ova tabanında, aktif fay hattı üze
rinde gelişen bir OSB ortaya çıkmıştır.

Şekil 12. 19852019 Adapazarı Şehri mekânsal büyüme süreci.
Figure 12. Urban growth process in Adapazarı (1985‐2019).

Verimli ova tabanının yerleşmeye elverişsiz oluşu, büyük dep
remlerle kendini her defasında kanıtlamıştır. Gevşek yapıdaki
alüvyon zemin, 1943, 1957, 1967 ve 1999 depremlerinde mey
dana gelen can ve mal kayıplarında çok büyük bir paya sahip
olmuştur. 1999 Marmara depremi sonrasında şehir, Camili, Ka
raman ve Korucuk köylerinin bulunduğu sahaya taşınmak isten
miştir. Şehir için yeni yerleşim bölgesi olarak seçilen bu sahaya,
Valilik gibi idari hizmet binalarının gelmesi ile şehirleşmenin
yönü bu bölgeye kaymıştır. Ancak şehir merkezindeki ticari
yaşam ve sanayi faaliyetlerinin yoğunluğu şehrin tam olarak bu
yeni yerleşim bölgesine taşınmasına engel olmuş, şehir Adapa
zarı Ovası üzerindeki gelişimine devam etmiş ve günümüzdeki
görünümüne kavuşmuştur.
Sonuç olarak arazi kullanım değişimleri çalışmalarının yapılması
zamansal ve mekânsal değişimi görme açısından şehir yöneti
minde önemli bir uygulama sahasıdır. Gelişmiş ülkelerde ol
duğu gibi gelişmekte olan ülkelerde de sayıları artan söz konusu
uygulamalar yerel yöneticilerin bilgilendirilmesi, akıllı yönetim
ve gelecekçi bir şehir planlama açısından son derece önemli ve
yol gösterici olmaktadır. Bu sayede zaman, mekân ve maddi ta
sarruﬂar şehrin dengeli büyümesini ve yayılmasını sağlayacak
tır. Adapazarı Şehri’nin mekânsal gelişiminde yukarıda da
değinildiği gibi ﬁziki ve beşerî öğelerin çok fazla etkisi olmuştur.
Topoğrafya, toprak, uygun iklim şartları, ulaşım gibi faktörler
bunların başında gelmektedir. Bunlar ışığında Adapazarı Şehri
ve çevresinde doğal kaynakların verimli kullanılması, verimli
ovadaki tahribatın azaltılması ve şehrin sağlam zeminli saha
larda gelişmeye yönlendirilmesi noktasında ﬁziksel mekân or
ganizasyonuna ihtiyacı vardır.
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Araştırmanın amacı, doğal bir turistik yer ve aynı zamanda korunan bir alan olan Salda Gölü’nün zi
yaretçi yoğunluğu üzerinden, turizmin doğal alan üzerindeki olası etkilerini belirlemek ve geleceğe
dönük olarak koruma ve sürdürülebilirlik temelli çözüm önerilerini sunmaktır. Nitel araştırma yön
teminde, görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmıştır. 2019 yılında alanda gözlemlerde bulunulmuş,
ilgili birim yetkilileri ve diğer paydaşlarla yüz yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca çalışmada kurumsal raporlardan ve alan araştırmalarından da yararlanılmıştır. Elde edilen
tüm veriler betimsel olarak analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre, Salda Gölü
I. Derece Doğal Sit Alanı olup, ayrıca 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Salda
Gölüne yılda 700 bine yakın ziyaretçinin turizm ve rekreasyonel amaçlı gelmesi, alan üzerinde bir
baskı oluşturmaktadır. Ayrıca gelecek dönemlerde göl çevresi kıyılarının “Millet Bahçesi” olarak
yeni bir kullanıma açılacağı dikkate alındığında, hassas bir ekosisteme sahip olan göl alanı üzerindeki
ziyaretçi baskısı ve kıyı yapılaşması daha da artacaktır. Turizm ve rekreasyonel faaliyetlerin göl ala
nındaki baskısı, başta endemik türler olmak üzere göl ve çevresindeki fauna ve ﬂora yaşam alanını
etkileyecektir. Ayrıca sahillerin jeolojik yapısı ve kum ekosistemi, insan ve özel araç yoğunluğundan
etkilenecektir. Sonuç olarak, Salda Gölü’nün kitle turizmine doğru gidişinin planlama ve sürdürüle
bilir alan yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınması sağlanmalı, alanın sürdürülebilirliği için zi
yaretçi kontrolünün yapılması gerekmektedir.
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The aim of study is to understand possible eﬀects of visitors density in tourism on Salda lake which
is natural tourist destination and protected area, and present solutions based on conservation and
sustainability as forward‐looking. The research was conducted with observation and interview tech‐
niques of qualitative method, and evaluation of available second resources. In‐depth interview as
face‐to‐face with stakeholders was made in 2019. The obtained data were analysed descriptively.
According to the ﬁndings of the research the, Salda lake is ﬁrst degree natural protected area and
at the same time, it announced as special environmental protection area in 2019. The lake is under
pressure due to visitors which are reaching 700 thousand people annually. Moreover, it was decla‐
red a new recreation area as “public garden” in the future. In this case, in the lake area which is a
sensitive ecosystem, will increased visitor pressure and coastal construction. Also, habitat of fauna
and ﬂora which is living in around the lake, and geological structure will be aﬀected from this si‐
tuation. As a result, the course of the lake towards mass tourism should be controlled with planning
and sustainable area management, and visitor control is done.

1. Giriş
Göller, doğa temelli turizm faaliyetlerinin gelişiminde birinci
kaynaklar olarak düşünülebilir (Daubariene, 2009: 77). Turistik
bir destinasyon olarak bir göl, belirli coğraﬁ sınırları ile bölge
sel bir bütün olup, fonksiyonel kompakt bir bölgedir (Ryha
nen, 2003:8). Önemli tatlı su habitatları olan göller, insanlar
için önemli bir çekicilik sağlamaktadır (Dokulil, 2014: 81).
Diğer bir deyişle göller, bitki ve hayvan toplulukları için önemli

bir yaşam alanı olmasının yanı sıra, insanların rekreasyonel faa
liyetleri için ayrılan popüler alanlardır. Göller, özellikle ziyaretçi
çekmek için, estetik bir öneme sahiptir. Nitekim göller ve sulak
alanlar, ilgili birçok şehir ve bölgenin turizm broşürlerinde turist
çekicilikleri listesine dâhil edilmektedir. Göller, son zamanlarda
spor, eğlence, yüzme, balık tutma gibi rekreasyonel amaçlar için
kullanılan mekânlar olmaktadır (Daubariene, 2009: 78). Bu ne
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enle coğraﬁ biroluşum olan göllerin büyük bir rekreasyon ve
turizm potansiyelinin olduğunun fark edilmesi doğa temelli tu
rizm faaliyetlerinin gelişmesine yol açmıştır (Aydın, 2015: 179).
Nitekim bir gölün turizm için uygun olabilmesi için; kolaylıkla
erişilebilir olması, gerekli altyapıya sahip olması, iyi bir su kali
tesine sahip olması (temiz su) ve gölün su sıcaklığının yüzey sı
caklığına (≥ 20 OC) uygun olması gerekmektedir (Dokulil, 2014:
82).
Göller; tüm dünyada ekoturizm, doğal turizm, boş zaman tu
rizmi için bir kaynak olarak kullanılmakta ve milyonlarca turisti
kendisine çekmektedir (Daubariene, 2009: 78). Başta Finlan
diya olmak üzere Hollanda, İrlanda ve İzlanda gibi kuzey Avrupa
ülkeleri ile ABD, dünyada göl turizminin geliştiği başlıca ülke
lerdir. Bunlar arasında bin göller ülkesi olarak da nitelendirilen
Finlandiya’nın ayrı bir yeri vardır. Diğer turizm olanaklarının nis
peten sınırlı olduğu Finlandiya’da göl turizmi çok çeşitli etkin
likleriyle ülkenin büyük sektörlerinden biri durumuna gelmiştir
(Lehtolainen, 2003: 15; Akpınar ve Akbulut, 2007: 2).

2. Literatür
2.1. Göl Turizmi ve Çevre Koruma
Coğraﬁ bir alan olan bir ekosistem, yaşayan bütün organizma
ları (insan, hayvan, bitki ve mikroorganizma), onların ﬁziksel
çevresini (toprak, su ve hava) ve onların yaşamını devam ettiren
doğal döngüyü içermektedir. Bozulma ile tehdit edilen ekosis
temler; alp bölgeleri, yağmur ormanları, sulak alanlar, mercan
resiﬂeri gibi ekolojik olarak hassas alanlardır. Bu ekosistemler
üzerindeki baskı ve tehditler çok şiddetlidir; çünkü böyle yerler,
hem turistler hem de girişimciler için çok çekici gelmektedir
(Sunlu, 2003: 265). Hem doğal hem de yapay olan çevrenin ka
litesi, turizm için gereklidir (Dokulil, 2014: 82). Bu nedenle, çev
resel koruma ve su rezervi konularındaki uzmanlar, Uluslararası
Göl Çevre Komitesi’ne (International Lake Environment Com‐
mittee) ve uluslararası konferanslara katılarak yıllardır sürdü
rülebilir turizm ve göl ekosisteminin korunması için çeşitli
problemlere çözüm sunmaya çalışmaktadırlar (Kurleto, 2013:
92). Türkiye’de de son zamanlarda doğal ve yapay göl alanları
üzerine araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Bunlar: gölün
rekreasyonel potansiyeli (Yiğit, 1994; Birinci vd., 2016; Ceylan,
2006; Bulut ve Ceylan, 2011), göl ekosistemi (Zeybek, 2005),
doğal göl alanlarında yüzen adaların korunması ve turistik çe
kiciliği (Bulut, 2012; Bulut vd., 2008a, 2008b, 2013, 2016) üze
rinedir.
Turizmin bir sonucu olarak tatlı su kaynaklarının insan kaynaklı
kirlenme ve bozulmaları çok çeşitli olmaktadır. Ziyaretçi sayısı
arttığında ve göl çevresi kapasitesinden daha fazla kullanıldı
ğında, turizmin olumsuz etkileri meydan gelmektedir. Nitekim
kontrolsüz geleneksel turizm, dünyadaki birçok doğal alan için
potansiyel tehdit oluşturmaktadır. Geleneksel turizm faaliyet
leri, bir alan üzerinde büyük bir baskı oluşturabilmekte ve top
rak erozyonu, kirlilikte artış, denize atık boşaltma, doğal habitat
kaybı gibi etkilere yol açabilmektedir. Bu tür çevresel durumlar,
tehlike altındaki türler üzerindeki baskıyı da artırmaktadır.
Ancak göl üzerindeki bu etkiler, gölün alansal büyüklüğü, de
rinliği ve tipine (doğalyapay) göre değişebilmektedir. Ayrıca
gölün kentsel alana yakınlığı ve kentleşme düzeyi ya da göle
gelen ziyaretçi yoğunluğu ve rekreasyonel aktiviteler de göl a

lanlarını çevresel bakımdan etkileyebilmektedir (Tablo 1) (Do
kulil, 2014: 8182).
Tablo 1. Turistik Alanlarda Göl Kullanımın Çeşitli Sonuç ve Etkileri.
Table 1. Eﬀects and results of lake using in destination.

Kaynak: Dokulil, 2014: 83.

Dünya gölleri etrafındaki nüfus artışı, sanayileşme ve turizm,
göllerin aşırı kirlenmesine ve bu yüzden göl su kalitesinin ve
ekosisteminin bozulmasına neden olmaktadır (ILEC, 2019). Göl
üzerindeki turistik aktivitelerin doğrudan etkileri olarak; bak
teriyel kirlilik, sedimentlerin (tortu) yeniden sübvansiyonu,
dalga etkileri, su bitkilerinin zarar görmesi, yabancı türlerin gi
rişi, balık kompozisyonlarında değişim, atık boşaltma, kıyı ya
pılaşması (konut, işletme, marina, iskele), çöp, kıyı tahribatı,
kıyı boyunca vejetasyon değişimi ve doğal yaşamın rahatsız
edilmesi durumları sıralanabilir (Dokulil, 2014: 83). Abercrom
bie (2019), turizm ve rekreasyonel faaliyetlerin ekosistemler
üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı etkileri olabildiğini be
lirtmektedir. Göllerde, akarsularda, sulak alanlarda ve nehir kı
yılarında gerçekleşen turizm ve rekreasyon faaliyetleri su
ortamını olumsuz etkileyebilmektedir. Nitekim bu alanlarda ya
pılan balıkçılık ve avlanma, arazi taşıtları ile dolaşma, karayolu
taşıtlarının yoğunluğu, tekne motorlarının akaryakıt sızıntıları
ve ziyaretçi nüfusunun alanda doğru bir şekilde yönetileme
mesi gibi durumlar su ekosistemleri üzerindeki potansiyel etkiyi
artırmaktadır. Bu araştırma ise, daha önceki çalışmalardan farklı
olarak gölturizm ilişkisi temelinde ele alınmış olup, turizmin
göl alanına etkisi ve nasıl korunabileceği üzerine yapılmıştır. Ni
tekim bu çalışmanın, doğal bir turistik çekicilik olan Salda
Gölü’nün turizm baskısı karşısındaki durumunu anlamak bakı
mından literatürde önemli bir boşluğu dolduracağı öngörül
mektedir.

3. Yöntem
Salda Gölü Doğal Sit Alanı’nda görülen ziyaretçi yoğunluğu, ala
nın doğal ekosistemi üzerindeki ziyaretçi baskısını ve etkilerini
artırmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, ziyaretçi yo
ğunluğu temelinde, göl alanında koruma ve sürdürülebilirlik te
melli bir durum tespiti yapmak ve turizmin doğal alan üzerin
deki etkilerini anlamak ve buna yönelik çözüm önerileri sun
maktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kapsamında, 2019
yılında gözlem ve görüşme teknikleri uygulanmış; ayrıca çalış
mada ikinci kaynaklardan da yararlanılmıştır. Görüşme yapılan
kişiler amaçlı örneklem yöntemine göre belirlenmiş; katılımcı
ların konu hakkında ilgili ve bilgili kişiler olmasına dikkat edil
miştir. Yüz yüze yapılan derinlemesine görüşmeler yarı
yapılandırılmış görüşme formları üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Görüşme yapılan kişi sayısı, nitel verilerde doygunluğa (verilerin
birbirini tekrar etme durumu) ortaya çıkıncaya kadar devam et
miştir. Ayrıca alandaki farklı paydaş gruplarla görüşülerek, gö
rüşme verilerinde bir çeşitlilik sağlanmak istenmiştir. Böylece
farklı paydaş grupların aynı konu hakkındaki görüşlerinin ben
zer ve farklı yanları ortaya koyulmuştur. Araştırma alanında
2019 yılında gözlemlerde bulunulmuş, turizmin olası etkileri
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yerinde gözlemlenmiştir. Elde edilen tüm bulgular betimsel ola
rak (alıntılama yapılarak) analiz edilerek yorumlanmıştır. Araş
tırma soruları:
•
Salda Gölü doğal kaynak değerleri yeterince korun
makta mıdır?
•
Turizm ve rekreasyonel faaliyetler göl alanı üzerinde
nasıl bir baskı oluşturmaktadır?
•
Yerel yönetimlerin alanın korunması ve sürdürülebi
lirliği konusundaki önlemleri yeterli midir?
•
Alanın “millet bahçesi” olması durumunda, ÖÇK Böl
gesi ilan edilen göl alanı ekolojik bakımdan nasıl etkilenecek
tir?
•
Ziyaretçi yoğunluğu göl alanı ve çevresinde nasıl bir
etki oluşturmaktadır?
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Salda Gölü, CO2’in doğal yollarla depolanmasına dair önemli
bir örnek teşkil etmektedir (Kazancı vd., 2004; Kaiser vd., 2016).
Gölün su bütçesi önemli oranda buharlaşma (evaporasyon) et
kisi altındadır. Yüzey akıntısı olmayan gölün ana beslenimi me
teorik sularla sağlanmaktadır (Balcı vd., 2018: 21). Göl
çevresinde yapılan araştırmalar (Braithwaite ve Zedef, 1996;
Russel vd., 1999; Kazancı vd., 2004), göl suyunun kimyasının
meteorik sular ile arazinin jeolojik yapısından kaynaklandığını
belirlemiştir. Gölün litolojik yapısının büyük bir bölümünü kap
sayan Üst Kretase yaşlı Yeşilova oﬁyolitlerine ait kısmen ser
pantinitleşmiş harzburjit ile yer yer görülen dünit mostraları ve
bunlardan türeyen sedimanların etkileşimi göl suyunu etkile
yen litolojik unsurlardır (Balcı vd., 2018: 21). Göl suyunun yük
sek alkali değerine sahip (pH˃9) suyu, güncel manyezit
oluşumlarının sonucu olan bembeyaz kumsalları ve turkuaz
rengi gölün önemini artırmaktadır (Akgül vd., 2017).

4. Araştırma Alanı
Araştırma alanı olan Salda Gölü, Akdeniz Bölgesi’nde yer al
makta olup Antalya Bölümü’nün Göller yöresinin TefenniBur
dur Oluğu Alt Yöresi içinde kalmaktadır. İdari olarak ise, Burdur
iline bağlı Yeşilova ilçesinin idari sınırları içerisinde kalmaktadır.
Göl çevresinde Salda, Doğanbaba ve Niyazlar köy yerleşim alan
ları ve Yeşilova ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi bulunmaktadır
(Şekil 3).

4.1. Ekolojik Alan Olarak Salda Gölü
Salda Gölü tektonik kökenli bir göl olup Neojen sonunda oluş
muş, daha sonra tektonik hareketlere maruz kalmış ve bu tek
tonik hareketler sonucu göl çevresinde, tedricen alçalan kıyılar
ve basamaklar halinde dik kıyılar meydana gelmiştir. Alçak kı
yılar aynı zamanda birikme ve bataklık sahalara da tekabül et
mektedir (Güney, 2004: 238; Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
2013: 29). Salda Gölü, yaklaşık 6,8 km eninde, 9.186 km uzun
luğunda bir tektonik çukurun üzerine yerleşmiş kapalı bir hav
zanın içerisinde yer almaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
2019a). Salda Gölü yüzey alanı yaklaşık 45 km2, ortalama su
derinliği 80 m, ortalama su derinliği 185 m olan bir göldür (Ka
zancı vd., 1999: 5; Güney, 2004: 238; Kapan, 2016: 700).

Deniz seviyesinden 1193 metre yüksekte yer alan ve yer yer
185 metre derinliğe sahip olan tektonik gölün suyunun berrak
olması dikkati çekmektedir (Güney, 2004: 238). Beyaz kumsalı
ve “Mars gezegeni” görünümlü jeolojik yapısı ile dikkati çek
mektedir (Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2014). Salda
Gölü aynı zamanda bir sulak alan olması nedeniyle, ﬂora ve
fauna bakımında oldukça zengin bir biyoçeşitliliği bünyesinde
ihtiva etmektedir. Alanda tespit edilen 20 bitki türünden 5’i
(Bolanthus thymoides, Trigonella rostrata, Amelanchier parvif‐
lora, Verbascum dudleyanum, Verbascum ﬂabellifolium) Tür
kiye ﬂorasına göre endemiktir. Farklı zamanlarda alanda yapılan
araştırmalarda, 8 iç su balığı, 5 iki yaşamlı, 27 sürüngen, 69 kuş,
5 memeli olmak üzere toplam 114 omurgalı türü tespit edil
miştir. Ayrıca alanda 69 kuş türü gözlenmiştir. Bu türlerden 54’ü
yerli ve yaz göçmeni, 15’i ise kış göçmenidir. . Alan kapsamında
IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) kriterlerine göre tehli
kede (endangered) kategorisine dâhil türler (Phalarocorax aris‐
totelis, Ardea purpurea, Ardea alba, Falco tinnunculus, Athene
noctua, Phoenicurus ochruros, Oriolus oriolus, Sylvia atricapilla,
Ficedula albicollis ve Sylvia communis) yer almaktadır. Ayrıca
kritik (critically) kategorisine dâhil Alcedo atthis türü bulunmak
tadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019a, 2019b). Bu tespitler,
alanın orman ekosistemi bakımından ne kadar hassas bir bölge
olduğunu ortaya koymaktadır. Aydın vd.’ye (2019) göre, Salda
Gölü’nün ÖÇK bölgesi olmasıyla beraber, biyoçeşitlilik araştır
malarına ve planlama çalışmalarına başlanılmıştır.

Şekil 1. Salda Gölü Ekosistem Haritası (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013).

Foto 1. Salda Gölü Orman Ekosisteminden Görseller (Ceylan©).

Figure 1. Ecosystem Map of the Salda Lake.

Photo 1. View from forest ecosystem of the Salda lake.
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İklimsel değişimler ve havzanın hidrograﬁk yapısının kontrolsüz
bir şekilde kullanılması durumunda yaşanacak olan su seviye
değişimleri, gölün sulak alan ekosistemini olumsuz etkileyebi
lecektir.

Foto 2. Salda Gölü Orman Ekosisteminden Görseller (Ceylan©).
Photo 2. View from forest ecosystem of the Salda lake.

Araştırma alanı; jeolojik yapısı ve sahip olduğu endemik türleri
ile IUCN’nin “Önemli Doğa Alanı (ÖDA)” ve “Önemli Kuş Alanı”
kriterlerini sağlamaktadır. Göl havzasının IUCN tarafından ko
ruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapması, uluslar
arası ve ulusal düzeydeki önemini artmaktadır. Salda Gölü ve
çevresinde yapılan çalışmalar, dünyada Mars gezegeninin yüzey
özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünya
daki iki bölgeden birisi olma özelliğine sahip olduğunu göster
miştir. Bu özelliği, alanın kumul ekosisteminin önemini
göstermektedir. Ayrıca Salda Gölü’nün temiz suyu, oligotroﬁk
özellikte, az tuzlu ve yüksek alkalinite özellik göstermesi, gölün
biyoçeşitliliği ve üretkenliği konusunda belirleyici etken olmak
tadır. Ayrıca bu durum, ekosistem dengesi hala bozulmamış bir
göl olma özelliğini sürdürdüğünü göstermektedir (Çevre ve Şe
hircilik Bakanlığı, 2019a, 2019b). Salda Gölü ve çevresinin eko
sistemi; sulak alan, dere, kumul, ağaçlık, orman, dağ bozkırı,
kayalık, tarım ve tekno (yerleşim) ekosistemlerinden oluşmak
tadır (Foto 1, 2, 3; Tablo 2).

Havza ekosistemine arazi kullanımı üzerinden bakıldığında ise;
arazi kullanım kabiliyeti sınıﬂandırmasına göre, Salda Gölü en
fazla 10643,97 ha (%49,44) ile VII. sınıf arazilerden oluşmakta
dır (Şekil 2). Bu arazileri sırasıyla 1857,3 ha (%8,63) ile VI. sınıf
arazi, 1840 ha (%8,55) ile II. sınıf arazi, 996,62 ha (%4,63) ile IV.
sınıf arazi, 893,26 ha (%4,15) ile III. sınıf arazi, 352 ha (%1,64)
ile I. sınıf arazileri takip etmektedir. Eğim ve erozyon zararı ile
toprak yetersizliği alanda görülen toprak sorunlarını oluştur
maktadır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013). Göl çevresindeki
yerleşmelerin hayvanlarını bilinçsiz bir şekilde otlatma durumu
da bu toprak sorununu olumsuz etkileyebilecektir.

Şekil 2. Salda Gölü Arazi Kullanım Sınıﬂandırması (Orman ve Su İşleri Bakan
lığı, 2013).
Figure 2. Land using classiﬁcation of the Salda lake

4.2. Korunan Alan Olarak Salda Gölü
Tablo 2. Salda Gölü ve Çevresinin Ekosistem Tipi ve Büyüklüğü.
Table 2. Ecosystem type and size of the Salda lake.

Salda Gölü ve çevresi (47 km2), 19891992 yıllarında I. Derece
Doğal Sit Alanı, bazı kesimleri ise II. Derece Doğal Sit Alanı ola
rak tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Araştırma alanının
bir kısmı 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Salda Gölü,
2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “turizm merkezi” ilan
edilmiştir; ancak 2019 yılı 824 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
“Özel Çevre Koruma Bölgesi” (ÖÇK Bölgesi) olarak tespit ve ilan
edildikten sonra gölün “turizm merkezi” statüsü kaldırılmıştır.
Tablo 3. Salda Gölü Sorumlu Kurum ve Birimler.

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013.

Gölün su deviyesi 195869 periyodunda sürekkli yükselmiş,
ancak 197077 döneminde görülen kuraklığa bağlı olarak göl
su seviyesi sürekli düşüm göstermiştir. Nitekim 1978 yılında su
seviyesi, 47 cm eşel seviyesine düşmüştür. 198599 yılları ara
sındaki su seviye düşümleri, kurak dönem şartları ve göl çev
resindeki sahalarda yapılan yeraltı suyu çekimlerine bağlı
olarak gelişmiştir (Kazancı vd., 1999: 36). Günümüzde göl su
seviyesinin yılda yaklaşık 50 cm değişmesinin sebebi olarak,
yeraltı suyunun sulama amaçlı olarak kullanılması, buharlaşma
ve göl çevresindeki karstik akiferler gösterilmiştir (Balcı vd.,
2018: 21).

Table 3. Responsible Public Institutions from the Salda lake.

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013.

Salda Gölü doğal sit alanı 5898 ha iken, ÖÇK bölgesi kapsa
mında 8474 ha’a çıkartılmıştır. Doğal sit alanı dışında, ÖÇK böl
gesi olarak koruma altına alınan alan ise 29.500 ha’dır. Başka
bir ifadeyle, ÖÇK ile birlikte korunan alan genişliği 4.400 ha’dan
29.500 ha’a çıkartılmıştır (Aydın vd., 2019).
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Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Mü
dürlüğü’nün 2010 yılında yapmış olduğu (119 sayılı) toplantıda,
Burdur İl Çevre ve Orman Müdürğü’nün talebi doğrultusunda,
I. Derece Doğal Sit Alanı olan “Salda Gölü’ndeki mevcut kirliliğin
izlenmesi” faaliyeti kapsamında, kirlilik yükünün belirlenmesi
amacıyla Mobil Su Kirliliği Ölçüm Aracı ve Fiber Tabanlı Nu
mune Alma Botu tarafından gölden numune alma kararı alın
mıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013). Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın (2019a) da yaptığı incelemelerde Salda Gölü’nün
yoğun ziyaretçi aldığı ve bu durumun da alanda antropojenik
baskıyı artırdığı tespit edilmiştir. Göl alanında turizm kaynaklı
görülen ziyaretçi baskısını, “planlama” ve “kontrollü kullanım”
ile en aza indirebilmek için, Bakanlık bünyesinde alanda bir
takım toplantıların gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
Şekil 3. Salda Gölü Korunan Alan Haritası (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013).
Figure 3. Map of protected area of the Salda lake.

Salda Gölü havzasının turizm ve rekreasyon amaçlı kullanılan
alanının bir kısmı, “doğal sit alanını” içerisinde yer almaktadır
(Şekil 3). Başka bir deyişle, alanda gerçekleştirilen turizm ve
rekreasyonel faaliyetler (yüzme, göl kenarı yürüyüş vb.), Salda
Gölü sulak alan koruma bölgeleri içerisinde kalmaktadır (Tablo
4). Bu nedenle alana gelen ziyaretçi yoğunluğunun doğal sit
alanı üzerinde bir baskı oluşturma riski bulunmaktadır.
Tablo 4. Salda Gölü Koruma Bölgeleri
Table 4. Protected areas of the Salda lake.

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013.

IUCN kriterlerine göre hassas bir ekosistem olan Salda Gölü
Doğal Sit Alanı, 14.03.2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile
“Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak tespit ve ilan edilmiştir. Ay
rıca 2019 yılı içerisinde göl alanının “Millet Bahçesi ve Millet
Bahçesine Ait Donatılar İle Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi” şek
linde kullanıma açılacağı üst makamlarca belirtilmiştir. Tabiat
Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından Nisan
2019 döneminde Burdur’da bir çalışma yapılmış ve Salda Gölü
ve çevresinde incelemelerde bulunulmuştur. Gerçekleştirilen
toplantılar ve alandaki incelemeler ile göl çevresinde “Millet
Bahçesi Projesi” kapsamında yürütülecek kıyı düzenleme pro
jeleri belirlenmiştir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2017a, 2017b;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019b). Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum; alanda çevre düzenlemesi yaptıklarını, kıyının ilk
500 m. bandında hiçbir yapı ve geçici barınağın (çadır, konteynır
vb.) yapılamayacağını, çarpık yapıları (konteynır, baraka, kıl
çadır) yıktıklarını, bunların yerine geçici (ahşap) yapıları koy
duklarını ve bu yapılarda vatandaşların günlük ihtiyaçlarını (duş,
wc, kafeterya, giyinmesoyunma vb.) giderebildiklerini belirt
miştir. Ayrıca Salda Gölü’nün korunması ve turizm amaçlı işle
tilmesi için, 2019 yılında alana 2 milyon TL kaynak aktardıklarını
belirtmiştir (Web 1).

4.3. Salda Gölü’nde Turizm ve Rekreasyon
Salda Gölü mesire yeri 11 Temmuz 2011 tarihinde “Tabiat
Parkı” (12 ha) ilan edilmiştir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
2013). Salda Gölü’nde turizm ve rekreasyonel amaçlı üç plaj
alanı bulunmaktadır: Beyaz Adalar Plajı (Salda Köyü), Doğan
baba Plajı ve Belediye Halk Plajı (Kayadibi Mahallesi). “Türki
ye’nin Maldivleri” olarak nitelendirilen Salda Gölü, bu özelliğini
Salda Köyü giriş kısmında yer alan beyaz kum renginden almak
tadır (Foto 3, 4). Alanın günümüz turizminde pazarlamasında
ve markalaşmasında “Türkiye’nin Maldivleri” etiketi öne çık
maktadır (Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2014).
Gölün Yeşilova Belediyesi tarafından işletilen “Belediye Halk
Plajı’nda çadır ve karavanlarla kamp yapılabilmekte, piknik, ge
zinti, yüzme, kilçamur banyosu gibi rekreasyonel aktiviteler
gerçekleştirilebilmektedir. Ancak alan ÖÇK bölgesi ilan edildiği
için, göl üzerinde tekne, bot ve yelkenli kano faaliyetlerine izin
verilmemektedir. Ayrıca Salda Gölü ve çevresinde 34 km’lik bi
siklet turizm rotası, göl manzaralı (Eşeler Dağı) yayla turizm
alanları, kış turizmi (Salda Kayak Merkezi), foto safari (kuş göz
lemciliği), su altı dalış ve atlı yürüyüş gibi diğer rekreasyonel
aktiviteleri yapma potansiyeli de bulunmakta; ancak henüz bu
faaliyetler alanda gerçekleştirilmemektedir. Göle giriş ücretleri,
Belediye Halk Plajı’nda Yeşilova Belediyesi tarafından; Salda
Köyü girişinde ise Yeşilova Kaymakamlığı tarafından alınmakta
dır. Ancak alanın ÖÇK bölgesi olarak ilan edilmesiyle, 2019 Ekim
döneminden sonra Belediyenin plaj işletme izni kaldırılmıştır.

Foto 3. Salda Gölü Beyaz Adalar Plajından Görseller (Ceylan©).
Photo 3. Views from white islands beach of the Salda lake.
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Görüşme yapılan paydaşların da bu seviye değişim durumuna
ilişkin tespit ve gözlemleri olmuştur:
“Göl her sene en az 5 metre çekiliyor. Her yıl en az 5 metre. Bazı
yıllar 10 metre 15 metre. Bu gölün tekrar seviyesinin artacağını
düşünmüyorum, çünkü eskisi gibi ne kar yağıyor ne yağmur.
Şimdi kar yağsa inanırım (gölün su seviyesinin artacağına). …
Ama eskisi gibi kar yok artık. Yarışlı Gölü kurudu. (K4, İşletmeci,
Erkek).”
“Son 20 yıl içerisinde göl su seviyesinde azalma var, 3‐4 metre.
Bu azalma biraz daha devam ederse, göl kenarındaki kıyı renk
değişimleri kaybolacak ve tek düze bir renk halini alacak. Kıyı‐
daki renk değişimi renk geçişini göremeyeceğiz. Bununla ilgili
de ciddi önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum… (K1,
Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürü, erkek).”
Turizm ve rekreasyonel amaçlı gelen yoğun ziyaretçi nedeniyle
gölün bir takım çevresel sorunlarla karşı karşıya kaldığı da gö
rülmektedir:
Foto 4. Salda Gölü Belediye Halk Plajından Görseller (Ceylan©).
Photo 4. Views from municipality public beach of the Salda lake.

Kaynak: Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019b.

Salda Gölü’ne 2018 yılında yaklaşık 690 bin ziyaretçinin geldiği,
2019 yılının ilk altı ayında ise yaklaşık 400 bin ziyaretçinin göl
alanını turizm ve rekreasyonel amaçlı olarak kullandığı görül
mektedir (Tablo 5). Salda Gölü Doğal Sit Alanı’nın ziyaretçi yo
ğunluğunun göz önüne alınarak, alanın ekolojik hassaslığının
gözetilmesi ve kitle turizmine yönelik bir yönetim anlayışından
uzaklaşılması gerekmektedir. Alanın korunması öncelikli bir
durum haline getirilmeden ve göl ile ilgili bir “alan yönetim
planı” yapılmadan ziyaretçi sayısının yerel yönetimlerce “bir
milyona çıkarılma düşüncesi”, alanın orman, kumul ve diğer
ekosistemlerinin sürdürülebilirliğini ortadan kaldıracaktır.

5. Bulgular
Görüşme yapılan katılımcılara ilişkin bazı bilgiler Tablo 6’da su
nulmuştur. Paydaşların Salda Gölü ile ilgili görüşleri 4 kategorik
başlık altında analiz edilerek temalaştırılmıştır.
Tablo 6. Görüşmeye Katılan Paydaş Gruplara İlişkin Bilgiler.
Table 6. Some information about interviewed stakeholders.

“…Şu sazlıkların içinde çok afedersin kadın pedi var, şort var,
çöp var. Aklına ne geliyorsa var. …Bu göl inanılmaz derecede şu
an kirlidir, kim ne derse desin. Günlük diyelim, buraya 15 bin
kişi geliyor, bunların 5 bin tanesi göle giriyordur. En az bin tanesi
de çok özür dilerim, buraya işiyor. 200 gramdan işese, 5 bin ta‐
nesi 10 ton yapıyor ya. Günlük 10 ton. 10 ton amonyak demek‐
tir bu. …Ben şimdi kumsaldayım, (tuvalet için) 1 km ileri ben
yürüyeceğim ya. Restorantların üzerinde tuvaletler, orası da
kumsala 1 km. Seyyar tuvalet yapın dedim, elli kere yalvardım,
yapmadılar. (K4, İşletmeci, Erkek).”
“İl özel idare, bu gölün temizliği ve idaresinin hakkından nasıl
gelecek? Çok merak ediyorum. Bakın, belediyeler bu konuda
uzmandır. En kötü işletilen bir belediye bile, çevre şehircilikten,
özel idareden güzel yapar bu işi. Bu iş, muhtarlığın yağacağı,
özel idarenin yağacağı bir iş değil. Tabiat parkından Karaoluk’a
kadar olan yerin biz temizliğini yapıyoruz. Belediye Halk Pla‐
jı’nda günde üç defa temizlik yaptık (K12, Yeşilova Belediye Baş‐
kanı, erkek).”

5.2. Kategori 2: Korumaya İlişkin Görüşler
Salda Gölü ÖÇK Bölgesi’nin göl çevresindeki köy yerleşim alan
larını da içine alacak şekilde geniş tutulması, alanda yapılaş
maya yönelik birtakım (yapı izni, ruhsat vb.) idari sıkıntılara
neden olduğu ve bu durumun yerel halk tarafından da eleşti
rildiği görülmüştür.
“ÖÇK çok geniş bir alanı kapsıyor. Çevresindeki köylerde insan‐
lar kafasına göre öyle bina yapamıyor. (K2, İl Çevre ve Şehircilik
Müdürü, Erkek).”

5.1. Kategori 1: Ekolojik Duruma İlişkin Görüşler
Salda Gölü su seviyesinin buharlaşma, göl çevresindeki karstik
akiferler, yeraltı suyunun sulama amaçlı kullanılması nedeniyle
yılda yaklaşık 50 cm değiştiği (Balcı vd., 2018: 21) belirlenmiştir.

“Biz burasının turizmin içerisinde olmasından memnunuz. Bu‐
ranın ÖÇK olduğundan memnunuz ama ÖÇK’nın alanı çok
geniş. Keşke biraz kısa olsaydı. Bizim sıkıntımız o. Neden? Biz
burayı koruyamayız. Devlet koruyacak. Halk olarak burası ko‐
runmayacak. İki iki daha dört. (K10, Salda Köyü Muhtarı,
erkek).”
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“…Özel Çevre Koruma köyü de kapsıyor, çok ileriye kadar, 7 km
çapında. …Tarım arazilerinin ticari amaçlı kullanılmasına izin
verilmiyor. Tarım amaçlı kullanılmasına izin veriliyor. …Şimdi
köylü pansiyonculuk yapmak istiyorlar mesela. Ama inşaat
yasak olduğu için başlayamıyorlar. …Şimdi Özel Çevre Koruma
olduğu için inşaatlarda da yasak tarım arazileri üzerine bir şey
yapmak da yasak. Her şey yasak yani. Mesela 30 yıllık bir bağ
evi vardı. Onlara falan komple ceza kesildi. Onlar falan yıkıldı
hep. Komple yıktırıldı. …(Özel Çevre Koruma’dan dolayı) köylü
tepkili, kendi arazisine bir şey yaptıramıyor. …Fotoğraﬂıyorlar,
bilmem ne yapıyorlar, cezayı kaktırıyorlar. …Cezayı neyle öde‐
yeceğim ben. …Kayadibi köyü değil, her taraf tepkili. Özellikle
belediye, (arazi) elimden gitti diye tepkili… (K4, işletmeci,
erkek). “
“Salda Gölü, ismini bizim köyden aldı. Burası (Salda Köyü Plajı),
eski köy yeri. Biz buraya hep köy yeri derdik. Köy yeri mevkisi
derdik. Ama elimizden aldılar. İmar yok, ruhsat yok. Göl sıkıştı
oraya. Köylü pelli perişan. (K7, Salda Köyü Yerel Halkı, Pazarcı,
Erkek). “
“…Geçen yıl 20‐30 tan köyün (konteynır) işletmeleri vardı. Kay‐
makamlık Valilik bunları yıktırdı, jandarma zoruyla kaldırttırdı.
Kaymakamlık kendisi yaptırdı. Bu şekilde (ahşaptan) daha hoş
olduğunu söylediler…(K8, Salda Köyü Yerel Halkı, Pazarcı,
Kadın).”
“Herkesin arazisindeki konteynırları hep kaldırttı devlet. Gölün
kenarında satış yapan çoktu. Mesela benim tarlam var gölün
kenarında, yapı yapamıyorum, yaptırmıyorlar. Sit alanı diyor‐
lar, sit alanı neyse. Bina yaptırmıyorlar, çivi bile çaktırmıyorlar.
Bir konteynır koyup da sergi açıp da orada alışveriş yaptırmı‐
yorlar, devlet kendisi yapıyor. Adam kendi tapulu arsasına bir
şey yapamıyor, yasak. Adamın gölün kenarında tapulu arazi‐
sinde (kontaynır işletmesinde) onu bile çalıştırmadılar yav. Ayıp,
yemin olsun ayıp. “Ben devletim” diyor Kaymakamlık. Sen ki‐
minle uğraşacaksın. Eski binaları hep yıktı bu devlet. (K5, Salda
Köyü Yerel Halkı, Erkek, Emekli).”
Alanın Özel Çevre Koruma bölgesi olmasıyla “turizm merkezi”
statüsü kaldırılmış ve göl kumsalına araçların girmemesi için
ahşap direkler dikilmiştir. Nitekim göl kenarında özel araçlara
karşı koruma altına alınan bu alanlar, önceden belirlenen “mut
lak koruma bölgesi” olan I. derece doğal sit alanlarını kapsa
maktadır.
“Göl çevresine ahşaptan bilgilendirme panoları koyduk. Araç‐
ların sahile geçmemesi için ahşap dubalar koyduk. (K2, İl Çevre
ve Şehircilik Müdürü, Erkek).”
“İki hafta önce Salda gölünün “turizm merkezi” statüsü fes
edildi, ÖÇK’dan (Özel Çevre Koruma) dolayı… (K3, İl Turizm Mü‐
dürü, Kadın). “
“…Bu alanın sulak alan olmasından dolayı, koruma bölgelerini
belirlemişiz. Sulak alanların korunması gereği yönetmeliğine
göre. Belli bir kısmı mutlak koruma bölgesi ilan etmişiz. Onlar
(diğer kurumlar) da bizim bu koyduğumuz mutlak koruma böl‐
gesi statüsü içerisine yapılamayacak şeyleri yapamıyorlar. Mut‐
lak koruma bölgesi içerisine hiçbir şekilde hiçbir yapı, otopark
vs. bir şey yapamıyorlar. (K1, Doğa Koruma ve Milli Park Şube
Müdürü, erkek). “
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Göl çevresinde yerel halkın baraka, çadır tarzı işletmeler açma
sına izin verilmediği gibi, seyyar arabalar ile satış yapmalarının
da yasaklandığı, göl içerisinde tekne, bot ve yelkenli kano faa
liyetlerine izin verilmediği ve polis tarafından alanda sıkı bir de
netimin gerçekleştirildiği belirtilmektedir.
“…Gözleme yapılacak gözleme yapmalarına izin vermediler. …
Hiçbir yerde izin vermiyorlar. Ne köfte yapabiliyorsun, ne koko‐
reç. Aklına gelen hiçbir şeyi yapamıyorsun. Mısır bile sattırma‐
dılar ya. Valilik baskı yapıyor demek ki Emniyete, Emniyet izin
vermiyor. Mısır bile sattırmadılar, çok ayıp ya. …Polis hep var
burada, 7/24, Yunuslar da dâhil. Kumsalda çadır kurulmasın,
satıcılar olmasın. Onları denetliyorlar…(K4, işletmeci, erkek).”
“Benim yeğenimin 3 tane deniz bisikleti, 3 tane de deniz kanosu
vardı. Şurada çalıştıralım dedik, insanlar binsinler. Polis hemen
geldi, kaldırttı. Neden dedim, motorlu değil hiçbir şeyli değil.
İzin aldınız mı? Neden izin alayım ben? Çevre ve Şehircilik’e git‐
tik. “Böyle bir şey mevzuatta yok.” ...“Kesinlikle görmeyeceğim”
(diyorlar), o kadar. Bitti. Geçen vatandaş yelkenini getirmiş,
küçük kano. Yelken açıyor, onu bile polis ıslık çekiyor, korna ça‐
lıyor, siren çalıyor buradan, çık dışarı diye. Vatandaşı bu kadar
sıkıyorlar. Burası için bi dezavantaj bu. (K4, işletmeci, erkek).”
.
“Göl nasıl korunacak? Sabah 8’de girilmeli, akşam 8’de orası
terk edilmeli. Oradan ayrırılmalı. …Burası merkezi yönetime bı‐
rakılamayacak kadar önemli ve ciddi bir şey. Çünkü yerel yöne‐
tim burada ben bu insanlarla birlikte hareket edeceğim.
Ankara’dan gelen zihniyet korumaz bunu. Ankara’dan yapılan
proje bunu korumaz. Bunu koruyacak olan biziz. …Gölümüz ko‐
runsun. Ama gölü korumayacaklar. Aynı Uzungöl gibi yapacak‐
lar (K12, Yeşilova Belediye Başkanı, erkek). “

5.3. Kategori 3: Alanın Yönetimine İlişkin Görüşler
Salda Gölü’nün ÖÇK bölgesi olması ile beraber, yerel yönetim
lerin alandaki denetimi artmış ve sıkı bir kontrol ve izleme sü
reci başlatılmıştır. Bu durum, yerel halkın yerel yönetimlerin bu
uygulamalarını eleştirmesini de beraberinde getirmiştir.
“Kaymakamlık daha sıktı bizi burada. Mesela “bunları (deniz
şortu, şapka) satmayacaksınız, böyle şeyler getirmeyeceksiniz”
(diyor). Ne satacağız tarhana bulgur. Tarhana bulgur da benim
buradaki masrafımı çıkarmıyor ki. “Dışardan bir şey getirme,
kendi ürününü sat” diyorlar. Sıkıntıyı soktu yani bize. (K6, Salda
Köyü Yerel Halkı, Pazarcı, Kadın).”
“Salda gölü ile ilgili yerel yönetim şimdiye kadar hiçbir şey söy‐
lemedi. Merkezi yönetim yukarıdan bir takım plan proje hazır‐
ladı ve I. derecede sit olarak belirtilen yeri güya orada bir şey
yapılması yasak derken ÖÇK ilan etti. …Biz istiyoruz ki burada
günübirlik ziyaret olsun, konaklama olmasın. Olmamalı. Çünkü
gölün büyüklüğü belli, gölün yapısı belli. Göl, bir okyanus gibi
deniz gibi kendi kendisi yenileyemiyor, temizleyemiyor. Burada
öyle bir yapı var ki o yapı temizlemeye uygun değil. (i) küçük ol‐
ması, kapalı olması nedeniyle (ii) oradaki endemik yapısı, kuş
türü, oradaki doğal bitki örtüsü nedeniyle yenilemeye uygun
değil. Oranın korunması lazım. Koruma nasıl olacak? Günde di‐
yelim oraya 10 bin tane insan girdi. Yapılan tuvaletler (kıyıya)
uzak. 10 bin tane insan suya idrarını bırakıyor. Çok kişi tuvalete
gitmiyor, suyun içine yapıyor (K12, Yeşilova Belediye Başkanı,
erkek). “
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“Yöneticilerin hiçbirisi köylüyü düşünmüyor. Hiçbiri. Tamamen
kendi çıkarları veya yandaşlarının menfaatine yönelik çalışma‐
ları var yani. Burası ile belediye değil, Valilik ve Kaymakamlık
ilgileniyor… (K7, Salda Köyü Yerel Halkı, Pazarcı, Erkek). “
“Burasına zaten gelecek sene bir şey yaptırmazlar zaten. Millet
bahçesi mahkemelik şimdi, o bitti mi buraya başlarlar inşaata.
Köylü karşı çıkıyor tabi bu duruma. Köylünün bir şeysi yok ki bu‐
rada. Millet bahçesine ve hepsine karşı. Buraya gelip gitmele‐
rine bile karşı. Köylü sokulmuyor ki buraya. Köylü turizmin
içinde olmak istiyor, kendisi çalıştırmak istiyor, ama veren yok.
…Bizim kafemiz vardı. adamlar geldi, bizim kafemizi köyün için‐
den kaldırttı, konteynır tarzında bir işletmemiz vardı orada.
Neymiş, konteynırın yapı işletme ruhsatı olması gerekiyormuş.
Biz de ruhsat için başvurumuzu yaptık. Köylüye normalde teşvik
olması gerekirken. (K7, Salda Köyü Yerel Halkı, Pazarcı, Erkek).
Bir kere idarecilerin turizmden anlaması lazım. Kaymakamlık’a
gidiyoruz Valilik i suçluyor, Valilik’e gidiyoruz Kaymakamlığı suç‐
luyor. Milletvekili’ne gidiyoruz, ben konuşurum diyor, o da sal‐
lıyor. İdarecinin bi kere turizmden anlaması lazım. (K7, Salda
Köyü Yerel Halkı, Pazarcı, Erkek). “
“Bir kere idarecilerin turizmden anlaması lazım. Kaymakamlık’a
gidiyoruz Valilik i suçluyor, Valilik’e gidiyoruz Kaymakamlığı suç‐
luyor. Milletvekili’ne gidiyoruz, ben konuşurum diyor, o da sal‐
lıyor. İdarecinin bi kere turizmden anlaması lazım. (K7, Salda
Köyü Yerel Halkı, Pazarcı, Erkek). “
“Köyün konteynır işletmeleri vardı, geçen yıl kaldırdılar. Şu gör‐
düğünüz işletmeler Kaymakamlık’a ait. Üç tane işletme var.
Bana dedi ki (yetkili memur): “Çevre ve Şehircilik yeni kanun çı‐
kardı” dedi. “Çevre düzenlemesi yapılacak” dedi. “Yapı işletme‐
leri olmayanları kaldırıyoruz” dedi. Peki dedim, şurdaki
(Kaymakamlığın işlettiği) işletmelerin izinleri var mı? Dedim o
gelen adamlara. “Orası devletin” dedi. Devlet suç işliyor ise
dedim, niye benim imarlı arsamda bana müsaade etmiyorsun?
(K7, Salda Köyü Yerel Halkı, Pazarcı, Erkek). “
“Geçen sene burada köylülerin 15‐20 tane işletmeleri vardı,
konteynırları vardı. Vali bey dedi: “Burası konteynır çöplüğü
olmuş” dedi, herkesi kaldırttırdı. …Ama köylüyü çıkardılar bu‐
radan, kendileri koydular, kendileri yapınca yasak yok, sit alanı
yok. Biz yapınca ta bizi imarlı arsadan kaldırdılar. Şimdi sen kö‐
yümüzün turizminin kalkınmasını nasıl beklersin. O yasak, bu
yasak, şu yasak. Bir şeyler yapmak istiyorsun o da yasak. Bu
köy turizmle kalkınır mı hocam? (K7, Salda Köyü Yerel Halkı, Pa‐
zarcı, Erkek).”
ÖÇK alanının Salda Köyü’nü de kapsamasından dolayı, köy
içerisine yapılan apartpansiyonların bir kısmının işletme izin
belgesi alamadıkları için ruhsatsız çalıştırıldığı görülmektedir:
“Köyde apart var, apart sayısını vermeyelim, ama bana kaç
yatak var dersen, ortalama ruhsatlı 100 yatak var derim köyde.
Ruhsatsızlarla 250 yatak da olabilir. Yeterli mi değil. ÖÇK olduğu
için bunlar da şimdi ruhsat alamıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar,
bekliyorlar. (K10, Salda Köyü Muhtarı, erkek). “
Araştırma alanının daha bütüncül bir yönetime kavuşması ve
farklı birimlerin gölde ayrı ayrı sorumluluk alanına sahip olma
sının önüne geçmek adına, Salda Gölü’nün “milli park” statü
süne alınması Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü
tarafından önerilmiş; fakat bu öneri kabul görmemiştir. Alanın
farklı statülerinin olması, alanın yönetiminde yetki karmaşasını
da ortaya çıkarmaktadır:
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“Aslında bir alanın bütüncül olarak yönetilmesi en idealidir. Yani
sorumlu tek bir kurum olmalı, tek elden tek bir mevzuat üzerin‐
den sürdürülmesi ideal olanıdır. Ama bizim Türkiye’deki birçok
alanda maalesef yetki karmaşası oluyor. Burada da benzer şe‐
kilde bir karmaşa söz konusu. Nedir işte burdaki statüler: (i) Ala‐
nının tamamının sit statüsünde olması, (ii) sadece belli bir
alanın Tabiat Parkı olması ve (iii) yeni getirilen Özel Çevre Ko‐
ruma Alanı ilan edilmiş olması. …Tabi birçok kurumun alanı yö‐
netmeye kalkması da bazı zorlukları beraberinde getiriyor. (K1,
Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürü, erkek).”

5.4. Kategori 4: Ziyaretçi Yoğunluğu ve Planlamaya
İlişkin Görüşler

Salda Gölü’nün sosyal medya, internet ve TV gibi iletişim araç
ları ile popülerliğini giderek artmış ve tanınırlığının son 23 yılda
artması, dışardan gelen ziyaretçi sayısının da her geçen gün art
masına neden olmuştur. Gölün kendine özgü rengi olan kumsalı
ile “Maldivler” olarak nitelendirilmesi markalaşmasında ve tu
ristik çekiciliğinde önemli bir etken olmuştur.
“Delikanlım, buranın adı sanı yoktu. Aniden patladı, hazırlıksız
yakalandı. İki senedir buranın adı var. Köyün içi almıyor geleni
gideni. (K5, Salda Köyü Yerel Halkı, Erkek, Emekli).
Son 2‐3 yıldır parladı bizim burası... (K11, Kayadibi Mahallesi
muhtarı, Erkek). “
2018 yılında Salda Gölü’nü ziyaret eden kişi sayısı 689.730 iken,
2019 yılının ilk 6 ayında 398.439 kişinin alanı ziyaret ettiği gö
rülmektedir. Yukarıda ifade edildiği üzere, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın (2019a) yaptığı incelemelerde, gelen ziyaretçilerin
alanda antropojenik baskıyı artırdığı tespit edilmiştir. Göl ala
nında turizm kaynaklı görülen ziyaretçi baskısını, “planlama”
ve “kontrollü kullanım” ile en aza indirebilmek için, Bakanlık
bünyesinde alanda bir takım toplantıların gerçekleştirildiği de
belirtilmiştir.
“…Burada önemli olan alanın taşıma kapasitesi. Taşıma kap‐
asitesine göre hareket edilmesi gerekiyor. Eğer taşıma kapasi‐
tesinin üzerinde bir şey varsa o zaman bazı geri dönülmeyecek
tahribatlar ortaya çıkar diye düşünüyorum. Bu sene buraya 500
bin kişi geldi, seneye bunu 1 milyon yapalım, ondan sonraki
sene 2 milyon yapalım gibi hedeﬂer koymamak lazım. Planla‐
mayı çok iyi yapmak lazım burada. Eğer biz taşıma kapasitesi‐
nin üzerini zorlarsak o zaman geri dönülemeyecek şeyler ortaya
çıkar diye düşünüyorum. (K1, Doğa Koruma ve Milli Park Şube
Müdürü, erkek).”
“…Yazın her gün nerdeyse 15 bin insan geldi, Temmuz’da Ağus‐
tos ayında. (K7, Salda Köyü Yerel Halkı, Pazarcı, Erkek). “
“Köyümüzde pansiyon çok, köyümüzün içi hep pansiyon. Çok
apart var. Yeri müsait olan yapıyor. Yaz boyunca apartlar pan‐
siyonlar hiç boş kalmadı. Daha hatta boş yer bulamadılar. (K9,
Salda Köyü, İşkur Çalışanı, Kadın).”
“Bungalov ev hafta sonu hepsi doluydu mesela. Genelde en az
iki günlük geliyorlar. Göle giriyorlar. Türkiye’nin her yerinden
geliyorlar, inanılmaz. Gelenler bir de gitmek istemiyorlar bura‐
dan. Çok beğeniyorlar burayı. (K4, İşletmeci, Erkek). .”
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6. Sonuç
Yaz aylarında alana özel araçları ile gelen ziyaretçilerin oluştur
duğu traﬁk yoğunluğu Salda Köyü yerel halkı tarafından çeşitli
gerekçelerle eleştirildiği de görülmektedir:
“Köyün içinin traﬁği Denizli’den berbattı. Çocuklarımızı sokağa
salamıyorduk. Çok kalabalık oluyordu. Gelenlerden memnunuz
ama köyün içindeki kalabalıktan memnun değiliz. Çok kalabalık
var, çok traﬁk var. Bizim çocuklarımız yola çıkamıyor, biz çıka‐
mıyoruz. Arabayla Yeşilova’ya bir saatte anca ulaştı eşim. Şu
Yeşilova’ya. Traﬁkten memnun değiliz. Yollar çok hareketlendi.
Denizli’den berbat. İnsan korkuyor. Çocuğun en doğal hakkı
değil mi bisiklet, binemiyor. (K9, Salda Köyü, İşkur Çalışanı,
Kadın).”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Salda Gölü ÖÇK Bölgesi
Planı” henüz hazırlanmakta olduğu için, alanın yönetiminde
zorluklar görülmektedir. Yapı izniruhsat alma ve işletme izni
konularında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yerel halkın ta
leplerinin olduğu; ancak alanın ÖÇK mevzuatının ve planının
henüz hazırlanmamış olmaması nedeniyle bazı idari sıkıntıların
yaşandığı görülmektedir:
“…Komisyon izin verdiği sürece ve plana uygun olduğu müd‐
detçe yapı inşasına izin veriliyor. Planda yoksa kimse oraya tu‐
rizm inşası yapamaz. …1/25.000’lik plan da çıkmadı henüz,
çalışmalar da devam ediyor. Bakanlık yapıyor planı. Plan bittik‐
ten sonra asgari şeyler plana göre değerlendirilecek. …İl koor‐
dinasyonu çalışıyor da şu an biz planı bekliyoruz. Plan olmadan
gelen talep ve yazıları biz Ankara’ya gönderiyoruz. Ankara ce‐
vabını veriyor, biz de kişiyi bilgilendiriyoruz. (K2, İl Çevre ve Şe‐
hircilik Müdürü, Erkek).”
“Çevredeki orman arazilerine, yaban hayatına zarar vermeden
kurumların planlamalarını yapmaları gerekiyor. Su yapılarının
buna göre planlanması gerekiyor. …Benim temennim yapılacak
tesisler doğaya uyumlu olsun, betonlaşma olmasın, hassas yer‐
lerde yapılmasın vs. (K1, Doğa Koruma ve Milli Park Şube Mü‐
dürü, Erkek).”
“…betonlaşma olmasın. Tahtadan millet bahçesi olacaksa tah‐
tadan şeyli olsun…(K6, Salda Köyü Yerel Halkı, Pazarcı, Kadın).”
ÖÇK bölge planı ve millet bahçesi projesi hakkında yerel halkın
bilgilendirilmediği ve süreç içerisine kendilerinin katılmadığı be
lirtilmektedir.
“Denizli yolunun aşağısındaki (göl kenarındaki) tarla sahipleri,
“devlet buraları istimlak edecek, elimizden alacak” diyor. Ya
herkeste çeşit çeşit bir söylenti var. Arkadaş biz de bir şey bil‐
miyoruz. Gittiğimiz yerlerde de bize bir şey anlatmıyorlar. …Tam
iyi açıklamacı bir cevap vermiyorlar bize. … Köylüde bir tedir‐
ginlik bir kaygı var. Çevre ve Şehircilik’e bir şey diyemiyoruz ki
“yasak, her şey yasak” diyorlar. Ben geçen dedim köylüye, ar‐
kadaşlar bakın şimdi tavuk kümesi bile yapsanız bunun cezası
var. Ee netcez (diyorlar). Bekleyeceksiniz (diyorum). (K11, Ka‐
yadibi Mahallesi muhtarı, Erkek). “

Salda Gölü, I. ve II. Derecede doğal sit alanı olup, aynı zamanda
belli bir kısmı da Tabiat Parkı statüsünde yönetilmektedir. Belirli
bir dönem “Turizm Merkezi” statüsü verilen Salda Gölü’nün,
ÖÇK bölgesi olması ile birlikte, bu statüsü kaldırılmıştır. Gölün
belirli bir kısmının Tabiat Parkı olması, kalan kısmının ÖÇK böl
gesi olması yetki sahası olarak farklı Bakanlıkların yönetimsel
alanı içerisinde kalmasına neden olmaktadır. Bu durum da ko
ordinasyon ve yönetimde parçalı bir yapıyı oluşturmakta, hav
zanın bütüncül olarak korunması ve yönetimini
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Salda Gölü sulak alanının “bütün
cül bir yönetim planı” içerisinde yönetilmesi sağlanmalıdır.
Bu araştırmada; kurumsal raporlar ve paydaşlardan elde edilen
bulgular ile korunan alan statüsündeki Salda Gölü’nün ziyaretçi
yoğunluğu, koruma kullanım durumu ve sürdürülebilirliği an
laşılmaya çalışılmıştır. Gölün doğal kaynak değerlerinin yete
rince korunduğu, ancak ÖÇK Planı henüz hazırlanmadığı için,
yerel halkın yerel yönetimlerin denetimlerinden ve idari uygu
lamalarından memnun kalmadığı görülmektedir.
Salda Köyü plaj alanında yerel halkın konteynırlar içerisinde çay,
gözleme gibi ürünler satmasının yerel yönetimlerce yasaklan
ması, Yeşilova Kaymakamlığı’nın göl kenarına yaptırmış olduğu
işletmelerde bu ürünlerin satılması yerel halk tarafından eleş
tirilmekte; yerel halkın turizmin dışına itildiği belirtilmektedir.
Ayrıca kıl çadır ve bungalov ev yapımına ve işletimine izin (ruh
sat) verilmediği; buna rağmen Yeşilova Belediyesi’nin göl kena
rında bungalov evlerde konaklama hizmeti verdiği yerel halk
tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmaktadır. Salda Köyü
içerisinde pansiyon ve apart otel şeklinde hizmet veren kişilerin
bir kısmının ÖÇK bölgesi nedeniyle henüz ruhsat alamadığı ve
ruhsatsız olarak işletmecilik yaptığı görülmektedir.
Yerel yönetimlerin denetleme, izleme, kontrol ve ceza kesme
işlemleri alanın korunmasını sağlamakta, ancak sürdürülebilir
kullanımını zorlaştırmaktadır. Diğer bir deyişle, havzanın eko
lojik hassasiyetinin yanında ekonomik ve sosyal yönü düşünül
meli, göl çevresinde yaşayan yerel halkın göl çevresindeki
tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetlerine kontrollü ve dene
timli bir şekilde izin verilmesi ve bunun da bir planlama dahi
linde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Salda Gölü
kenarına yapılacak “Millet Bahçesi” içerisindeki rekreasyonel
işletme ihalelerine yerel halkın katılımı sağlanmalı ve yerel hal
kın turizmin içinde olmasına önem verilmesi gerekmektedir.
Böylece göl alanından yerel halkın ekonomik olarak faydalan
ması sağlanarak sürdürülebilir kırsal kalkınmanın gerçekleşti
rilmesi mümkün olacaktır.
Araştırma alanına yılda yaklaşık 700 bin kişinin giriş yapması,
bu insanların bir kısmının göle girmesi ve beyaz kumsalda ayak
kabıları ile yürümesi, piknik ve kampkaravan faaliyetleri ile çev
reye katı atıklar bırakması gibi durumlar gözlemlenmiştir.
Pamukkale travertenlerinde olduğu gibi, Salda Gölü beyaz kum
sallarında ayakkabısız gezinmeyürüme gibi uygulamalar ile bu
antropojenik baskının azaltılması düşünülmektedir. Ancak yerel
yönetimlerce Salda Gölü’ne gelecek ziyaretçi sayısının 1 mil
yona çıkarılma düşüncesi, daha fazla kirlilik ve çöp, daha fazla
traﬁk sıkışıklığı ve park sorunu demektir. Tüm bunlar, göl eko
sisteminin korunmasını güçleştirecektir.
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Bu nedenle göl havzasının orman ve kumul ekosisteminin ko
runması öncelikli olarak düşünülmelidir.
Salda Gölü ÖÇK bölgesi olmasının yanı sıra, aynı zamanda içe
risinde “Millet Bahçesi” olarak nitelendirilen bir rekreasyonel
kullanım alanının da oluşturulması gündemdedir. Millet Bahçesi
içerisine kafe, restoran, mescit ve çocuk oyun alanı gibi sosyal
donatıların oluşturulacağı ve işletmelerin ihale ile kişilerin işle
timine verileceği belirtilmektedir. Millet Bahçesi’ne yapılacak
işletmelerin dışardan ihaleye girenlere verileceği ve göl kıyıla
rının giderek imara ve yapılaşmaya açılacağı yönünde yerel halk
üzerinde kaygıların olduğu yapılan görüşmelerde görülmekte
dir.
Salda gölü çevresine Millet Bahçesi’nin yapılması, alana dışar
dan günübirlik gelen yoğun ziyaretçi dışında, çevredeki il ve ilçe
merkezlerinden de alana günübirlikçi gelmesine ve alanın
yoğun bir şekilde kullanılmasına neden olacaktır. Bu nedenle
hassas bir alan olan Salda Gölü’nün ziyaretçi yönetim planının
yapılması, ﬁziksel taşıma kapasitesinin çok iyi hesaplanması ge
rekmektedir. Aksi durumda, korunan göl havzası ziyaretçi bas
kısı altında daha fazla kalarak hassas orman ve kumul
ekosistemi daha fazla zarar görecektir.
Korunan bir alan olan Salda Gölü’nün aynı zamanda turizmin
de içinde olması nedeniyle, yoğun bir yapılaşmabetonlaşma
ve asfalt yollar oluşturma gibi uygulamalardan uzak duracak bir
planlama ile yönetilmesi sağlanmalıdır. Başka bir deyişle, göl
ekosistemi için turizm bir tehdit oluşturmamalıdır. Aksi du
rumda, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Uzungöl ve Ayder
Yaylası’ndaki yanlış yapılaşma ve amaç dışı kullanım gibi du
rumlar görülebilecektir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda hazırlanmakta olan Salda Gölü
ÖÇK Bölge Planı’nın hazırlanmasında çevre bilimci, jeolog, coğ
rafyacı, turizmci ve sosyolog bilim insanlarından destek alın
malı; yerel halkın görüşleri ve talepleri alınarak planlama
içerisine dâhil edilmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca hazırlanmakta
olan planın “sürdürülebilir göl turizmi” yaklaşımında hazırlan
ması ve alanı yönetiminde (korunması ve işletiminde) sürdürü
lebilirlik ilkelerinin uygulanması sağlanmalıdır.
Salda Gölü ziyaretçi giriş ücretlerinin ve Yeşilova Kaymakam
lığı’nın göl kenarındaki işletmelerden (bungalov evler, kafe,
büfe vb.) elde etiği gelirlerin bir kısmı alanın korunması için ay
rılmalıdır. Ayrılacak bu bütçe ile gölün su seviyesinin korunması
için yapılacak bilimsel teknik çalışmalar desteklenmeli, gölün
girişçıkışlarının ve ziyaretçi alanlarının kontrol edilebilmesi için
yeterli sayıda görevli (bekçi) bu bütçeden sağlanmalıdır. Ayrıca
gölün plaj girişine Ziyaretçi Tanıtım Merkezi oluşturulmalı, ala
nın ekolojik hassasiyetini ve önemini belirten bilgilendirmeler
bu merkezlerde yapılmalıdır.
Salda Gölü’nün 40 km doğusunda bulunan Yarışlı Gölü’nün ku
rumuş olması, iklim değişikliklerinin göllerin geleceğini tehdit
ettiğinin en yakın ve açık göstergesidir. Bu nedenle, Salda Gö
lü'nün göl seviye değişimlerinin dikkatle izlenmesi, havza su yö
netim planının oluşturulması ve mevcut göl su seviyesinin
korunması sağlanmalıdır. Başka bir deyişle, küresel ısınma kay
naklı iklim değişikliklerinin Salda Gölü’nün beslenmesini en az
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etkilemesi yönünde planlamaların yapılması ve (tarım ve tu
rizme yönelik) uygulamaların bu doğrultuda gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Böylece gölün sürdürülebilir gelişimi sağlanmalı
ve bütüncül alan yönetimi doğrultusunda gölün ekolojik has
sasiyeti gözetilmelidir.
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ÖZ / ABSTRACT
Beşeri coğraﬁ görünümün önemli bir parçası olan kentler, içinde yaşayanlar tarafından farklı şekil
lerde algılanmaktadır. Kent imajı insanların deneyimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu deneyim kentle
ilgili inançlar, ﬁkirler ve izlenimler üzerinde oldukça etkilidir. Algının kentsel mekânın anlaşılması,
organize edilmesi ve bir takım problemlerinin çözümünde önemli bir yeri vardır. Öte yandan kent
lerin eksikliklerini gidermek, olumsuz taraﬂarını düzeltmek ve kentte farkındalığı artırmak için öğ
rencilerin kentsel değerlendirme imajı bilinmelidir. Bu çalışmada; Siirt Üniversitesi’nde eğitim gören
öğrencilerin perspektiﬁnden, Siirt kenti imajına ilişkin algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın
temelini Siirt Üniversitesi öğrencilerinin Siirt kentini nasıl algıladıkları ve öğrencilerin bakışına göre
kent imajının nasıl olduğu oluşturmaktadır. Bu kapsamda Siirt Üniversitesi’nin lisans ve ön lisans
bölümlerinin son sınıﬂarında okuyan 380 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket çalışmasıyla birlikte;
üniversite öğrencilerinin perspektiﬁnden, kentin üstünlük imajları, kentin soyut imajları ve kent hal
kına yönelik imajlar tespit edilmiştir. Katılımcıların tümü birlikte değerlendirildiğinde; iklim ve lezzetli
yemekler yüksek imaja sahip ifadelerdir. Yeşil alan, sanatsal etkinlikler, konaklama imkânları, sportif
ve kültürel faaliyetler, alışveriş olanakları, sanayi ve ekonomik koşullar ile ilgili katılımcı imajları da
düşük olduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların Siirt’i sakin ve az gelişmiş bir kent olarak algıladıkları göz
lenmektedir. Ayrıca Siirt Üniversitesi öğrencileri, Siirt halkını dindar, gelenekçi ve sıkıcı olarak ifade
etmektedir. Sonuç olarak katılımcıların Siirt kent imajlarının düşük olduğu anlaşılmaktadır. Üniversite
öğrencileri, kent halkının kendilerini benimsemediklerini, dolayısıyla kent ile bütünleşemediklerini
belirtmişlerdir.
Cities, which are an important part of man‐made geographical appearance, are perceived diﬀe‐
rently by their inhabitants. The image of the city is the result of people's experience. This experience
determines beliefs, ideas and impressions about the city. Perception is important in understanding,
organizing and solving various problems in the urban localities. On the other hand, perception of
students on urban localities should be identiﬁed in order to meet needs of the city, correct its ne‐
gative aspects and increase diversity of the cities. The objective of this study was to determine the
perception of the city of Siirt by the students studying at the Siirt University. Determining perception
of the city of Siirt by the Siirt University students and how they perceive the city image constitutes
the basis of the study. In this context, a questionnaire was sent to 380 students who were in their
last year of undergraduate and associate degrees in the departments of Siirt University. Along with
the survey, perception of superiority of the city, abstract images of the city and perception of its re‐
sidents from the university students’ perspective were also determined. When all participants were
evaluated in totality, the climate and the delicious foods were expressions carrying high importance.
It was also found that the participants’ perceptions regarding green environment, artistic activities,
accommodation facilities, sports and cultural activities, shopping opportunities, and participation
in industrial and economic conditions carried lower importance. It is observed that the participants
perceive Siirt as a quiet and underdeveloped city. In addition, Siirt University students describe the
people of Siirt as religious, traditional and boring. As a result, it is understood that the city images
of the participants in Siirt are low. University students stated that the people of the city did not
adopt themselves and therefore could not integrate with the city.

1. Giriş
Kentler, farklı kural ve kurumlara sahip, çevresiyle etkileşim ha
linde ve çevresine çeşitli hizmetler sunan, seçeneklerin bol, fır

satların çok olduğu, karmaşık ve yoğun ilişki ağlarının gerçek
leştiği merkezi yerleşmelerdir (Aliağaoğlu ve Uğur, 2016). Kent
lerin kendilerine özgü süreçleri ve toplumsal dinamikleri,
onların mekânsal yapılarının şekillenmesinde onlara öncü bir
rol yükler (Ataöv ve Osmay, 2007). Günümüzde kentlerin geliş
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mesinde ve mekânsal büyüme gerçekleştirmelerinde, dışarıdan
kaynak sağlayacak çekiciliklere sahip olmaları son derece
önemlidir. Doğal, beşeri ve ekonomik çekiciliklerin yanında
kentlerin imajı ve pazarlama değeri gibi hususlar da son yıllarda
kentlerin gelişmesinde etkili bir faktör olmuştur.
Günümüzde kentler farklılıklarını ön plana çıkararak özgün
olma eğilimindedirler. Bu özgün olma hali kent imajını doğur
maktadır (Demirel, 2014). Kentler için önem arz eden imaj kav
ramı, kentte yaşayanların izlenim ve tutumlarının bileşkesinden
oluşmaktadır. Kentler orada yaşayanlar tarafından aynı düzeyde
algılanmazlar. Oluşan kent algısı, mekânı anlamada, aksaklıkları
tespit etmede yol gösterici olabilmektedir. Kentsel imaj, kentsel
fonksiyonlar, kent içi arazi kullanımı başta olmak üzere birçok
faktörü etkilemektedir. Kentin doğru algılanması verilen kent
imajına bağlıdır. Kent algısı kentsel faaliyetler, kentin dış görü
nüşü, halkın tutum ve davranışları, benzer kentlerle girdiği re
kabet ortamına göre şekil almaktadır (Aliağaoğlu ve Uzun,
2017).
Dijital çağa geçiş yapılan bu dönemde her şey gibi insan hare
ketliliği de artmıştır. Hareketli nüfus tatil, iş, kongre, eğitim vb.
nedenlerle kentleri ziyaret etmektedir. Dolayısıyla kentler,
içinde barındırdığı tüm değerleri ile esasında bir pazarlama ürü
nüdür. Bu ürünün doğru pazarlanması kentteki tüm paydaşların
sosyoekonomik gelişimine önemli bir katkı sunacaktır (Özde
mir ve Karaca, 2010).
Her kent kendine has olduğu için kentler ile ilgili imaj algısı da
birbirinden farklı olacaktır. Nitekim bugünün dünyasında kent
ler arası rekabette kentlerin imajı bu rekabette ön plana geç
mede önemli bir belirleyicidir. Çünkü oluşan kent imajı ile kişi
o kent ile bağlarını ya kuvvetlendirir ya da zayıﬂatır (Antholt,
2006). Kent ile kuvvetlenen bağlar kişiyi o kente yerleşmeye
kadar götürebilir. Dolayısıyla olumlu bir imaj ile kimlik kazanan
kent gerek ekonomik yönden gerekse sosyokültürel anlamda
kazançlı çıkacaktır (Cop ve Akpınar, 2014).
Bu çalışmanın konusunu üniversite öğrencilerine göre kent
imajı oluşturmaktadır. Çalışmada Siirt Üniversitesi öğrencileri
nin Siirt algısı ve zihinlerinde oluşturdukları kente ait izlenimleri
yani kent imajı ölçülmeye çalışılmıştır.
Kentlerin aksayan kısımlarını tespit etmek, zayıf yönlerini ber
taraf edip güçlü yönlerini ön plana çıkarmak ve kendine özgü
değerleriyle farkındalık yaratmak için güçlü bir kent imajı ge
rekmektedir (Aliağaoğlu ve Uzun, 2016). Bu kapsamda çalış
mada Siirt Üniversitesi öğrencilerinin kent imaj algısı ve bunun
oluşumuna neden olan faktörlerin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda öğrencilerin Siirt kentinin üstünlüklerine yönelik
imajları, Siirt kentinin soyut imaj unsurlarına yönelik tutumları,
Siirt halkına yönelik tutumları, cinsiyete göre Siirt imajı ve Siirt
kent imajı algılarının Siirtli olup olmamalarına göre değişkenliği
gibi konularda imaj algıları araştırılmıştır. Bu şekilde Siirt Üni
versitesi öğrencilerinin kentsel imaj algısı ortaya konmuştur.

2. Kentler İçin İmajın Önemi ve Üniversite Öğrencileri
nin Kent İmajı Üzerine Etkisi
Coğrafya öteden beri, insan ve mekân ilişkilerini değerlendir
mede çoklu bir bakış açısına sahiptir. Davranışsal coğrafya ve
çevresel algı da şüphesiz bu bakış açıları arasında en önemlile
rinden biridir (Karadağ ve Turut, 2013). Davranışsal coğrafya,

insanların farklı özelliklere sahip çevre birimlerini nasıl algıla
dıklarını, hangi sembollerle tanımladıklarını, bu tanımları ne tür
şekillerle ifade ettiklerini ve bu çevrelere verdikleri tepkileri ele
alan bir yaklaşımdır. Bu nedenle insan davranışlarının teme
linde yaşadığı çevrenin bir etkisi varsa, insan çevre ilişkileri ko
nusuna odaklanmış bir bilim olan coğrafya için de “çevresel
algı” şüphesiz ki temel araştırma konusudur (Özgüç ve Tümer
tekin, 2007). Bu bağlamda insanların çevresel algılarının oluş
masında kentlerin ve içerisinde bulundukları çevrenin doğal ve
beşeri çevreye ilişkin tüm bileşenlerinin belirleyici olduğunu
vurgulayan Lynch’in kentsel çevre algısı ve imajı konusundaki
çalışması bu alandaki ilklerdendir (Lynch, 1960).
Kentin nasıl algılandığı sorusuna verilen cevap, kentsel imajı ta
nımlamaktan başka bir şey değildir. Bir kentin zihinde bıraktığı
izlenimler, resimler toplumsal belleğin, ortak hafızanın oluşma
sında oldukça önemlidir (Türkan, 2017). Kentsel imaj; kişinin
kentle ilgili duygu ve düşüncelerinin çıktısıdır. Başka bir deyişle
kentle ilgili mevcut grubun zihinsel düşüncelerinin tümü olarak
da görülebilir (Gecikli, 2012; Anholt, 2010).
İnsanlar kentleri hatırlarken onları zihinlerinde kalan imajları
yardımıyla anımsarlar (İri vd., 2011). Bu nedenle kentler için
imaj kavramı oldukça önemlidir. Ayrıca iş, tatil, seyahat, yer
leşme vb. birçok aktivite konusunda karar verme aşamasında
da kentin imajı etkili olmaktadır (Özdemir ve Karaca, 2009).
Doğrudan deneyimler, arkadaşlardan alınan bilgiler, kulaktan
dolma bilgiler, gazete ve televizyon gibi görsel yazılı kaynaklar
dan edinilen izlenimler neticesinde insanların zihninde kent ile
ilgili olumlu ya da olumsuz yargılar oluşmaktadır. Bu da kentle
rin çeşitli amaçlar için tercih edilmesinde önemli bir etken ola
bilmektedir.
Kentte yaşayanların kentin pazarlama ve marka çalışmalarına
katılımının kentteki doğal ve turistik değerlerin artmasına, hiz
met kalitesinin yükselmesine, iş imkânlarının artmasına, temel
ihtiyaçların daha iyi karşılanmasına bağlı olduğu unutulmama
lıdır. (Güler ve Gürer, 2015). Bu bakımdan kente üniversite öğ
renimi amacıyla gelen üniversite öğrencilerinin kente yönelik
algılarının öğrenilmesi son derece önemlidir. Zira üniversite öğ
rencilerinin farklı kentlerden gelmeleri kentte yaşayanlara göre
o kent hakkında daha özgün değerlendirme yapmalarını sağlar
ve bu anlamda kente yönelik değerlendirmeleri yaşayana kı
yasla daha önemlidir. Ayrıca eğitim düzeyleri ve kente yönelik
duygusal bağlılıklarının görece daha az olduğu düşünüldüğünde
kente yönelik değerlendirmelerinin önemi artmaktadır
(Gümüş, 2017).
Kentlerin en önemli bileşenlerinden olan üniversitelerin kente
katkıları saymakla bitmez. Bunlar arasında ülkeye, bölgeye ve
kente nitelikli işgücü kazandırmak, eğitimli, donanımlı, çağın
gerekliliklerini yerine getirebilen tutarlı nesiller yetiştirerek top
lumsal öncülük görevini yerine getirmek, bilgi üretmek, top
lumu yönlendirmek, bilimsel çalışmalara ve aktivitelere öncülük
etmek sayılabilir. Bütün bunların yanında üniversiteler, yerel
ürün ve hizmetleri üreterek, pazarlayarak istihdam ortamı ya
ratarak ve kentin sosyokültürel yapısının gelişmesi anlamında
da kente katkı sunmaktadır. Üniversitelerin kurulması ile kente
nitelikli insan akışı (Öğretim üyesi, öğretim görevlileri, idari per
sonel vb.) söz konusu olmaktadır. Farklı yöre, bölge ve ülkeden
gelen genç ve dinamik öğrenci topluluğu geniş bir kültürel mo
zaik oluşturmaktadır (Özdemir ve Karaca, 2009). Ancak üniver
siteye gelerek kentte uzun süre kalan öğrencilerin kenti diğer

Alkan & Çildam. / Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 90‐95

insanlara nasıl tanıttığı ve zihinlerindeki kent imajı son derece
önemlidir. Zira bu imajın olumsuz olması halinde kentin sosyo
ekonomik durumunun da bundan etkilendiği ve diğer kentlerle
rekabette geri kalmalarına yol açtığı anlaşılmaktadır.

3. Materyal ve Yöntem
Çalışmanın konusunu oluşturan Siirt Üniversitesi’nde 2018
2019 eğitimöğretim yılı istatistiklerine göre 15.353 öğrenci öğ
renim görmektedir. Bu öğrencilerin 8.672’si erkek, 6.665’i kız
öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmanın evreni Siirt Üniversitesi
Kezer Kampüsü, Merkez Kampüsü ve Sağlık Bilimleri Kampü
sü’nde yer alan 8 fakülte (İktisadi ve İdari Bilimler, Güzel Sanat
lar ve Tasarım, İlahiyat, Veteriner, Ziraat, Mühendislik, Eğitim,
FenEdebiyat), 3 yüksekokul (Beden Eğitimi ve Spor, Yabancı
Diller, Sağlık), 3 meslek yüksekokulunda (Sağlık Hizmetleri, Tek
nik Bilimler, Sosyal Bilimler) öğrenim gören öğrenciler oluştur
maktadır. Söz konusu birimlerde öğrenim gören 13.705 öğrenci
bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise uygulanan ankete
gönüllü olarak katılmayı kabul eden 380 öğrenciden oluşmak
tadır. Ankete katılan öğrenciler bütün fakülte ve yüksekokuldaki
bölüm ve programları temsil edilebilecek oranda rastgele se
çilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1: Ankete katılan öğrencilerin fakültelere göre oranları.
Table 1: Proportion of the students who participated in the survey
by faculties.
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tespit etmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde
kentin soyut imajını ölçmeye dair sorular sorulmuştur. Dör
düncü kısımda ise katılımcıların kent halkına yönelik imaj algı
sını tespit etmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Veri toplama
formunda öğrencilerin demograﬁk özelliklerini tespit etmeye
yönelik sorularda muhtelif seçenekler sunulmuştur. Diğer bö
lümlerdeki değişkenlerle ilgili sorularda beşli likert tipi (Geçikli,
2012) ölçek kullanılmıştır. (1. Tamamen katılmıyorum 2. Katıl
mıyorum 3. Kararsızım 4. Katılıyorum 5. Tamamen katılıyorum).
Ayrıca anketin güvenirliliğini sağlamak için evrenini oluşturan
gruptaki orana göre yeterli sayıda kız ve erkek katılımcıya anket
uygulanmıştır.

3.2. Araştırmanın Sınırlılıkları
Çalışma, 20182019 eğitimöğretim yılında Siirt Üniversitesi
yerleşkelerinde yer alan 8 Fakülte (İktisadi ve İdari Bilimler,
Güzel Sanatlar ve Tasarım, İlahiyat, Veteriner, Ziraat, Mühen
dislik, Eğitim, FenEdebiyat), 3 yüksekokul (Beden Eğitimi ve
Spor, Yabancı Diller, Sağlık), 3 meslek yüksekokulunda (Sağlık
Hizmetleri, Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler) eğitim gören ön li
sans ve lisans öğrencilerinin görüşleri ile sınırlıdır. Yüksek lisans
ve doktora öğrencileri, pedagojik formasyon eğitimi alan öğ
renciler ile lisans düzeyinde 1. 2. 3. Sınıf öğrencileri, ön lisans
düzeyinde 1. Sınıf öğrencileri kapsam dışı tutulmuştur. Ayrıca
Eruh ve Kurtalan meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğ
renciler de kent ile ilgili algı düzeyleri düşük olacağı düşünül
düğü için kapsam dışı bırakılmıştır. Araştırmada veri toplama
süreci 01/02/201931/03/2019 dönemini kapsamaktadır.

3.3. Verilerin Analizi Yöntemi
Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS for
Windows 16.0 (Statistical Program For Social Science) paket
programından yararlanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin kent
ve kent halkına yönelik imaj algılarının düzeyini saptamak için
aritmetik ortalamaya bakılmıştır. Aritmetik ortalamalar yorum
lanırken aralıklar;
1,0≤ ? < 1,8 ise katılımcıların o imaja ilişkin algılarının çok olum
suz (Oldukça Düşük).
1,8≤ ? < 2,6 ise katılımcıların o imaja ilişkin algılarının olumsuz
(Düşük).
2,6≤ ? < 3,4 ise katılımcıların o imaja ilişkin algılarının kararsız
(Orta).

3.1. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi

3,4≤ ? < 4,2 ise katılımcıların o imaja ilişkin algılarının olumlu
(Yüksek).

Araştırmada “Siirt Üniversitesi Öğrencilerinin Siirt Kenti İle İlgili
İmaj Algılamaları Araştırma Veri Toplama Formu” kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan Veri Toplama Formu’nun oluşturulma
sında, Özdemir ve Karaca tarafından yapılan “ Kent Markası ve
Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir
Araştırma” isimli çalışma ile Aliağaoğlu ve Uzun’un “Üniversite
Öğrencilerinin Kent İmajlarına Yönelik Bir araştırma” adlı çalış
mada kullanılan ölçeklerden yararlanılmıştır. (Özdemir ve Ka
raca, 2009; Aliağaoğlu ve Uzun, 2017). Çalışmada kullanılan veri
toplama formu dört kısımdan oluşmaktadır. İlk bölüm öğrenci
lerin demograﬁk niteliklerini tespit etmeye yönelik sorulardan
oluşmaktadır. İkinci bölümde kentin sahip olduğu avantajları

4,2≤ ? < 5,0 ise katılımcıların o imaja ilişkin algılarının çok
olumlu (Oldukça Yüksek) olduğu şeklinde değerlendirilmiştir
(Demirel, 2014:234).

4. Bulgular
Çalışmada üniversite öğrencileri tarafından kent üstünlük imaj
ları, kent soyut imajları ve kent halkına yönelik imajlar bir araya
getirilerek Siirt kentinin genel imajı hakkında bilgi edinilmeye
çalışılmıştır. Bu kapsamda ankete dâhil olan katılımcıların ver
dikleri cevaplar güvenilirlik açısından dikkate alındığında Cron
bach's Alpha değerinin kabul edilebilir değer aralığında olduğu
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görülmektedir (Tablo 2). Ölçekte kent üstünlüğüne yönelik
Cronbach’s Alpha değeri 0,903 iken, kent soyut imajı değeri
0,801 ve halk imajı 0,930’dur. Bu değerler dikkate alındığında
uygulanan ölçeğin yüksek bir güvenirliğe sahip olduğu görül
mektedir.
Tablo 2: İmajlara ilişkin cronbahc's değerleri.
Table 2: Cronbahc's values regarding images.

Siirt, Güneydoğu’nun lezzet başkentlerinden biri konumunda
dır. Kentte birbirinden lezzetli çeşitli yöresel yemekler ve tatlılar
mevcuttur. Büryan kebabı, perde pilavı, Siirt Kitel, Zerfet, Bum
barMumbar, Mihr Çorbası, Pırtıke çorbası, Siirt Dolması namı
diğer Arap dolması, Gebole, İmçerket gibi lezzetler sayılabilir.
Bu faktörler, Siirt kentini gerek klimatik, gerekse gastronomik
açıdan çekici kılarak olumlu bir algının gelişmesini sağlamakta
dır.
Tablo 5: Katılımcıların Siirt kentinin üstünlüklerine yönelik imaj algı
ları.
Table 5: Participants' perceptions of image superiority of Siirt city.

Katılımcıların cinsiyetlerine göre Siirt kenti imajına ait elde edi
len tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te verilmiştir. Bu tabloya göre
katılımcıların üç farklı açıdan ele alınan kent hakkındaki genel
imajları onların cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık arz et
memektedir (Tablo 3 ve 4).
Tablo 3: Katılımcıların cinsiyetlerine göre Siirt kenti imajı.
Table 3: Image of Siirt City by gender of participants.

Ankette uygulanan KolmogorovSmirnov normallik testi sonu
cuna göre Kent Soyut İmajı, Kent Halkı İmajı ve Kent Üstünlük
İmajı ölçeklerinin normal dağılım göstermediği sonucuna varıl
mıştır. Normal dağılım göstermeyen veriler için geliştirilen ba
ğımsız gruplar arasındaki farkın önemlilik testi olan
MannWhitney U testi sonucu Tablo 4’te verilmiştir. Burada ka
tılımcıların cinsiyetlerine göre yukarıda adı geçen ölçeklere ver
dikleri puanlarda bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 4: Katılımcıların cinsiyetlerine göre Siirt kent imajı.
Table 4: Siirt City image by garticipants' gender.

Katılımcıların Siirt kentinin kent üstünlüğü konusunda düşük
imaja sahip ifadeleri çoğunluktadır: “Sanatsal etkinlikleri çok
tur”, Sanayisi gelişmiştir", "İmkânları gelişmiştir", "Kültürel et
kinlikler çoktur”, “Planlı gelişmiştir”, “Yeşil alan bakımından
yeterlidir”, “Konaklama imkânları iyidir”, “Spor etkinlikleri ye
terlidir”, “Alışveriş imkânları çoktur” ve “Spor etkinlikleri yeter
lidir” gibi konularda katılımcıların imaj algısı son derece
düşüktür. Bu durum Siirt kentinin birçok açıdan öğrencilere çe
kici gelmediği ve kentin öğrencilerin sosyokültürel ihtiyaçlarını
karşılayacak imkânlara sahip olmadığını göstermektedir.
Katılımcıların, Siirt kentinin soyut imaj unsurlarına yönelik algı
larının ölçüldüğü Tablo 6’da en yüksek imaj algı düzeyi "Sakin
dir" ifadesine aittir. Kentin soyut imaj unsurlarından
“Moderndir”, “Gelişmiştir”, ”Kalabalıktır” düşük değere sahip
olan ifadelerdir.
Tablo 6: Katılımcıların Siirt kentinin soyut imaj unsurlarına yönelik al
gıları.
Table 6: Participants' perception of abstract image elements of Siirt
city.

Öte yandan kent üstünlük imajını ölçmek için yöneltilen soru
larda, katılımcıların Siirt kentinin üstünlüklerine yönelik algıla
rında “İklimi uygundur” ve “Yemekleri lezzetlidir” ifadelerinin
en yüksek imaj algılarını oluşturdukları anlaşılmaktadır. (Tablo
5).
Siirt'te karasal iklim şartları hüküm sürmekte olup dört mevsim
en belirgin özellikleriyle görülmektedir. Yörede kuzeye doğru
gidildikçe kışlar sert geçerken, güneye inildikçe daha ılıman kış
şartları hüküm sürmektedir. Sahada yazlar da sıcak ve kuraktır.
Birçok Mezopotamya uygarlığından etkilenmiş bir kent olan
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Katılımcıların halk imajı algılarının genelde orta düzeyde olduğu
görülmektedir (Tablo 7). Katılımcılar, "moderndir", “gelişmiştir”
"kalabalıktır" ve “yenilikçidir” konularında Siirt halkını düşük
düzeyde algılamaktadırlar.
Tablo 7: Katılımcıların Siirt kenti halkına yönelik imajları.
Table 7: Images of the participants towards the city of Siirt.
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Öte yandan katılımcıların Siirt kenti hakkındaki görüşleri ince
lendiğinde, %73,2’i üniversiteyi bitirdikten sonra Siirt’te yaşa
mayı düşünmemektedir (Tablo 9). Siirt’te yaşamayı
düşünenlerin %50’si Siirtli, %50 ise Siirtli değildir. Siirt’te yaşa
mayı düşünmeyenlerin %18’si Siirtli, %88,9’u Siirtli değildir. Ka
tılımcıların %31,3’ü kenti çok dilli kent olarak algılamaktadırlar.
Bunu %27,1 kenti dini kent imajı ile benimseyen öğrenciler
takip etmektedir. Buna karşılık öğrencilerin %4’ü kenti ticaret
kenti olarak görmektedir (Tablo 9).
Tablo 9: Katılımcıların Siirt hakkındaki görüşleri
Table 9: Participants' views on Siirt.

Katılımcıların Siirtli olup olmaması durumuna göre Kent Soyut
İmajı, Kent Halkı İmajı ve Kent Üst İmajı ölçeklerine verdikleri
puanlar istatistiki önemli farklılık göstermiştir (p<0.01) (Tablo
8).
Tablo 8: Katılımcıların Siirtli olup olmadığına göre Siirt kent imajı.
Table 8: City image of participants by Siirt and Non‐Siirt.

Anket sonunda katılımcılara “Siirt’in en sevdiğiniz ve en sevme
diğiniz üç özelliğini yazınız” şeklinde iki soru sorulmuştur. Katı
lımcılar kentin sevdikleri özellikleri arasında sakin, küçük,
ulaşım imkânlarının kolay olması ve yemeklerinin lezzetli olması
şeklinde bir sıralama yaparken; kentin sevmediğiniz özellikleri
ile ilgili soruya halkın üniversite öğrencilerine karşı olumsuz tu
tumu, kız öğrencilere karşı rahatsız edici tavırlar, cimri olmaları,
sıcakkanlı olmamaları, öğrencilere ürünleri olduğundan pahalı
satmaları, insanların dışarıda çayhane önlerinde oturmaları,
caddeleri işgal etmeleri, hoşgörüsüzlük, kabalık, kentin geliş
memiş ve sıkıcı olması şeklinde cevaplar vermişlerdir. Öğrenci
lerin rahatsızlık duydukları çayhaneler kentte oldukça yaygın
şekilde bulunmakta ve caddelerin her iki tarafında sıralanmış
lardır. Dolayısıyla caddelerde rahatça hareket edilmemekte ve
çayhaneler ciddi bir görüntü kirliliği yaratmaktadır.

5. Sonuç

Tablo 8 incelendiğinde cinsiyete göre oluşan grupların Siirt Kent
İmajı ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel ba
kımdan anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Siirtli olan
öğrencilerin kentin memleketleri olmaları ve dolayısıyla aidiyet
duygusu kent hakkında olumlu bir imaja sahip olmalarını sağ
lamıştır.

Kentler doğal ve beşeri yönden farklılıklar göstermektedirler.
Bir kenti diğerinden ayıran bütün bu farklılıklar onun kent imaj
algısının oluşumunda etkendir. Kentlerin kötü imaj algısı sosyal,
kültürel ve ekonomik anlamda çeşitli sorunlar doğurmaktadır.
Kentlerin imaj algısının uygun gelişebilmesi bu alandaki sorun
ların giderilmesi ile mümkündür. Siirt gibi gelişme eğilimindeki
kentlerin büyümesi doğru yönetilen bir kent imajı ile sağlana
bilir. Dolayısıyla, kent imajının önemli bir planlama unsuru ola
rak ele alınması gerektirmektedir. Kenti paylaşanlar, kentin
imajı güçlendikçe toplumsal duyarlılığın artacağı; yapılması dü
şünülen yatırımlarda nitelik ve uygunluk aranmaya başlanaca
ğını bilmelidir. Bu nedenle kentin önemli paylaşanlarından biri
olan öğrenciler üzerinde bu çalışma yapılmıştır.
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Söz konusu Siirt kent imajı konusunda, katılımcıların kent üs
tünlük imajı düşük, kent halkına yönelik ve kentin soyut imajına
yönelik algı ise orta düzeydedir. Sanatsal ve kültürel etkinlikler,
spor etkinlikleri, konaklama ve alışveriş imkânları açısından ka
tılımcıların Siirt kent algısı düşüktür. Katılımcılar Siirt’i daha çok
sakin, küçük, ulaşımı kolay ve yemekleri güzel yani kent mutfağı
olan bir kent olarak görmektedirler. Katılımcıların kent halkıyla
ilgili kanaatleri pek de iç açıcı değildir. Siirt halkını kaba, yobaz,
hoşgörüsüz, cimri, öğrencilere bir malı veya hizmeti olduğun
dan daha pahalıya satmak vb. davranışlarla tanımlamaktadırlar.
Kentin en işlek alanı olan Güres Caddesi’nin her iki tarafına sı
ralanan çayhanelerde uzun zaman geçiren şahısların varlığın
dan üniversite öğrencileri özellikle kız öğrenciler ciddi
rahatsızlık duymaktadırlar. Katılımcılar kent halkının kendilerini
benimsemediklerini, dolayısıyla kent ile bütünleşemediklerini
belirtmişlerdir.
Birer cazibe merkezi olan üniversiteler şehre dışarıdan çok sa
yıda insanın gelmesine neden olmaktadır. Üniversiteye eğitim
almak için gelen öğrencilerin kent ekonomisine katkısı çok
önemli boyuttadır (Tösten vd., 2017; Dilmaç, 2017). Bunun ya
nında öğrencilerin kentin gelişimine sosyal ve kültürel anlamda
da katkı sağladığı unutulmamalıdır. Günümüzde insan hareket
liliği artmıştır. Dolayısıyla üniversite eğitimi alan bu öğrenciler
gelecekte farklı bölge ve kentlerde iş, eğitim, tatil, gezi vb.
amaçlı aktivitelerde bulunacaklardır. Oluşturulacak doğru bir
kent imajı ile Siirt kenti yetiştirdiği bu nitelikli nüfusu bağrında
barındırabilir ya da Siirt kent imajının bu öğrenciler vasıtasıyla
geniş bir yelpazede temsili sağlanabilir. Siirt kentini bir ürün ola
rak kabul edersek, bu ürüne ilişkin doğru bir imaj planlanmazsa,
mutlaka onun bir şekilde gelişigüzel algılanacağı gözden kaç
mamalıdır.
Kentten kopuk kampüs sistemi katılımcılar nezdinde kent ima
jının oluşunda dezavantajlı bir durum doğurmaktadır. Kentin
uygun alanlarına dağılan doğru şekilde konumlandırılmış birkaç
fakülteden meydana gelen butik kampüsler katılımcıların kenti
daha çok kullanmaları ve benimsemelerini sağlayabilir.
Kent, sadece konut, işyeri, AVM’ler, park, eğlence ve dinlenme
alanlarından oluşmayıp, aynı zamanda insan ve çevre arasın
daki etkileşimin yaşandığı, sosyal, kültürel ve ekonomik faali
yetlerin yapıldığı bir mekândır. Kentler pazarlanmaya konu olan
bir üründür. Bu ürünün kar amacı sağlaması uygun bir imaj ile
doğru orantılıdır. Kentin paydaşları tarafından kentin güçlü ta
rafı olarak görülen, kentin geleceğinde önemli bir etken olacağı
açıkça ortaya konan Siirt Üniversitesi’nin yetiştirdiği öğrencile
rin kent hakkındaki imajları oldukça önem arz etmektedir. Kent
sel büyümede devamlılığın sağlanması, kentlerin hâlihazırdaki
potansiyellerini dikkate alarak kentsel imajlarını korumaya bağ
lıdır. Kentler için birer kent konseyi oluşturulup, oluşturulacak
eylem planları ile kent imajı takip edilmelidir. Kentte oluşan
düşük imaj olgusu katılımcılar için daha fazla sosyokültürel et
kinliklerin nitelik ve nicelik açısından artırılması ile bertaraf edi
lebilir. Unutulmamalıdır ki, olumlu bir kent imajı oluşturmak
için bir çaba mevcut değilse, gerileme başlamış demektir.
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Ülkemizin güneydoğusunda jeomorfolojik olarak; MardinMidyat Eşiği adı ile ifade edilen yüksek
karstik plato, Arap platformunun, Miyosen’den itibaren Anadolu plakasını sıkıştırması ve altına dal
ması sonucunda kısmen çarpılmış ancak daha çok blok halinde yükselmiştir. MardinMidyat Eşiği
üzerindeki Beyazsu havzasının büyük bölümü ortalama 9001400 m yüksekliğindeki platoluk bir
alandan oluşmaktadır. Bununla birlikte yapılan morfometrik analizler, havzada yükseltinin kademeli
olarak kuzeybatıya doğru arttığını göstermektedir. Havzada, 630 m’den 1070 m’ye kadar 10 adet
yükselti kademesi tespit edilmiştir. Bu kademeler arasında ortalama 50 m yükselti farkının olması
tektonik hareketlere bağlı gençleşme ile açıklanmıştır. Böylece, Beyazsu ve Karasu akarsuları da
karstik platformda derine doğru gömülerek dik yamaçlı derin antesedant vadiler meydana getir
miştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, havzada tespit edilen başlıca jeomorfolojik birimler; ﬂüvyo
karstik depresyonlar, kanyon vadiler, lapya, dolin, uvala oluşumları, birikinti koni ve yelpazeleri,
kuesta yapıları, kornişler ve mağaralardır. Vadi uzanış doğrultuları incelendiğinde platform üzerin
deki mendereslerin antesedans dolayısı ile zamanla derine doğru gömülerek kanyon görüntüsü al
dığı sonucuna ulaşılmıştır. MardinMidyat Eşiğinde karstik yapıdan dolayı yüzeysel akış azdır. Bu
durum yağışlı günlerde dahi değişmemektedir. Suların büyük kısmı zemine sızmaktadır. Beyazsu,
havzada etkili olan yaz sıcaklığı ve kuraklığına rağmen su seviyesi her dönemde yüksek olan karstik
bir kaynaktır. Mevsime bağlı olarak su çıkışında kısmi bir azalma olsa dahi akım değerleri ortalama
3,8 m3/sn civarındadır. Çalışmanın sonucunda Beyazsu kaynağının, akım miktarının fazlalığı bes
lenme havzasının büyüklüğü ile yeraltı su ağı ve akiferlerinin gelişmiş olması gibi nedenlerle ilişki
lendirilmiştir. Çalışmada akarsu akım özellikleri ile meteorolojik olaylar arasındaki ilişkiler
açıklanmaya çalışılmıştır. Beyazsu kaynağı kimyasal verileri ile litolojik özellikler ilişkilendirilmiştir..
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Geomorphologically; The high karstic plateau, referred to as the Mardin‐Midyat Threshold, was
partially struck but uplift more as blocks as a result of the Arabian plate collided with Anatolian
plate since Miocene and plunging underneath it. The majority of the Beyazsu basin consists of a
plateau area with an average elevation of 900‐1400 m. However, morphometric analysis shows
that the elevation in the basin gradually increases to the northwest. 10 elevation steps from app‐
roximately 630 m to 1070 m have been identiﬁed within the basin. Elevation steps are changed
around 50 meters. These elevation steps are explained by the uplift due to tectonic movements.
Thus, the Beyazsu and Karasu rivers also have buried deep in the karstic platform and formed deep
antesedant valleys with steep slopes.Fluvio‐karstic depressions, canyon valleys, lapias, dolines and
uvala formations, deposit cones and fans, questa structures and cave formations are the main
geomorphological units in the basin. When the direction of the valley extending was examined, it
was concluded that the meanders on the platform have been buried deep in time due to the ante‐
sedance and took the shape of a canyon.The surface ﬂow is low due to the karstic structure on the
Mardin‐Midyat Threshold. This does not change even on rainy days. Most of the water inﬁltrates
into the ground. Beyazsu karst spring with high water discharge in every period despite the eﬀective
summer temperature and drought in the basin. Even if there are ﬂuctuations in water discharge
depending on the season, average current values are around 3.8 m3/sec. As a result of our study,
the excess amount of the ﬂow of the Beyazsu spring was associated with the size of the recharge
basin and the development of groundwater network and aquifers. In this study, the relationship
between stream ﬂow characteristics and meteorological events are tried to be explained. The che‐
mical data and lithological properties of the Beyazsu source were correlated.
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1. Giriş
Güneydoğu Toros kuşağının güneyinde yer alan MardinMidyat
eşiği, geniş ve yüksek bir platodur. Litolojik olarak Midyat for
masyonu olarak nitelendirilen Eosen’e ait kireçtaşlarının yaygın
olduğu sahada karstik, tektonik ve ﬂüvyal süreçler sahanın
plato görünümü kazanmasında etkili olmuştur. Eşik sahası, ça
naklaşmış ve genelde karstik havzalar ile orta yükseltideki kub
beleşmiş dağlar ve tepelerden ibaret olup, kuzeyden güneye
doğru kademeli olarak alçalır ve sonuçta Mezopotamya düz
lüklerine kavuşur (Sözer, 1984). Güneydoğu Anadolu Bölge
si’nin Dicle Bölümü’nde yer alan Beyazsu havzasının büyük bir
kısmı Mardin İli, kuzeyde az bir kısmı ise Batman İli sınırları içe
risinde kalmaktadır. Beyazsu karstik kaynağı ise Nusaybin İl
çesi’nde yer almaktadır. Havza coğraﬁ koordinat olarak; 37° 21'
37° 12 Kuzey enlemleri ile 41° 14'  41° 6' Doğu boylamları ara
sında yer almaktadır. Havzada toplanan sular, Nusaybin’den Ka
mışlı (Suriye) topraklarına geçerek sınır aşan su özelliği
kazanmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1: Beyazsu Havzasının Lokasyon Haritası.

Toplam 910 km2’lik yüzölçümü olan havzada, topoğraﬁk yük
selti 3901400 m arasında değişmekle birlikte, havzanın
%67,14’lük büyük bir bölümü 9001100 m yükselti basamağı
arasındadır. Yükselti vadi kenarlarına doğru ve özellikle kuzey
batıya doğru kademeli olarak artmaktadır. Beyazsu vadisinde
630 m yükseltide Beyazsu karstik kaynağı yüksek bir debiyle
(yaklaşık 3,8 m3/sn) su çıkışı gerçekleştirir. Beyazsu havzası ge
neli kireçtaşlarından oluştuğu için Beyazsu kaynağının havzası
ile beslenme alanı arasında farklılıklar bulunması ihtimal dahi
lindedir. Kireçtaşlarından oluşan arazide; karstik arazilere has
olan jeomorfolojik şekillere rastlanmakla birlikte, kil düzeyleri
içeren ince katmanlı ve yatay tabakalı kireçtaşları karstik şekil
lerin gelişimini engellemektedir. Bu duruma ek olarak yağışların
daha fazla olduğu plüvyal evrelerden dolayı yüzeysel drenaj ağı
iyi bir şekilde kurulduğundan karstik depresyonların çoğu ﬂüv
yal drenaja açılmıştır.

2. Çalışmanın Amacı
MardinMidyat eşiğinin jeomorfolojik niteliklerini içeren ça
lışma sahasında, Beyazsu karstik kaynağı her mevsim yüksek
debisiyle dikkat çekmektedir. Yörenin yarıkurak iklim özellikle
rine ve bitki örtüsündeki seyrekliğe karşılık; karstik platoya gö
mülü bir kanyon içerisinde kaynaktan çıkan sular, kanyon
tabanını adeta bir vahaya dönüştürmüştür. Vadi tabanı, yoğun
bitki örtüsüne ek olarak, beşerî açıdan günübirlikçilerin piknik
amacıyla uğradıkları çok sayıda tesis barındırmaktadır. Sahada
yaptığımız arazi çalışmalarında, bu güçlü kaynaktan gelen su
larla birlikte, vadinin kısmen genişlediği ve derinleştiği gözlem
lenmiştir. Beyazsu karstik kaynağından çıkan sular, bir akarsu
özelliği kazanarak 17,5 km aktıktan sonra Nusaybin ovasına ka
vuşmaktadır. Beyazsu kaynağından önce kuzey kesimde kurulan
ve Beyazsu kaynağı vadisine bağlanan vadi uzunluğu yüzlerce
km olmasına rağmen bu vadiler genellikle kuru dere niteliğin
dedir.

Figure 1 : Location Map of Beyazsu Basin.

MardinMidyat eşiği, Arabistan levhasının Miyosen’den itibaren
Anadolu levhası ile çarpışması ve Anadolu levhasının altına dal
ması sonucunda kısmen çarpılmış, daha çok blok halinde yük
selmiştir. Böylece, Beyazsu ve Karasu akarsuları da karstik
platformda kademeli olarak derine doğru gömülüp, yatay ta
bakalı Eosen kireçtaşları üzerinde sürempoze, kanyon görü
nümlü vadiler meydana getirmiştir (Foto 1 A, B).

Havzada günümüz iklim koşullarına göre özellikle yaz döne
minde kuraklık ve yüksek buharlaşma hüküm sürmektedir. Kış
mevsiminde yağış fazla olmasına rağmen düşen yağış çoğun
lukla yüzeysel akışa geçmeden karstik araziye bağlı olarak de
rine sızmaktadır. 2019 yılı Şubat ayında yörede yaptığımız arazi
çalışmasında, yağmurlu bir günde Beyazsu karstik kaynağı ku
zeyinde vadide su yokluğu dikkatimizi çeken bir husus olmuştur.
Tüm bunlara rağmen gelişmiş bir vadi sisteminin kurulduğu göz
lenmiştir. Platoyu oluşturan ve aynı zamanda platoya gömülen
akarsuların meydana getirdiği jeomorfolojik özellikleri analiz
etmek, tektonizma ve karstlaşma süreçlerini açıklamak çalış
manın temel amaçlarıdır. Çalışma sürecinde ayrıca hidrolojik
özellikler, akarsu akımı ile meteorolojik olaylar arasındaki iliş
kiler, akarsu kaynağının kimyasal özelliklerinin de açıklanması
hedeﬂenmiştir.

3. Materyal ve Metod

Fotoğraf: 1. a: Beyazsu Vadisi b: Kalecik Kanyonu.
Photo: 1. A.Beyazsu Valley, b. Kalecik Canyon.

Çalışma kapsamında Harita Genel Müdürlüğü (HGM)’nce üre
tilen 1/25000 ölçekli topoğrafya haritaları, USGS’e ait
https://earthexplorer.usgs.gov/ (Web 1, 2019) web adresinden
LandSAT ve Aster uydu görüntüleri kullanılmıştır. Toplanan ve
riler bir araya getirilip karşılaştırıldıktan sonra ArcMAP 10.5 CBS
(Coğraﬁ Bilgi Sistemleri) yazılımı kullanılarak topoğraﬁk veriler
ile çözünürlüğü yüksek DEM(Sayısal Yükselti Modeli) üretilmiş
tir.
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Üretilen sayısal topoğraﬁk haritadan yola çıkarak havza gene
linde 14 adet KuzeyGüney, 8 adet DoğuBatı yönlü proﬁl serisi
üretilmiştir. DoğuBatı ile KuzeyGüney’e ait proﬁl serileri ile sü
perimpoze proﬁller üretilmiş, proﬁllere ait yükselti değerlerinin
kümülatif dağılımı ile çizgisel eğri elde edilmiştir. Üretilen proﬁl
serileri ve çizgisel eğri ile sahanın yükselti basamakları tespit
edilmeye çalışılmıştır. Bu sayede sahadaki tektonik yükselme
ve aşınım süreçleri açıklanmaya çalışılmıştır.
ArcGIS 10.5 yazılımında yer alan 3 Boyutlu Analiz Araçları (3D
Spatial Analyst) kullanılarak; Yükselti Analizleri, Hipsometrik
Eğri, Hidrolojik Modelleme analizleri yapılmıştır. DEM verisi
yirmi farklı sınıfa ayrılmıştır. Bu sınıﬂarı tablo haline getirip
(Zonal Statistics a Table) Oﬃce 2016 yazılımına ait Excel Prog
ramında Alan ve Kümülatif olarak yüzde değerleri hesaplanmış,
Hipsometrik Eğri graﬁği haline getirilmiştir. Ayrıca Bakı, Eğim
ve Sayısal Yükselti Modeli haritaları üretilmiş, bunların alansal
dağılış değerleri hesaplanmıştır.
Hidrolojik Modelleme yapılırken vektörel paftalar ArcGIS 10.5
yazılımında amaca göre kesilip (Clip); TIN (Triangular Irregular
Networks), DEM (Digital Elevation Model) verileri üretildikten
sonra DEM verisindeki boşlukları (Sink) doldurmak amacıyla
dolgu (Fill) işlemi yapılmıştır. Bundan sonraki adımların tama
mında elde edilen Fill verisi kullanılmak suretiyle sırasıyla; Akış
Toplamı (Flow Accumulatin), Akarsu Hiyerarşisi (Stream Order),
Vektör Akarsu (Stream to Feature), Akarsu Bağlantısı/Çatallan
ması (Stream link), Akarsu Uzunluğu (Stream Lenght), Havza
Noktası/ Su Çıkış Noktası (Snap Pour Point) ve Havza (Waters
hed) analizleri yapılmıştır.
Litolojik ve tektonik yapıların açıklanabilmesi için Maden Tetkik
ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) online veri setleri kullanıla
rak (Web 2, 2019); sahanın 1/25000 ölçekli jeoloji haritası üre
tilmiştir.
Çalışma sahasına ait 8 yıllık (20112018) akım verileri Kesit Ge
nişliği (m), Kesit Alanı (m2), Ortalama Hız (m/sn), Ortalama Eşel
Seviye (m), Debi (m³/sn), Ölçüm Şekli, Ölçü Değeri,
Açıklama/Yorumlama şeklinde ham olarak DSİ 10. Bölge Mü
dürlüğü (Diyarbakır)’ nden temin edilmiştir (DSİ, 2019). Bu ve
riler amaca uygun olarak analiz edilip, Midyat Meteoroloji
İstasyonu verileri kullanılmak suretiyle iklim verileri ile akım ve
rileri yıllara göre üst üste çakıştırılıp havzadaki akarsulara ilişkin
akım değerleri açıklanmaya çalışılmıştır. 2017 ve 2018 yıllarına
ait akım verileri ile aynı dönemdeki yağış ilişkisi graﬁklere dön
üştürülerek açıklanmıştır. Bu ölçümlerde akarsuyun sıcaklık de
ğerleri, pH değeri, renkleri, bulanıklılık özellikleri, askıda katı
madde miktarı ve diğer kimyasal özellikler belirtilmiştir. Beyazsu
üzerinde DSİ’nin 2123 numaralı akım gözlem istasyonu 1961
1993 yılları arasında faaliyet yürütmüştür. Bu verilerden ise sa
dece taşkın dönemi akımları saptanabilmiştir.
BeyazsuKarasu Havzası’nda ayrıca meteorolojik istasyon bu
lunmadığından, havzaya ilişkin meteorolojik özellikleri tespit
amacıyla 500 rakımlı Nusaybin istasyonunun (19662019), 1150
metre rakımlı Mardin istasyonunun (19402019) ve Midyat
(20122019) istasyonunun farklı yıllara ait rüzgâr, nem, buhar
laşma, yağış, sıcaklık verileri temin edilmiştir. Bu istasyon veri
leri; havzanın özellikle bakı ve topoğrafyası göz önünde
bulundurulup analizi yapılarak yorumlanmıştır.
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4. Bulgular
4.1. Jeolojik Özellikler
Mardin İli’nin bir kısmı, Kızıltepe Ovası’nın güney kesimlerini;
Ömerli, Savur ve Midyat İlçeleri’nin tamamını, Nusaybin Ova
sının güneyi hariç kuzey ve kuzeydoğusunu (BeyazsuKarasu
Havzası) Eosen arazisi meydana getirmiştir (Biricik, 1969). 500
850 metre arasında değiştiği kabul edilen Eosen arazisi litera
türde “Midyat Kalkerleri” veya “Midyat Formasyonu” olarak
bilinir. Midyat Formasyonu büyük ölçüde Orta Eosen transgres
yonu neticesinde birikmiş olan kalkerlerle temsil edilir. Beyazsu
Karasu havzasının litolojisinin büyük çoğunluğunu da bu gruba
ait genellikle yatay tabakalı 3060 cm kalınlıkta neritik kireçtaş
ları oluşturmaktadır. Bu kireçtaşı tabakaları arasında killi,
marnlı seriler dikkati çekmektedir. Suriye düzlüklerinin kuzey
kenarını oluşturan tepelik alan ile TürkiyeSuriye sınırı arasında
yer alan ova kesimini (Nusaybin’e doğru) ayrışmamış Kuvater
ner alüvyonları, çalışma sahasının kuzeybatısında az bir kesim
ise karasal kırıntılardan oluşmaktadır.
Diyarbakır havzasının güneyini kuşatan MardinMidyat eşiği,
bu havzayla güneydeki Arap platformu arasında yükselen ve ge
nellikle güneydoğukuzeybatı doğrultusunda uzanan ortalama
10001500 m yükseltideki dağ sıraları tarafından çevrelenir
(Savur, Gercüş, Hermiş, Kirbeşşik ve Germav). Eşiğin Kuzeydo
ğusunda, Raman’da Jura tipi basit bir kıvrımlı yapı arz eden ki
reçtaşları, güneye doğru eğilimlerini kaybeder ve yatay bir
duruş kazanırlar (Sözer, 1984).
Çalışma alanı ve yakın çevresinde Eosen döneminde yaygın ve
durgun bir denizel ortamda tebeşirli marnlı yumuşak kalın kat
manlı kireçtaşları çökelmiştir. Orta Eosen – Lütesiyen döne
minde ilk orojenik hareketler başlamış ve Eosen kalkerleri
karasal ortama geçmiştir. Yine bu devirde doğu – batı doğrul
tulu derin faylar oluşmuştur. Tüm bunlardan önce Hersinyen
Orojenezi doğu – batı yönlü uzantılı antiklinallerin oluşmasına
neden olmuştur (Sözer, 1984). Yörenin bugünkü jeomorfolojik
şeklini almasında paroksizma evresinin AltOrta Miyosen (Bur
digalliyenSerravaliyen) döneminde etkili olduğu orojenik ha
reketlerin rolü büyüktür. Arabistan platformu ve Anadolu
levhasının çarpışması AltOrta Miyosen’de başlamış ve parok
sizma evresine ise Serravaliyen ve Tortoniyen’de ulaşmıştır. Mi
yosen sonunda oluşan tektonik hareketler, daha çok fayların
etkisi ile değişiklikler yaratmıştır (Yıldırım, 2003; Yıldırım ve Ka
radoğan 2003). Güneyde Suriye Platformu, Kuzeyde Diyarba
kırSiirt depresyonu arasında sıkışmış Mardin dağlarının en
yüksek karakteri kazandığı güneye devrik, faylı ve kornişli güney
yamaçları önünde yer alan inceleme alanının jeomorfolojisinde
tektonizmanın büyük önemi vardır. Eşiğin platformla temas et
tiği hat üzerindeki kenarların oldukça dik bir görünümü vardır.
Bu temas hattı, MardinMidyat Eşiği’nde büyük bir faylı yükse
lim özelliğine sahiptir. Dağlık kütle, volkanik erüpsiyonların (Ma
zıdağı civarı) bulunduğu ova tabanından adeta bir duvar gibi
yükselir (Tolun & Ternek, 1952; Sözer, 1984) (Şekil 2).
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sahip olup havzanın %67,14’ünü, 11001400 m arasındaki alan
lar ise havzanın %5,49’unu oluşturmaktadır.
Karasu vadisi, dik yamaçlı, ortalama derinliği havzanın orta ke
simlerinde 100 metreyi bulan bir kanyon görünümündedir.
Kanyon, kuzey kesimde 1030 metre civarında bir aşınım sathı
içerisinde bulunmaktadır. Karasu vadisinin orta çığırına doğru
ikinci aşınım sathı 930 metrelerde yer almaktadır. Akarsuyun
mansap kısmı ve mansap kısmının güneyine doğru üçüncü aşı
nım sathı 880 metrelerde belirir. Çalışma sahasının doğu kesi
minde yükselti değerleri 1000 metre üzerine çıkmakta, su
bölümü çizgisinin yükseltisi de 1000 metre civarındadır. Batı ke
simde ise su bölümü çizgisinin yükseltisi 1000 metrenin üzerin
dedir.

Şekil 2: Çalışma Sahasının Jeoloji Haritası (Kaynak: http://yer
bilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx).
Figure 2: Geologic map of study area.
Mardin ovasının bazı kesimlerinde bulunan Neojen arazileri;
Eosen kalkerleri üzerine diskordant oluşturacak bir şekilde otur
maktadır. Ortalama kalınlığı 70 metre olan Miyosen arazileri Kı
zıltepeNusaybin yolunun 32 km’sinde KB’ya eğimli bir şekilde
uzanmaktadır (Biricik, 1969). Saha OligoMiosen’de karalaştık
tan sonra, Üst Miosen’de başlayıp Pliosen boyunca (Olasılıkla
Pleistosen’de de) süren tektonik hareketler sebebiyle sürekli
bir aşınım alanı olarak belirmiştir (Türkünal, 1980, Ege, 2015).
4.2. Jeomorfolojik Özellikler
Çalışma sahası, jeomorfolojik olarak; MardinMidyat Eşiği, Mar
din Plâtosu, gibi farklı isimlerde anılan bölgede yer almaktadır.
Beyazsu havzasındaki akarsulara bağlı olarak, ﬂüvyal süreçler,
litolojik ve tektonik yapının kontrolünde gelişmiştir. Havza ge
nelinde yükselti 390 m ile 1400 m arasında değişmektedir. Yük
seltinin bu denli değişkenlik göstermesinde şüphesiz
tektonokarstik süreçlerin yanında ﬂüvyal süreçler de aşındır
mada büyük bir paya sahiptir. Nitekim yapısal kökenli ana jeo
morfolojik ünitelerin oluşmasından sonra; tektonik süreçlerin
günümüze kadar devam etmesi, dış etken ve süreçlerin bu ana
üniteleri işlemesi sonucu topografya bugünkü şeklini almıştır.
Genel itibariyle havzada yükselti güneyden kuzeye doğru gidil
dikçe tedrici bir artış göstermektedir. Havzanın batı kesimde yer
alan Kutlubey yerleşmesinin güneybatısındaki yer alan Golye
rürami Tepesi (1130), havzanın en yüksek zirvesini oluşturur.
Çalışma sahası ve çevresinde, az yarılmış vadilerle kesintiye uğ
rayan, alçak tepelerle çevrelenmiş karstik plato görünümü ge
lişmiştir. Beyazsu ve Karasu vadileri ise bu platoda açılmış
kanyon vadi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sahadaki yüzey karstı
gelişimi ise; yarıkurak iklim şartları, cılız bitki örtüsü, düzenli
akış gösteren akarsuların çok az olması ve ince katmanlı kil
bantları içeren litolojik özellikten dolayı zayıftır.
Çalışma sahasında, 390500 m arasında yükseltiye sahip alanlar
havzanın %4,29’unu, 500700 m arasında yükseltiye sahip alan
lar havzanın %4,29’unu, 700900 m arasındaki alanlar havzanın
%18,79’unu, 9001100 m arasında kalan alanlar en yüksek paya

Çalışma sahasının Hipsometrik Eğrisi oluşturulmuştur. Hipso
metrik eğri bir drenaj havzasının şeklini belirlemek için önemli
bir parametredir. Bir havzanın yükselti değerlerinin alansal da
ğılışına oranlanması ile hesaplanır. Kısaca bir bölgenin genel
yükseklik özellikleri hakkında bilgi verir. Toplam alan ile toplam
yükseklik verileri kullanıldığından dolayı yerel alan ve yerel yük
seltiden farklı bir şekilde genelleştirilmiş değer oluşturulur. Hip
sometrik eğrinin şekli gelişim evrelerine bağlı olarak her
bölgede belirgin farklılıklar göstermektedir. Bu indiste yerel
alan yükseltisi (a) bütün havza alan yükseltisine (A) oranlanır
(a/A). Gençlik döneminde hipsometrik eğri değeri büyüktür,
fakat değer arazinin olgunluğu veya yaşlılığı arttıkça küçülür
(Strahler, 1952). Belirli sahalar için Hipsometrik eğrinin şeklin
deki değişiklikler ile hipsometrik integraldeki değer değişimleri
erozyon ve tektonik güçlerin dengesizliği ile ilişkilidir (Strahler,
1958; Weissel and Pratson 1994). Elde edilen eğrinin dış bükey
olması arazide akarsuların tektonizmanın etkisinde olduğunu
ifade etmektedir. Eğri içbükey bir görüntü veriyorsa bu havzanın
jeomorfolojik gelişiminde akarsuların tektonizmadan daha et
kili olduğu izlenimini vermektedir. Buna göre çalışma sahası aşı
nımında tektonik hareketlerin etkili olduğu anlaşılmaktadır
(Graﬁk 1).

Graﬁk 1: Çalışma alanı hipsometrik eğrisi.
Graph 1 : Hypsometric curve of study area.

Çalışma sahasının jeomorfolojik özelliklerinin ortaya çıkarılabil
mesi için proﬁl serileri analizinden de yararlanılmıştır. Doğu
Batı, KuzeyGüney yönlü olmak üzere çok sayıda proﬁl eğrisi
oluşturularak; bunlardan süperimpoze proﬁl serileri elde edil
miştir (Şekil 3).
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Havzada, Nusaybin Ovası, vadi tabanı ve karstik depresyonların
tabanında eğim azdır. Eğimin en yüksek olduğu alanlar ise Be
yazsu ve Karasu vadileri ve bunlara katılan küçük akarsu vadi
lerinin yamaçları ile karstik depresyonların yamaçlardır.
Havzada eğim değerlerine bakıldığında sahanın % 30’u 010°,
% 31’i 1020°, % 20’si 2030°, %9’u 3040°, %10’u 40° ve üstü
eğime sahip olduğu görülür (Şekil 5).

Şekil 3: Çalışma sahası SN, WE yönlü süperimpoze proﬁlleri.
Figure 3: S‐N, W‐E directions superimposed proﬁles of study area.

Süperimpoze proﬁllerin yükselti değerlerinin kümülatif yüzde
oranlarından yararlanarak yükselti basamakları tespit edilmiş
tir (Graﬁk 2).
Şekil 5:Çalışma sahası eğim haritası.
Figure 5: Slope map of study area.

Karasu Çayı, yukarı çığırda, kuzeybatıgüneydoğu yönlü akarken
Beyazsu Çayı’nın kaynak kısmına yakın bir yerde Beyazsu Ça
yı’na katılıp bu iki çay haﬁf bir büklüm yapar ve güneybatı yönlü
akmaya başlarlar. Sözü geçen dirseğe kadar akarsuyun açmış
olduğu vadi çok derin değildir. Dirsekten sonra vadi dik yamaçlı
olmakla beraber derin ve geniş tabanlı bir kanyon yapısı sun
maktadır. Beyazsu Çayı, Kalecik (Nusaybin) yerleşmesinden
sonra Nusaybin ovasına inerek hızını yitirir. Akarsu, ovaya ka
vuşmadan önce kısmen ayrı bir kanala alınarak tarımda sulama
ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır (Foto 2).
Graﬁk 2: Süperimpoze proﬁl serileri kümülatif yüzde dağılımı
Graph 2: Cumulative percentege distribution of Superimposed proﬁles.

Beyazsu havzasında ﬂüvyal ve tektonik süreçlerle yükselti ba
samakları oluşmuştur. 630 metre yükseltiden başlamak üzere;
670, 725, 780, 830, 880, 930, 980, 1030, 1070 metre şeklinde
10 adet yükselti basamağı tespit edilmiştir. Bu basamaklardan
en geniş alanı kaplayan 880, 930 ve 1030 metre yükselti basa
maklarıdır (Şekil 4).

Fotoğraf: 2. Beyazsu çayından alınan su ile elektrik üretimi.
Photo:2. Electricity generation with water from Beyazsu stream.

Şekil 4: Çalışma sahasında yükselti basamaklarının dağılışı.
Figure 4: Distribution of elevation stages of the study area.

Nusaybin Ovası; havza içerisindeki platoluk alanların güney ke
simini ve Suriye düzlüklerinin kuzey kesimini oluşturduğu gibi,
Türkiye ile Suriye sınırının güney kesiminin bir kısmını da oluş
turmaktadır. Nusaybin Ovası’nın BeyazsuKarasu Havzası sınır
ları içerisinde kalan alanı 26 km² kadardır ve bu değer havzanın
toplam alanının %2,86’ sına karşılık gelmektedir. Ova, Kuvater
ner dönemine ait alüvyonlarla kaplanmıştır. Ortalama yükseltisi
500 metre olan Nusaybin Ovası’nın yükselti değerleri; havzanın
kuzey kesimlerinden güney kesimindeki Suriye topraklarına
doğru yavaş yavaş azalmaktadır (Foto 3).
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Nusaybin Ovası, birçok yerde haﬁf dalgalı bir görünüme sahip
tir. Nusaybin ovası, kuzeydeki engebeli alandan akarsuların ge
tirdiği alüvyal malzemelerin oluşturduğu birikinti koni ve
yelpazelerinin zamanla büyüyerek birbirlerine eklenmeleriyle
bugünkü görünümünü almıştır (Kılıç 2008). Bu oluşumda en
büyük paya Beyazsu Çayı ve yan kolları sahiptir. Bu hali ile Nu
saybin Ovası, piedmont ovasının bir parçası durumdadır (Ege,
2015).

Şekil 6: Çalışma Sahasına Ait Jeomorfoloji Haritası.
Figure 6: Geomorphologic map of the study area.

4.3. Klimatik Özellikler
Fotoğraf: 3. Beyazsu Çayı’nın Nusaybin ovasına açıldığı kesim.
Photo: 3. The location where Beyazsu Stream runs through Nusaybin plain.

BeyazsuKarasu Havzası’nın vadi taban kısmı, kuzeydoğusu ve
Nusaybin Ovası hariç yamaç kısımları ve yakın çevresi tamamen
kireçtaşlarından oluşan bir yapı göstermektedir. Kireçtaşları,
karstik şekillerin oluşumuna da en uygun imkânı vermiştir. Be
yazsu vadisinin geliştiği MardinMidyat platosunu oluşturan ki
reçtaşları bünyelerinde yaklaşık olarak %50 oranında kil
bulundurmasından dolayı killi kireçtaşı karakteri göstermekte
dirler. Bu durum kartlaşmaya olumsuz etki etmektedir. Buna
rağmen havza içerisinde ﬂüviyokarstik depresyonlar, lapya,
dolin ve uvala, dış drenaja açılan polye oluşumları, birikinti koni
ve yelpazeleri, kanyon yapıları, kuesta yapıları, kornişler, ma
ğara oluşumları tespit edilen başlıca jeomorfolojik birimlerdir
(Foto 4, Şekil 6).

Beyazsu vadisi, karstik kaynaktan çıkan büyük bir su kütlesinin,
kendine özgü mikroklima oluşturduğu bir vadi niteliği taşımak
tadır. Burada, iklim koşulları Mardin ilinin genel iklim koşulla
rından farklılık gösterir (Şimşek ve Kızmaz, 2017). Havzanın
klimatik özelliklerini doğrudan yansıtacak meteorolojik veri ol
madığından Mardin, Nusaybin, Midyat meteoroloji istasyonla
rının verileri kullanılmıştır.
MardinMidyat platosunun güneş radyasyonuna maruz kalan
güney ve batı yamaçları kadar kuzey ve kuzeybatı yamaçları
yüksek yüzey sıcaklık değerleri göstermektedir. Bu durum ilk
bahar mevsiminde bölgeyi etkileyen egemen hava kütlelerinin
Doğu Akdeniz kökenli olmasından dolayı gerçekleşen fön olay
larının etkisiyle ilişkili olmalıdır. Nitekim kuzeydeki dağlık alan
ları aşan hava kütleleri havzanın diğer yamaçlarında adyabatik
olarak ısınmakta kurutucu ve kavurucu etki yapmaktadır.
Nusaybin’in yıllık ortalama sıcaklığı 18.9 ºC’dir. Ortalama sıcak
lık, yaz mevsiminde 30,8 ºC, kış mevsiminde 7,7 ºC’dir. Yaz ay
larında ve sonbahar başında maksimum sıcaklık ortalamaları
25 ºC ve üzerinde olmaktadır (Graﬁk 3).

ğara).

Graﬁk 3: Nusaybin'de Sıcaklığın Aylara Göre Dağılımı (19662018) (MGM,
2019).
Graph 3: Distribution of monthly average temperature in Nusaybin (1966

Photo:4. Karstic shapes in the basin (a: Lapya, b: Doline, C‐D: Karstic Cave).

2018) (MGM, 2019).

Fotoğraf: 4. Havzadaki Karstik Şekiller (a: Lapya, b: Dolin, CD: Karstik Ma
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Mardin ve Nusaybin istasyonlarının verileri yörenin Karasal
iklim ile Akdeniz iklimi arasında bir geçiş özelliği taşıdığına işaret
etmektedir. Altın, 2019 çalışmasında ise; Erinç Kuraklık İndisi
ve SPI analiziyle Mardin ve Nusaybin için yarıkurak şartların ye
rini çöl şartlarına bıraktığını, yaz kuraklığında çöl karakterli Sam
yeli rüzgarlarının etkili olduğunu ifade etmiştir.
Midyat Meteoroloji İstasyonu’nun (37 25’N 41 20’E, 950 m.)
20132018 yılları arasındaki verilerine göre; sahada yıllık orta
lama sıcaklık değeri 15,99 ˚C’dir. Ortalama sıcaklık değerinin en
yüksek olduğu ay 30,17 ˚C ile Temmuz olmakla beraber, Ağus
tos ayı ortalaması da 29,73 ˚C’yi bulmaktadır. Ortalama sıcak
lığın en düşük olduğu ay ise 3,08 ˚C ile Ocak’tır. Yüksek
karasallığa işaret eden bu değerlerden hareketle Midyat’ın kon
tinentalite derecesi Conrad’a göre %56, Koçman ve Sezer’e göre
% 41’i bulmaktadır (Sezer,1990).
Çalışma sahasının rüzgâr özellikleri konusunda dikkati çeken en
önemli faktör, genellikle kuzey sektörden (NW, N) esen rüzgâr
ların bölgeye hâkim oluşudur. Bununla beraber sahanın güney
kesiminde kuzey sektöründen esen rüzgârlar büyük ölçüde et
kisini kaybeder ve S,SW ve W sektörlü rüzgârlar daha çok gö
rülür. Mardin’de yıllık ortalamalar incelendiğinde de NE, N ve
S sektörlü rüzgârların hâkim yön olduğu görülür. Nusaybin is
tasyonunda; NW, NNW, N sektörlü rüzgarlar hakimdir. Nusay
bin’de kuzey sektörlü rüzgârların egemen olmasında kış
aylarında Sibirya yüksek basınç merkezinin etkisinde kalan
Doğu Anadolu Bölgesi’nden, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne
doğru esen rüzgârların etkisi vardır (Kılıç, 2008). Kışın N sektörlü
rüzgarlar havayı soğuttuğu gibi plato yüzeyinde kar yağışlarına
da sebep olmaktadır. Bu durum karstik yeraltı suların hacmine
katkı sağlamaktadır (Şekil 7).
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Tablo 1: İstasyonların Ortalama Yağışları ve Aritmetik Ortalama Metoduna
Göre BeyazsuKarasu Havzası'nın Yağış Miktarları
Table 1: Average Precipiation of The Meteorologic Stations and Precipitation.
Amount of Beyazsu‐Karasu Basin According to the Arithmetic Mean Method.

Havzanın, yağışın yıl içindeki mevsimlere göre dağılışı incelen
diğinde ise; en fazla yağışın düştüğü kış mevsiminde (% 46),
Mardin (% 43,6) ve Midyat (% 45,8) istasyonlarından daha fazla
yağış kaydederken; Nusaybin (% 51) istasyonundan daha az
yağış kaydedildiği görülür. En az yağışın düştüğü yaz mevsi
minde ise (% 1) Nusaybin ile eşit (% 1) yağış alırken, Mardin (%
1,5)’den daha az ve Midyat (% 0,80)’tan daha fazla yağış almak
tadır (Graﬁk 4).

Graﬁk 4: Aritmetik Ortalama Metoduna Göre Beyazsu Havzası'nın Yağış Mik
tarları.
Graph 4: Precipitation Amount of Beyazsu Basin According to the Arithmetic
Mean Method.

Kış mevsiminde kontinental tropikal (cT) hava kütlesi Akdeniz
üzerinden kuzeye doğru yavaş bir şekilde ilerler ve alt katman
larda nem toplayarak depresyonlarla bağlantılı konverjans alan
larında ve orograﬁk yükselme bölgelerinde yağışlara yol açar
(Türkeş, 1990) (Şekil 8). Diğer taraftan saha arazisinin uygun
olması nedeniyle kış mevsiminde Akdeniz üzerinden gelen ge
zici depresyonlar sahayı etkisi altına almaktadır. İlkbaharda ise
konveksiyonel yağışlara da sık sık rastlanmak mümkündür.
Şekil 7: Mardin ve Nusaybin istasyonlarına ait rüzgâr gülleri.
Figure 7: Windrose of Mardin and Nusaybin meteorological stations.

Bir havzadaki ortalama yağışı hesaplamada kullanılan metotlar
içinde en basit olan Aritmetik Ortalama Metodunda, havza sı
nırları içinde kalan bütün istasyonların yağış değerleri toplanır
ve istasyon sayısına bölünerek ortalaması alınır. Formülü şu şe
kildedir: Pave = ∑ Pi / n
(Pave : Yağış ortalaması, Pi ölçüm yapan istasyonların toplam
yağış değeri, n: ölçüm yapan istasyon sayısı). Elde edilen değer,
havzanın ortalama yağış değeri kabul edilir. Bu metod; fazla en
gebeli olmayan, düz arazili ve çok sayıda istasyon içeren hav
zalarda uygulanmalıdır. Bu metoda göre; Mardin, Midyat ve
Nusaybin istasyonlarının verileri alınıp formüle uygulandığında,
havzada yıllık yağışın Mardin (566 mm) ve Midyat (461 mm) is
tasyonlarından az; Nusaybin (296 mm) istasyonundan ise fazla
olduğu görülür. Yıllık ortalama yağışın 441 mm olduğu havzada;
en fazla yağışın olduğu ay Aralık (88 mm); en az olduğu ay ise
temmuzdur (0,43 mm) (Tablo 1,Graﬁk 4).

Şekil 8: MardinMidyat Eşiğinin Fön ve Orograﬁk Yağış Olaylarını Gösteren Blok
Diyagramı (Karadoğan ve Kavak, 2017'den Yeniden Düzenlenmiştir)
Figure 8: Block Diagram of Mardin‐Midyat Threshold Showing Blow and Orog‐
raphic Precipitation (Revised from Karadoğan and Kavak, 2017).

4.4. Toprak ve Bitki Örtüsü Özellikleri
Çalışma sahasındaki toprak gruplarını incelediğimizde; Kahve
rengi Orman Toprakları (699 km², % 76,9 ), Kolüvyal Topraklar
(82 km² % 9 ), Kırmızımsı Kahverengi Topraklar (54 km² %5,9),
Çıplak Kaya ve Molozlar (43 km², % 4,7) ve diğer topraklar
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topraklar (31 km² %3,4) oluşturmaktadır (Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, 1994). Çalışma sahasının plato yüzeyini çoğunlukla
Kahverengi Orman toprakları kaplamaktadır. Yer yer Terrarosa
topraklarına da rastlanmaktadır. Vadi yamaçlarında ise çıplak
kaya ve molozlar yer işgal etmektedir.
MardinMidyat Eşiği topraklarında genel olarak bozkır görü
nümü hakim olup dağ yamaçları ve vadilerde meşe ormanla
rına rastlanır. Orman ve fundalık saha il topraklarının % 20’ sini
geçmez. Ekili ve dikili sahalar % 40, çayır ve mer’alar % 38’dir.
Nusaybin ve Savur’da geniş kavaklık alanlar mevcuttur. Step ke
narında rastlanan ve çağlar boyu büyük tahriplere uğramış, ge
nellikle saf meşe topluluklarından ibaret olan ormanlar,
bölgede Akdeniz iklimine yaklaşan kontinental bir iklim tipi
hüküm sürdüğü için, kurakçıl orman karakterindedir (Atalay,
2002; Sevindi ve Daşdelen, 2011). Mazı meşesi (Quercus Infec
toria), çalışma sahasında yerel yayılış gösteren en yaygın meşe
türüdür (Foto 5).

Şekil 9: Beyazsu Havzasının Hidrografya Haritası
Figure 9: Hygrograph Map of Beyazsu Basin

Fotoğraf: 6 A. Beyazsu kaynağı (Şubat2019), B. Karasu kaynağı (Ağustos
2018), CD. Beyazsu çayı.
Photo: 6 A. Beyazsu spring (February 2019), B. Karasu spring (Augost‐2018),
C‐D. Beyasu stream.

Fotoğraf: 5. Çalışma sahası bitki örtüsü görüntüsü.
Photo: 5. Image of study area vegetation.

4.5. Hidrografya Özellikleri
BeyazsuKarasu Havzası; Aşağı Fırat Havzası’nın güneyinde, Su
riyeTürkiye sınırında yer almaktadır (Şekil 9). Beyazsu karstik
kaynağı hariç, havza içindeki akarsular genellikle mevsimlik
akarsulardır. Akarsuların bu niteliğinde etkili olan faktörlerden
biri, arazinin karstik olması diğeri ise yörede hüküm süren ve
oldukça etkili yaz kuraklığıdır. Akarsuların mevsimlik olmasına
rağmen derin vadiler açmaları iklimin daha yağışlı olduğu peri
yotlarla açıklanabilir.
Beyazsu Çayı ve kolları, yaklaşık 910 km²’ lik yüzeysel su top
lama alanına sahiptir. Beyazsu kaynağı, 630 metre yükseltili bir
noktadan Taşlıburç adı verilen bir mevkiiden Midyat kireçtaş
larının arasından yüzeye çıkmaktadır. Oldukça uzun bir kurak
devreye rağmen; Beyazsu Çayı’nın yılın tamamında su taşıması,
karstik kaynaklarla beslenmesinin bir sonucudur (Foto 6).

Bayazsu Çayının en büyük kolu olan Karasu Çayı’nın toplam
uzunluğu 70 km’dir. Beyazsu Çayı, Karasu ile birleştikten sonra
Çağçağ adını alır. Çağçağ’ın Suriye’ye doğru KDGB istikame
tinde bir vadide uzandığı görülür ki Kargabonizra, Çaçak ve Çağ
çağ sularının tamamına Beyazsu adı verilir. Beyazsu, tarih
boyunca farklı isimlerle anılmıştır (Hermes Çayı, Migdonnia,
Nevala Bonisra, Ava Sipi). Bu akarsu, havzayı genel olarak çev
releyen dağlardan doğup, topoğrafyayı yer yer derin bir şekilde
parçalayarak ovaya doğru akan dandritik drenaj karakteri gös
termektedir. Çalışma sahası dâhilinde Beyazsu Çayı’nın diğer
tali kollarını; Feyat Dere’si, Çeşme Deresi ve Kur Dere’si oluş
turmaktadır. Beyazsu Çayı’nı besleyen bu dört dere mevsimlik
akarsu niteliğinde olup yağışlı aylarda kısmi akım gösterirler.
Çınarköy Akım Gözlem İstasyonu’nda 2011 ve 2018 yıllarında
her ay en az bir kez akım ölçülmüştür. Diğer yıllarda ise bazı ay
larda akım ölçülmemiştir. 2011 yılı aylık ortalama akım değer
lerine göre; akımın en fazla olduğu aylar; Şubat (6,50 m³/s),
Mart (6,44 m³/s) ve Ocak (6,19 m³/s)’tır. Akım değerlerinin en
düşük olduğu aylar ise Ağustos (4,58 m³/s), Haziran (4,61 m³/s)
ve Temmuz (4,67 m³/s) aylarıdır. 2018 değerlerine göre akımın
en fazla olduğu aylar; Kasım (4,62 m³/s), Aralık (4,52 m³/s) ve
Mayıs (4,16 m³/s)’ tır. Akım değerlerinin en düşük olduğu aylar
ise; Nisan (2,95 m³/s), Eylül (3,14 m³/s) ve Haziran (3,37 m³/s)
aylarıdır (Tablo 2, Graﬁk 5).
Tablo 2 :Çınarköy Akım Gözlem İstasyonunun 2011, 2018 Yıllarına Ait Orta
lama Akım Değerleri (DSİ Akım Gözlem Yıllığı).
Table 2 : Average ﬂow values of Çınarköy Current Observation Station for
2011, 2018 (DSİ Annual of Current Observationsı).
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Graﬁk 5: Çınarköy Akım Gözlem İstasyonunu’nda 20122018 Gözlem Ait Dö
nemine Ait Akım Değerleri (DSİ Akım Gözlem Yıllığı) .
Graph 5 : Flow values of Çınarköy Current Gauging Station 2012‐2018 Obser‐
vation Period (DSİ Current Observation Annual).

Neticede her iki yıla (20112018) ait veriler incelendiğinde;
maksimum akımın kış aylarına, minimum akımın da yaz aylarına
tekabül ettiği görülür. Bu durum daha çok yağış rejimi ile açık
lanabilmektedir. Beyazsu Çayı’nın en yüksek seviyesinin Kasım
Şubat devresine yayılmasında, akarsuya katılan karstik
kaynakların debilerinin bu aylarda iyiden iyiye artması ve havza
içerisinde etkili iklim tipiyle ilgilidir. Akım değerleri yaz aylarında
düşmektedir. Sonbaharda Ekim ayında yağış artışıyla birlikte
akım değerlerinde artış görülmektedir. Kış aylarında yağış ve
akım arasında genel olarak paralellik görülmektedir. Yaz ayla
rında yağışın çok düşük olması akım miktarının azalmasına yol
açmasına rağmen akım değeri 2,5 m3/sn altına düşmemekte
dir. Graﬁkteki Nisan ayındaki yüksek yağışa rağmen akımın
düşük olması açıklanamamıştır. Beyazsu’da akımın en düşük ol
duğu ay Eylüldür (Graﬁk 6).
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Çalışma sahasında su kimyasal analizleri DSİ’nin yaptığı çalış
malardan temin edilmiştir. Suyun pH dengesi yediden az olanlar
asidik yüksek olanlar ise alkali su olarak bilinmektedir. Başka
bir deyişle; hidrojen iyonu konsantrasyonunun (aktivitesinin)
on tabanına göre logaritmasının mutlak değeridir (Web 3,
2019). Ölçümlere göre çalışma sahasındaki suyun alkali yoğun
luklu bir su olduğu görülür. Çalışma sahasındaki suların pH de
ğeri, mevsimle hiçbir ilişkilerinin olmadığı görülmektedir. Fakat
bikarbonat (HCO3) değeri yaz döneminde (mayıseylül) daha
yüksektir. Bu durum karstik suların yeraltında geçirdikleri daha
fazla süre ile açıklanabilir. Çalışma sahasındaki suların bulanık
lılık değerleri ise genel olarak ilkbahar ve yaz mevsimlerinde
buharlaşmaya bağlı olarak azalmaktadır. Kış ve sonbahar mev
simlerinde ise, havzadaki derelerin debisini arttıran yağmur su
ları, karstik topoğrafyaya bağlı olarak suların bulanıklılık
derecesini de arttırmaktadır. Askıda Katı Madde (mg/L SS) mik
tarı ise; çalışma sahasındaki yağışa paralellik göstermektedir.
Yağışın arttığı aylarda/mevsimlerde Askıda Katı Madde (mg/L
SS) miktarı artış göstermekle beraber azami değere Nisan
ayında ulaşmıştır (9,2 mg/L SS). Yağışın azaldığı aylarda/mev
simlerde ise Askıda Katı Madde (mg/L SS) miktarı azalıp, asgari
değerin Eylül ayında gerçekleştiği görülmektedir (0,6 mg/L SS)
(Tablo 3).
Tablo 3: Beyazsu Çayı’nın Su Kimyası Analiz Sonuçları (DSİ, 2019).
Table 3: Water Chemistry Analysis Results of Beyazsu Stream (DSİ, 2019).

Beyazsu Çayı üzerinde 574 m rakımda (41° 17' 2” Doğu 37° 11'
13") DSİ 10. Bölge Müdürlüğü’ne ait 2123 numaralı Akım Göz
lem İstasyonu (AGİ) 19611993 yılları arasında ölçümler yap
mıştır. Fırat Havza’sı genelindeki tüm istasyonlarda taşkın
günleri Nisan Ayı çevresinde gözlenirken Çağçağ Çınarköy is
tasyonunda, taşkın Fırat havzası genelinden ayrı olarak 22 Şu
bat’ta gözlenir (Altıparmak, 2007). DSİ’nin 16911993 yılları
arasındaki raporuna göre; Çınarköy istasyonunda gözlenen en
büyük taşkın debisi 13.05.1972’de 80,10 m³/s olarak ölçülmüş
tür. En düşük taşkın debisi ; 10.11.1982’de 10.10 m³/s olarak
ölçülmüştür (Tablo 4).
Graﬁk 6: Yağış akım ilişkisi (DSİ 2018 A. G. İ. ve MGM Verileri Temel Alınmış
tır).
Graph 6: Relation between precipation and current (DSİ 2018 data and
MGM data used).

Türkiye'deki bazı akiferlerdeki su milyarlarca metreküp ve yer
altında kalma süreleri onlarca, hatta yüzlerce yıl olabilmektedir.
Birçok kaynakta çıkışın 15 ila 30 m3/s arasında olduğu gözlen
mektedir (Yevjevich, 1985). Çılğın, 2018 çalışmasında Munzur
Kaynaklarını, gösterdikleri akım özelliklerden dolayı, yukarıda
ifade edilen karstik akiferler grubuna dahil etmektedir. Beyazsu
kaynağı da yıl içerisindeki akım miktarı özellikleri göz önüne
alındığında, büyük karstik kökenli akiferler grubuna dahil edi
lebilir.

Tablo 4: Çağçağ Çınarköy İstasyonunun Taşkın Değerleri (Altıparmak, 2007;
EİE, 2007).
Table 4: Flood Values of Çağçağ Çınarköy Station (From Altıparmak, 2007; EİE,
2007).
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5.Sonuç
Beyazsu çayında ortalama akım 2,8 – 6,5 m3/sn arasında de
ğişmektedir. Debi kış döneminde daha yüksek olmakla birlikte
karstik kaynağa bağlı olarak yaz boyunca 2,5 m3/sn’nin altına
düşmemektedir. Taşkın dönemlerinde ise akım 80 m3/sn’ye çı
kabilmektedir. DSİ tarafından yapılmış kimyasal analizlerden
yaz dönemlerinde bikarbonat (HCO3) değerinin daha fazla ol
duğu anlaşılmaktadır. Yıllık 442 mm’lik ortalama yağışa rağmen
Beyazsu kaynağındaki güçlü su çıkışı büyük bir yeraltı su rezer
vuarına işaret etmektedir. Ayrıca debi genelde yağışa paralel
bir artış ve azalış gösterse de bazı dönemlerde akım ile yağış
arasındaki korelasyon bozulmaktadır.
Beyazsu ve Karasu havzalarında, alanın büyük çoğunluğunu
Eosen (Tersiyer) yaşlı, Midyat Formasyonu olarak adlandırılan
ve genellikle çok az eğimli ve killi seriler içeren yatay tabaka
lardan müteşekkil ‘Neritik Kireçtaşları’ oluşturduğu görülse de
ova kesimini (Nusaybin’e doğru) “Kuvaterner Dolguları”; Kuzey
batı kesimini ise “Karasal Kırıntılar” meydana getirmektedir.
Havzanın jeomorfolojik birimlerinin büyük bir kısmını platoluk
sahalar ile tabanları az eğimli ve taşlı topraklar içeren ﬂüvyo
karstik depresyonlar oluşturur. Yaygın kireçtaşına rağmen dolin
ve uvalalar az miktarda görülmektedir. Bu tip karstik depres
yonların çoğu akarsularla dışa açılmıştır. Kanyon vadiler de sa
hada gözlemlenen bir diğer jeomorfolojik birimdir. Bu vadilerin
yamaçları litolojik birimlerin katmanlarına bağlı olarak merdi
ven basamakları görüntüsü vermektedir. Sahada çok az sayıda
karstik mağara görülmektedir. Mikro karstik şekillerden olan
lapyalar kireçtaşları üzerinde yaygındır.
Arap platformunun kuzeye doğru hareketi, yani Tektonik etki
ve süreçlere bağlı olarak, BeyazsuKarasu havzası sınırları içe
risinde topoğraﬁk gençleşme ve yükselme sonucunda, akarsu
yun ovaya açıldığı noktadan itibaren kuzeye doğru sayıları 10’u
bulan yükselti basamakları dikkat çekmektedir. Bu basmaklar
arasında ortalama 50 metre yükselti farkı bulunması kademeli
bir yükselmeye işaret etmektedir. Zira akarsuların çizdiği hatlar
ova yüzeyinden akan akarsuların çizdiği mendereslerin derine
gömülmüş biçimlerini yansıtmaktadır. Aşınım ve akarsuların de
rine doğru gömülmelerinde bloğun gençleşmesi ve yükselmesi
hareketi en fazla etkili olan faktördür. Akarsu vadilerinin derine
doğru gömülmelerinde, bugünkü iklim koşullarında açıklanması
zor olan ancak Neojen ’deki plüvyal dönemlerle artan yağışların
etkisiyle akarsulardaki debi artışı da etkili olmuş olabilir. Eosen
Midyat kireçtaşlarının kil düzeyleri içeren yatay tabakalardan
oluşması plato yüzeyinin basamaklanmasında etkili olan bir
diğer faktördür. Tabaka özelliğine bağlı olarak yer yer aşınım za
yıﬂamaktadır.
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Şehirler çeşitli hizmetlerin sunulduğu yerleşmelerdir. Bu hizmetlerden bir tanesi de şehirlerde ge
lişmiş olan ekonomik faaliyetlerden olan turizme bağlı olarak ortaya çıkan konaklama hizmetleridir.
Oteller konaklama hizmetlerinin bir parçası konumunda bulunmaktadır. Oteller şehir içinde gelişi
güzel dağılmazlar. Otellerin yerseçimini etkileyen farklı nedenler vardır. Bu çalışmanın amacı Balı
kesir şehrinde otellerin coğraﬁ dağılışını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Sembolik teorik otel
modelleri ve otellerin coğraﬁ dağılışını etkileyen faktörler analitik bakış açısıyla ele almak çalışmanın
yöntemini oluşturmaktadır. Veriler, yıllıklar ve bazı kamu kurumlarından temin edilmiştir. Sonuç
olarak, Balıkesir şehrinde iş nedeniyle ortaya çıkan şehir otelleri yaygındır. Balıkesir şehrindeki otel
lerin coğraﬁ dağılışı herhangi bir modele benzememektedir. Otel dağılışını etkileyen faktörlerin sa
dece birkaçı Balıkesir şehrinde otellerin mekansal dağılışını etkilemektedir. Bunlardan merkezi iş
alanının varlığı en önemli etkendir. Başlangıç durumu (tarihi süreklilik) ve erişilebilirlik diğer önemli
faktörler olarak ortaya çıkmaktadırlar. Planlama, arazi değerleri, çevresel özellikler ve bölgesel
yaşam alanları otellerin yer seçiminde etkili olmayan faktörlerdir.
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Cities are settlements where various services are oﬀered. One of them is accommodation services.
Hotels are part of the accommodation services. Hotels are not randomly dispersed in the city. There
are diﬀerent reasons aﬀecting the location of hotels. This study puts factors aﬀecting geographical
distribution of hotels in Balıkesir City. In doing this, symbolic theoretical hotel models and factors
aﬀecting the geographical distribution of hotels are discussed from an analytical perspective. Data
are obtained from annuals and some public institutions. As a result, non‐tourism business hotels
are common in the city. The geographical distribution of hotels is not similar to any model. Not all
of the factors aﬀecting the distribution of hotels aﬀect the spatial distribution of hotels in the city.
The existence of the central business area is the most important factor. Geographical continuity
(initial status) and accessibility are the other important reasons. Planning, land values, environ‐
mental amenity and regional life areas are ineﬀective reasons.

1.Giriş

konaklamakta ve farklı konaklama tesislerini kullanılmaktadır
lar.

Şehirler çok nüfuslu, çok fonksiyonlu merkezi yerleşmelerdir
(Uğur ve Aliağaoğlu, 2018). Şehirler tek başına var olmaz, çev
resine çeşitli hizmetler sunarlar. Bu durum onların merkezi yer
olmalarından ve çeşitli ekonomik faaliyetlerin şehirlerde geliş
miş olmasından kaynaklanır. Merkezi yerlerde sunulan hizmet
ler merkezi işlevlerdir. Bunlar çok sayıdadır ve ve çeşitlidirler.
Konaklama hizmetleri bunlardan biridir. Bu tür hizmetler tu
rizm faaliyeti sonucu gelişebileceği gibi şehrin sunduğu hiz
metler dolayısıyla iş nedeniyle şehre gelenlerin de konaklama
ihtiyacı sonucunda da oluşabilmektedir. Şehirlerin çeşitli fonk
siyonlarından faydalanan insanlar, bu süre içinde şehirlerde

Oteller konaklama hizmetlerinin bir parçasıdır. Modern oteller
şehirlerde ortaya çıkmıştır. Onlar şehirsel coğraﬁ görünümün
en görünür parçalarıdır (Aliağaoğlu ve Uğur, 2008). Şehirler se
çeneklerin fazla ve fırsatların çok olduğu yerleşmelerdir. Şehirsel
hayat karmaşık ve yoğundur (Jacobs, 2011). Bu yoğunluk içinde
çeşitli amaçlar (ticaret, sağlık, eğitim gibi) için şehre gelen in
sanlar da otelleri kullanmaktadırlar. Bu yönüyle şehirler tatil
amaçlı olmayan konaklama hizmetlerinin (yani otellerin) de ge
liştiği yerleşmelerdir. Otellerin kuruluş yeri seçiminde etkili olan
çok sayıda faktör vardır. Bu faktörler otellerin coğraﬁ dağılışı
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üzerinde de etkilidirler.
Otellerin kuruluş yeri seçimi ile ilgili araştırmalar çok disiplinidir.
Turizm bilimi, otel yönetimi, ekonomi, pazarlama, ﬁnans ve
şehir planlaması gibi farklı bilimler tarafından da ele alınan otel
lerin kuruluş yeri seçimi Coğrafya biliminin Turizm Coğrafyası
alt dalının da incelediği konular arasındadır. Kuruluş yeri, bir
işletmenin/otelin ekonomik olarak hayatta kalmasını sağlaya
cak en uygun yer olarak tanımlanabilir. Pahalı bir yatırım olan
oteller, uygun olmayan yer seçiminden olumsuz şekilde etkile
nirler. Bu bağlamda yer seçimi konaklama talebini, oda başına
gelir düzeyini, müşteri memnuniyetini, hizmetlerin yerine ge
tirilişini yani otellerin başarısını olumlu veya olumsuz yönde et
kileyecektir (Yang vd. 2014). Bu durum otellerin yer seçiminde
çok sayıda faktörün araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu ça
lışma Balıkesir şehrinde otellerin özelliklerini ve yer seçimini
belirleyen coğraﬁ faktörleri ele almaktadır. Çalışma yukarıda
ifade edilenlerin önemine ek olarak, Dünya ve Türkiye'den
geniş bir alan yazın da sunmaktadır.
Veri, yöntem ve sınırlılıklardan belirtildikten sonra Balıkesir
şehri, konaklamayı etkileyecek özellikler bakımından ele alın
maktadır. Amacı, Balıkesir şehrinde otellerin yer seçimini etki
leyen faktörleri açıklamak olan bu çalışma farklı bölümlerden
oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümler sırasıyla yerli ve yabancı
literatürün taranmasından, literatürdeki teori ve modellerin ta
nıtılmasından ve bu teoriler ile modeller kullanılarak yapılan
araştırmaların tanıtılmasından oluşmaktadır. Daha sonraki bö
lümlerde veri yöntem ve sınırlılıklar, çalışma alanının genel coğ
raﬁ özellikleri ile ilgili bölüm yer almakta ve otellerin yer
seçiminde Balıkesir'de etkili olan faktörler anlatılmaktadır. Ça
lışma sonuç kısmıyla sona ermektedir. Bu bölümde çalışmanın
bilimsel yazına olan katkısı verilmektedir.

2. İlgili Yayınlar
Şehirlerde otellerin coğraﬁ dağılışı ile ilgili çok sayıda araştırma
yapılmıştır. Yokeno (1968) bu konuda ilk araştırmacılardan bir
tanesidir. Yokeno'dan sonra farklı zamanlarda ve farklı yerleş
melerde çok sayıda yayın yapılmıştır. Bu yazarlar ile araştırılan
şehirleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Arbel ve Pizam
(1977), Tel Aviv şehri, Wall vd. (1985) Toronto şehri, Pearce
(1987) Christchurch şehri, Asworth (1989) Batı Avrupa şehirleri,
Page ve Sincalair (1989) Londra şehri, Ritter (1989) Nürnberg,
Hofmayer (1986) Viyana şehri, Weaver (1993) Küçük Karabiyen
Adaları, De Bres (1994) Kansas şehri, Timothy ve Wall (1995)
Yogyekarta şehri, Oppermann vd. (1996) Kuala Lumpur şehir
lerini çalışmışlardır. Konuyla ilgili ülkemizdeki literatür incelen
diğinde ise karşımıza Özer'in (1998) araştırması çıkmaktadır.
Buna göre turistik çekicilikler otellerin kuruluş yeri seçiminde
önemli faktörlerdir. İstanbul'da oteller iki alanda toplanmıştır.
Bunlar Taksim ve Lalelidir. Dökmeci ve Balta (1999) İstanbul
şehrini ele aldıkları çalışmalarında otellerin İstanbul'da 1950
yılına kadar merkezi iş alanı (MİA) içinde ve yakın çevresinde
bulunduğunu, bu tarihten sonra ise, lokasyon seçiminde kıyının
dikkate alınmaya başlamasıyla ve İstanbul Boğazı’nın ön plana
çıkmasıyla yer seçiminde dağılma yaşanmıştır. Begin (2000) Xia
men, Egan ve Nield (2000) Birleşik Krallık şehirlerini, Shoval ve
Cohen Hattab (2001) Kudüs'ü, Shoval (2006) Kudüs, Urtason ve
Gutierrez (2006) Madrid, Kerimoğlu ve Çıracı (2006) İstanbul'u
çalıştı. Kerimoğlu ve Çıracı (2006)'ya göre, İstanbul'da oteller

eski merkezi iş alanında (MİA) toplanmıştır. Bu durum alanın
sadece tarihi özellikleri ile ilgili değildir. Alan ticaretin ve Rusya
ve Doğu Avrupa ülkeleriyle yapılan bavul ticaretinin merkezi ko
numundadır. Yine İstanbul'daki Tarihi Yarımada'nın tarihi ve
doğal çekicilikleri de önemlidir. Yürek (2007) çalışmasında Ada
na'da 20. yüzyıl başlarından günümüze şehir otellerindeki de
ğişimi ve gelişimi ele almıştır. Buna göre, Adana'da oteller şehir
merkezine, eğlenme ve dinlenme merkezlerine yakın olarak ku
rulmuşlardır. Ulaşım imkanları dağılışı etkileyen diğer bir fak
tördür. Smas (2012) otel mekanlarını incelerken, Novratil vd.
(2012) Sumatava Dağları ve Güney Bohemya (Çek Cumhuriyeti)
bölgesindeki otelleri, Adam (2013) Kumasi metropolü otelle
riyle ilgili araştırmalar yapmışlardır. Ar vd. (2014) Rize'de otel
lerin yer seçiminde yakın çevrenin etkisinden söz etmektedirler.
Buna göre Rize'de oteller turistik yer ve tesislerin varlığına bağlı
olarak yer seçmişlerdir. Svec vd. (2014) otel ﬁyatları, Yang vd.
(2014) otel lokasyon modellerini ele almaktadırlar. Küçükali'ye
göre, (2015) İstanbul'da yatırım aşamasında bulunan 4 ve 5 yıl
dızlı otellerin lokasyonunu belirleyen çok sayıda faktör vardır.
Müşteriye yakın olma isteği, şehir merkezi ve ﬁnans merkezine
yakın olma isteği, kuruluş yerinin gelecekteki durumu, hava
alanı, kongre ve fuar alanlarına yakınlık, yatırım teşvikleri, imar
ve yapı ruhsatı almadaki kolaylıklar bu nedenlerin bazılarıdır.
Lou ve Yang (2016) "Toplanma Ekonomisinin" rolü üzerinde du
rurlarken, Ermağan vd. (2017), "çok ölçütlü karar verme süreci"
ile otellerin coğraﬁ dağılışını Alanya, Bodrum ve Çeşme'de ele
almışlardır. Bu çalışmanın sonucuna göre, Alanya kurulacak 5
yıldızlı oteller açısından, Bodrum ve Çeşme'ye göre daha üstün
özelliklere sahiptir. Turistik çekiciliklerin varlığı, hava yoluyla
ulaşım kolaylığı ve iklim koşulları sırasıyla en önemli üç ölçüt
olarak ortaya çıkmaktadır. Özer (2017) İstanbul' da Anadolu Ya
kasında yer alan otelleri ele aldığı çalışmada, bu alandaki otel
lerin coğraﬁ dağılışını, TTŞ (TuristikTarihi Şehir ) modeline
benzemektedir. Ancak bu modelde Avrupa yakasındaki gibi ta
rihi şehir yoktur. Budovic vd. (2018) Belgrat şehrinde otellerin
coğraﬁ dağılışını ele alırken, Masiero vd. (2019) otel müşteri
tercihlerinin yapısını ortaya koymuştur.
Araştırma sahamızla ilgili olan Balıkesir şehrinde ise Birol
(2007)'un ve Güney'in (2006) çalışmalarında ise Kervansaray
Oteli'nin ve otelin yıkılışının kent kimliği ile olan ilişkisini ele
alınmıştır. Temeli 1956 yılında atılan, 1960’lı yıllarda yapımı ta
mamlanan ve 2006 yılının başlarında yıkılan Kervansaray Oteli
de bugünkü Toplu Taşıma Merkezi’nin bulunduğu yerde inşa
edilmişti. Birol (2007)'deki bu çalışmasında ( Foto 1), Kervan
saray Oteli'nin yıkılması Balıkesir şehrine kimlik kazandıran un
surlardan birinin kaybedilmesi olarak değerlendirilmektedir.

Fotoğraf 1. Kervansaray Oteli.
Photo: Kervansaray Hotel.
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3. Kavramsal çerçeve: Otel yer seçimini açıklayan başlıca
teorik modeller
Otel, insanların konaklama, beslenme ve dinlenme ihtiyaçlarını
giderdikleri ekonomik ve sosyal işletmelerdir (Usta, 2008: 44).
Konaklamanın tarihi Eski Yunan'a kadar uzanır. Roma İmpara
torluğu döneminde, öğrenciler, sanatçılar ve tüccarlar için han
lar yapılmıştır. Orta Çağda hanlar ücretli konaklama
düşüncesiyle geliştirilmiş, otelciliğin öncüsü olmuşlardır. Otel
işletmeciliğinin başlangıcı Avrupa'da 1700'lü yılların sonlarına
karşılık gelir. Otelcilik, ABD'de 16. yüzyılda hanların kurulma
sıyla başlamıştır. 1794 yılında New York'da otel işlevlerine sahip
ilk şehir oteli açılmıştır.
Ülkemizde konaklama işletmelerinin kökeni kervansaray ve
hanlara dayanır. Selçuklular zamanında kâr amacı gütmeyen
kervansaraylara Osmanlılar zamanında şehir içi hanlar eklen
miştir. 19. yüzyılın ortalarında İstanbul'da, özellikle yabancıların
ve azınlıkların yoğunlukta yaşadığı Beyoğlu'nda (Pera'da) ko
naklama tesisleri kurulmaya başlanmıştır. Bunlardan ilki Hotel
d'Anletterre'dir. Modern anlamda ilk otel WagonLits tarafın
dan İstanbul Tepebaşında 1892 yılında açılan Pera Palas Oteli
dir. Yine 1892 yılında Büyük Londra Oteli faaliyete geçmiştir.
İstanbul'da 1914 yılında Toktlıyan Oteli, 1931 yılında ise Park
Oteli açılmıştır. 1955 yılında açılan Hilton Oteli, Türk Hükümeti
(Emekli Sandığı) ile Hilton şirketinin ortak girişimi olarak faali
yete geçmiştir. Bu otel ülkemizde modern Türk turizminin ge
lişmesine öncülük etmiştir (Usta 2008, Çavuş ve Öncüer 2009,
Demirtaş 2010).
Otellerin yer seçimini etkileyen faktörleri açıklayan bazı model
ler bulunmaktadır. Yokeno (1968) tek merkezli şehirde otelleri,
en içteki yönetim kuşağı ile ticarî kuşak arasına yerleştirmiştir
(Şekil 1). Görgül (ampirik) çalışmalar otellerin şehir merkezinde,
tarihi çekirdek etrafında toplandığını ortaya koymuştur. Ancak
bu toplanma kıyı sayﬁyelerinde, ﬁnansal kurumlar veya özel
leşmiş alışveriş caddelerinde olduğu gibi çok belirgin değildir.
Oteller (otel kümeleri), ticarî mekânlarla, yönetim birimleriyle
bazen de meskenler ile karışık hâlde bulunur. Bu kümelerin sa
yısı ve lokasyonları birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörün etkisiyle
belirmektedir. Bu faktörleri, şehrin büyüklüğü, fonksiyonları,
şehrin başlangıçtaki durumu, ulaşım durumu ve şehrin tek veya
çok merkezli oluşu şeklinde sıralamak mümkündür.

Şekil 1. Yokeno Modeli (1968).
Figure 1. Yokeno’s Model.
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Ashworth (1989), orta büyüklükte Batı Avrupa şehirlerini dik
kate alarak otel lokasyonunu etkileyen faktörleri açıklamıştır
(Şekil 2). Bu çalışmada otel lokasyonları şehrin alansal gelişimi
veya turistiktarihi şehrin oluşumu ile birlikte ele alınmakta, altı
lokasyonal toplanma alanı tespit edilmektedir. Orijinal şehir za
manla genişlemekte, tarihi şehir ve yeni bir merkezi iş sahası
ortaya çıkmaktadır. A tipi lokasyon tarihi şehir lokasyonudur.
Ashworth bu tip lokasyonu geleneksel pazar ve şehir kapıları
lokasyonu olarak tanımlamaktadır. E tipi lokasyon tarihi şehir
ve yeni merkezî iş sahasının kesişme noktasında yer almaktadır.
B, C, F lokasyonları ulaşım yönelimli lokasyonlardır. B lokasyonu
demiryolu yaklaşım lokasyonu iken, C, ana giriş yolu lokasyonu,
F ise şehir kenarında anayolhava alanı yolu kavşak lokasyonu
olarak ortaya çıkmaktadır. D tipi lokasyon A ve E tipi lokasyon
larla birlikte pazar yönelimli lokasyondurçevresel açıdan çekici
alanlarda bulunmaktadır.

Şekil 2. TuristTarihi Şehir Modeli (Ashworth Modeli 1989).
Figure 2. Tourist‐Historical City Model (Ashworth’s Model 1989).

Egan ve Nield (2000), Thünen ve Alanso modelini temel alarak
Birleşik Krallık’taki şehirler için bir otel lokasyon modeli geliş
tirmişlerdir (Şekil 3). Neoklasik bakış açısıyla ele alınan mo
delde, erişilebilirlik ve kira bedeli ödeme kabiliyeti otellerin yer
seçimini belirlemektedir. Bu modelde otel lokasyonları mer
kezden uzaklığa göre kademeli olarak sıralanmıştır. Merkezde
lüks oteller bulunmaktadır. Bunlar kira ödeme kabiliyeti yüksek
olan otellerdir ve çok gelir elde ederler. A tipi ucuz otelleri, iş
otelleri, B tipi ucuz oteller son olarak üç yıldızlı iş otelleri şek
linde diğer oteller merkezden çevreye doğru sıralanmaktadır.
Lüks oteller şehir merkezinde bulunan dört ve beş yıldızlı otel
lerdir. Tip A ucuz oteller çok amaçlı binaların otele çevrilmesiyle
elde edilmişlerdir. Bunlar şehir merkezinin kenarında bulun
makta ve orta ölçekli gelire sahip iş adamı ve turistlere hizmet
etmektedirler. İş otelleri genellikle üç yıldızlıdır ve bunlar ban
liyölerde yol kavşaklarında bulunmaktadırlar.
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Şekil 3. Egan ve Nield Modeli (2000).
Figure 3. Egan and Nield’s Model (2000).
.
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Şekil 5. Yaş.am Bölgesi Modeli (Aliağaoğlu ve Uğur 2008: 1419'dan Türkçeye
çevrilerek)
Figure 5. Regional Life Model (translated from Aliağaoğlu and Uğur 2008:
1419).

Shavol (2006), Kudüs şehrinde Yokeno modelini dikkate alarak
bir model geliştirmiştir (Şekil 4). Bu araştırmacıya göre, Kudüs'ü
ziyaret eden turistlerin otel istekleri farklıydı. Bu modelde tu
ristlerin organize olup olmamaları yer seçimini etkilemektedir.
Şehri bireysel olarak ziyaret eden turistler yüksek ücret ödeye
rek şehir merkezindeki otelleri tercih etmişlerdir. Kitlesel turist
ler ise şehir kenarındaki otellerde kalmayı tercih etmişlerdir.

Sonuç olarak, oteller mekanda rastlantısal olarak dağılmazlar.
Yer seçimlerini etkileyen ve kontrol eden çok sayıda faktör var
dır. Bunlar da öznel olarak kişilere göre değişmektedir. Nitekim
Ashworth’a göre (1989) otellerin yer seçimini belirleyen 5 çeşit
neden bulunmaktadır. Arazi değerleri, erişebilirlik (veya ulaşa
bilirlik), çevresel amenity (çevresel güzellikler veya uygunluk
lar), başlangıç durumu (tarihi süreklilik) ve plânlama, otellerin
yer seçiminde etkili olan faktörlerdir (Ashworth 1989: 94, Ash
worth ve Tunbridge 1990: 64). Bunlara turistik çekiciliğe bağlı
otel lokasyon tipini (Shaw ve Williams 1996: 204) de eklemek
gerekir. Oppermann vd. (1996) ve Rogerson (2012) merkezi iş
alanı lokasyonunu da bir neden olarak görmüşlerdir. Aliağaoğlu
ve Uğur (2008) şehir ve hizmet alanı arasındaki mekansal etki
leşimin rolünün önemini ortaya koymuşlardır. Küçükali (2015)
bu konuda onbir faktörün olduğunu belirtmiştir. Bunları; ulaşım
imkanları, ekonomik altyapı, girdilerin sağlanabilme kolaylığı,
doğal faktörler, sosyal ve hukuki faktörler,işgücü faktörü, politik
faktörler, psikolojik faktörler, toplanma ekonomisi ve tesisin yıl
dız sayısı şeklinde sıralamak mümkündür.

4. Veri, yöntem ve sınırlılıklar

Şekil 4. Shavol Modeli (2006).
Figure 4. Shavol’s Model (2006).

Aliağaoğlu ve Uğur (2008) ise Erzurum şehri için "Yaşam Bölgesi
Modeli" geliştirmişlerdir (Şekil 5). Erzurum, ülke yerleşme ka
demelenmesinde 5. kademede yer alan bölgesel merkezdir. Bu
çalışmaya göre, oteller şehir içinde yaşam bölgesinde bulunur
lar. Yaşam bölgeleri şehir ve çevresi arasındaki mekansal etki
leşimin yaşandığı yerdir ve bu alanda çok sayıda hemşeri oteli
vardır. Bu alanlar etki sahasından şehre yönelen yolların varış
noktalarıdır. Şehre farklı alanlardan gelen insanlar bu alanda
çeşitli şekillerde ihtiyaçlarını karşılarlar. Yaşam bölgeleri sadece
otelleri ihtiva etmemektedir. Bu alanda garaj ve kahvehaneler
de bulunmaktadır.

Çalışmada kullanılan veriler il yıllıkları ve tarihi belgelerden elde
edilmiştir. Araştırmada kullanılmak üzere, Balıkesir Valiliği İl Kül
tür ve Turizm Müdürlüğünden güncel veriler alınmıştır. 1999
yılı verilerinde sadece Turizm Bakanlığı İşletme belgeli oteller
mevcut olduğundan bu yılda şehirdeki bütün oteller verileme
mektedir.
Yukarda da belirtildiği üzere, otel yer seçimini etkileyen çok sa
yıda model bulunmaktadır. Yang vd. (2014) otel lokasyonunu
açıklayan modelleri üç başlık altında almaktadırlar. Bunlardan
biri teorik modellerdir. Bu çalışmada aglomerasyon ve çok bo
yutlu model hariç sembolik teorik modeller dikkate alınmakta
dır. Ampirik model, beş başlık altında incelenmektedir. Bunlar;
mekansal istatistiki model, zonlama regresyon modeli, aralıklı
(discret) seçim modeli, bireysel değerlendirme modeli ve otel
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başarı modeli şeklinde sıralanmaktadır. Çeklist model, istatistiki
tahmin modeli, coğraﬁk informasyon modeli, operasyonel mo
deller başlığı ile verilmektedir.

5. Çalışma alanı: Balıkesir Şehri
Marmara Bölgesi'nin güneyinde yer alan Balıkesir ili, Marmara
ve Ege denizleri ile İzmir, İstanbul, Bursa ve Çanakkale illeri ile
bağlantılı konumu bakımından nüfus hareketliliğinin önem ka
zandığı bir ildir (Şekil 6). Çalışma alanını, Balıkesir ilinin merkez
şehri olan Balıkesir şehri oluşturmaktadır.
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demiryolu güzergahının bulunması şehrin konaklama sektö
rünü etkileyen coğraﬁ özelliklerinden bazılarıdır.
Ayvalık, Edremit gibi ilçelerde kıyı turizmine yönelik faaliyetle
rin gelişmiş olmasının ve dalış merkezlerinin varlığı, bunun yanı
sıra Kazdağları ile Manyas Kuş Cenneti gibi doğal çekicilikler ve
termal kaynakların bölgede yer almasının oluşturduğu yıl boyu
turizm potansiyeli, şehir merkezinde konaklamaları teşvik et
mektedir. Ancak buna rağmen Balikesir'de şehir içindeki oteller
kuşkusuz daha çok iş amaçlı konaklamalar için kullanılmaktadır.
Bu bakımdan şehirdeki sektörler dikkate alındığında şehir mer
kezinde (Altıeylül ve Karesi) sektörlere göre çalışan sayıları in
celendiğinde en yaygın üç sektörün sırasıyla toptan ve
perakende ticaret, kamu yönetimi ve savunma sektörü ile ima
lat sektörleri olduğu ortaya çıkmaktadır (Balıkesir Büyük Şehir
Belediyesi, 2017: 617).
Tolun Denker (1970: 71) kamu yönetimi ve savunma sektörü
bakımından Cumhuriyet Döneminde kolordu merkezi olarak se
çilmesiyle şehrin hızlı bir gelişim süreci yaşadığını belirtirken
Aliağaoğlu (2015: 343) da 19271950 arası dönemde kentin
nüfus artış hızının, Balıkesir ili ve Türkiye kentsel nüfus artış hızı
ortalamasının üzerinde oluşunu, şehrin askeri fonksiyonu ile
ilişkilendirmiştir. Dolayısıyla şehrin askeri fonksiyonu da hem
askerlerin hem de asker yakınlarının şehre gelişleri bakımından
Balıkesir’e yönelik nüfus hareketlerinin oluşmasını sağlayarak
ve şehir içi konaklama sektörünü etkilemektedir.

Şekil 6. Balıkesir şehri.
Figure 6. Location map of Balıkesir City

Hem coğraﬁ konumu hem de diğer coğraﬁ özellikleri bakımın
dan Balıkesir şehrinde, sanayi, ticaret, turizm ve hizmet sektör
leri gelişmiştir. Tüm bunların sonucunda Balıkesir şehrinde
nüfus hareketliligide yoğundur. İl ölçeğinde tarımsal üretimin,
sanayi üretiminin, maden işletmeciliğinin ve turizmin alanın
daki gelişmiş olması kuşkusuz şehir merkezine yönelik nüfus
hareketleri oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum konaklama
bakımından şehir otellerini de etkiler. Ayrıca il ölçeğinin yanı
sıra Balıkesir şehri ölçeğinde de sanayi yatırımları, ticari faali
yetler, köklü bir futbol takımının varlığı, üniversitenin şehre et
kisi ve şehrin askeri fonksiyonunun varlığı otel konaklamalarını
etkilemektedir. Ayrıca şehrin ülkemizdeki ana ulaşım güzergah
larına göre konum ve olanakları da şehir içi konaklamaları et
kiler. Hem konumu hem de ulaşım güzergahları bakımından
Marmara ve Ege bölgelerini bağlayan kara ve demir yolları üze
rinde durak noktası olması, şehrin gelişiminde önemli bir et
kendir (Yıllık Ansiklopedi, 1981).
Bursa, İzmir, İstanbul ile bağlantısı bakımından karayolları, yine
İstanbul ile bağlantısı bakımından Bandırmaİstanbul deniz oto
büsü seferleri, ayrıca ticari faaliyetleri teşvik etmesi bakımından
limanlar, İzmir ve EskişehirAnkara ile bağlantısı bakımından de

Şehir merkezinde yoğunlaşan kurumlar ise %22 ile perakende
ticaret, %18 ile resmi kurumlar ve %12 oranında fabrikalardır
(BBB, 2017: 617). BBB’nin 2016 yılında yaptığı anket çalışması
nın sonuçlarına göre şehir (Altıeylül ve Karesi ilçeleri) nüfusu
nun %75’i hizmetler sektöründe, %19’u sanayi sektöründe, %1’i
tarım sektöründe, %5'i ise inşaat sektöründe istihdam edilmek
tedir (BBB, 2017: 183).
İstihdam oranında hizmetler sektörü ön plandadır. Çalışılan ku
rumlarda resmi kurumların payında şehrin askeri fonksiyonu
ile birlikte kuşkusuz üniversitenin gelişimi de etkilidir. Bu ba
kımdan askeri okulların yanı sıra 1992 yılında kurulan ve hızla
büyüyen Balıkesir Üniversitesinin, öğrencilerinin, öğrenci aile
lerinin, memur ve akademisyenlerinin konaklama ihtiyacının
ortaya çıkması şehir otellerinin kullanıcı potansiyelini arttırmış
tır. Üniversiteler bununla birlikte, çeşitli projeler, kongre ve
sempozyumlar gibi iş birliği toplantıları ve resmi ziyaretler ara
cılığıyla da şehir içi otel konaklamalarını arttırırlar.
Şehrin fonksiyonları bakımından Balıkesir’de tarım sektöründen
elde edilen ürünlerin ticareti de önemli bir yere sahiptir. Bu se
beple tarım sektöründeki yatırımcı ve tüccarların şehri ziyaret
leri ve konaklama ihtiyacı bakımından önemlidir. Sebze ve
meyve, zeytin ve zeytinyağı, hayvansal ürünler ile tahıl yetişti
riciliği gibi çeşitli tarımsal üretimler açısından gelişmiş olan Ba
lıkesir ili, Türkiye’de süt üretiminde ikinci, kırmızı et üretiminde
ise üçüncü sıradadır (Balıkesir Kent Portalı, 2019). Bundan do
layı Balıkesir şehrinde tarıma dayalı sanayi de önemlidir.
Balıkesir iline yönelik yatırım alanındaki diğer önemli ekonomik
faaliyetlerden biri de madenciliktir. Balıkesir ili sahip olduğu
Türkiye ortalamasının 3,5 katı kadar olan maden ruhsatıyla da
ilk sıradadır (Balıkesir Kent Portalı, 2012). Dünya bor rezervleri
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nin çok önemli bir bölümü Balıkesir ilinde yer aldığından dolayı
il bazında madencilik sektörü önemli bir yere sahiptir. Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezinde yer alan ticari bi
rimlere yönelik olarak %3 örneklem büyüklüğü ile 20 mahal
lede 18 sektör ile gerçekleştirdiği ticaret anketi sonuçlarına
göre şehirde %17'lik oranla gıda sektörü ilk sırada yer alırken
%14'lük oran ile inşaat malzemeleri, maden, kimya, mineral
ürünler sektörü ikinci sıradadır (BBB, 2017: 316317).
Sonuç olarak Balıkesirde hem sanayi yatırımlarının varlığı, hem
de şehrin sanayinin geliştiği büyük şehirlere yakınlığı, ulaşım
bağlantısının varlığı, geçici nüfus hareketliği sonucu ortaya
çıkan geçici konaklamalar şehirde otellerin kullanımı bakımın
dan önemlidir. Balıkesir Kent Portalı’na (2019) göre Balıkesir
merkezli sanayi şirketleri, her yıl Türkiye’nin en büyük ilk 500
ve ikinci 500 şirketi sıralamasında yer almaktadır. İl ölçeğinde
sanayinin önemi ile birlikte, şehir otelleri bakımından sanayi
yatırımlarının şehir merkezli konumu da önemlidir. Bu bakım
dan Balıkesir’de ﬁrma ve çalışan sayısı büyüklüğü dikkate alın
dığında merkezde Altıeylül ve Karesi, ilçeler arasında ilk
sıradadır (Balıkesir Kent Portalı, 2019). Yine Güney Marmara
Kalkınma Ajansı'na (2011) göre de sanayi faaliyetleri en çok Al
tıeylül, Karesi, Bandırma ve Gönen ilçelerinde yoğunlaşmıştır.
Böylece il coğraﬁ konumu, Türkiye'deki en büyük şehirlere olan
yakınlığı ve onlarla bağlantısı, turizmin gelişmiş olması gibi özel
liklerinin yanı sıra tarım, ticaret ve sanayi yatırımlarının varlığı,
futbol takımına sahip olması ve bu yöndeki müsabakalar, şeh
rin askeri fonksiyonu ve üniversitenin etkisi, şehir otellerinin
kullanım potansiyelini oluşturması bakımından otellerin yer se
çiminde etkilidir.
6. Balıkesir şehrinde otellerin coğraﬁ dağılışı
Balıkesir şehrinde konaklama faaliyeti Osmanlı İmparatorlu
ğu'nun son zamanlarında kurulan hanlarla başlamıştır. Hanlar
Cumhuriyet öncesi dönemde başlıca konaklama tesisleridir.
1913 yılına ait Annuare Oriaentals adlı eserde Balıkesirde'ki
sekiz handan bahsedilmektedir. Bunları; İbrahim Bey Hanı, Os
manağa Hanı, Keten Han, Müstecabilzade Hanı, Pamuk Han,
Çakırağa Hanı, Tokatlı Han, Zorbalı Hanı şeklinde sıralamak
mümkündür. Aynı eserde Fesciler Otelinden de bahsedilmek
tedir.

Tablo 2. 1920 yılında Balıkesir Şehrinde Hanlar, Oda Sayıları ve Konumları
Table 2. Hostelries in Balıkesir City, Number of Rooms and Locations in 1920

Kaynak/Resource: Yüzbaşı İshak Hakkı Bey, 1997: 63.

Türkiye Kılavuzunda (1946) da Balıkesir şehrindeki otellerden
bahsedilmektedir. Balıkesir Palas, Özen, Kaptan, Merkez ve Halk
oteli şehirdeki başlıca otellerdir. Aynı eserde hanların mevcut
olduğu da ifade edilmektedir.
1967 yılında hanlardan söz edilmemekte, fakat otellerin sayısı
26 olarak belirtilmektedir. Otellerin hepsinde sıcak su bulun
maktadır. En büyük otel 110 yatak adedi ile Otel Kervansa
ray’dır. II. sınıf oteller de şehirde yaygındır. Şehirdeki yedi otel
I. sınıf olarak geçmektedir. Kervansaray Oteli ise turistik otel
olarak ifade edilmektedir. Bu esere göre oteller merkezi iş sa
hası içinde kalmaktadır (Tablo 3).

Tablo 3. 1967 de Balıkesir Şehrinde Oteller, Kapasiteleri, Sınıﬂarı ve Konum
ları .
Table 3. Hotels in Balıkesir City, Capacity, Class and Location in 1967.

1920 yılında şehirde 5 adet otel vardır (Tablo 1). Oteller İstas
yon ve Hükümet caddelerinde bulunmaktadır. Bu otellerden
verilen hizmetler bakımından en iyi durumda olan otel Kaptan
Oteli’dir. Diğerleri ev veya han olarak yapılmış, sonradan otele
çevrilmiştir (Tablo 1). O dönemde şehirde 16 adet han bulun
makta olup, bunlar daha çok İbrahim Paşa Cami yakınında ve
İzmirliler Mahallesinde yer seçmişlerdir (Yüzbaşı İshak Hakkı
Bey, 1997) (Tablo 2).
Tablo 1. 1920 yılında Balıkesir Şehrinde Oteller, Oda Sayıları ve Konumlar.
Table 1. Hotels in Balıkesir City, Number of Rooms and Locations in 1920 .

Kaynak/Resource: Yüzbaşı İshak Hakkı Bey, 1997: 62.
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Kaynak/Resource: Balıkesir İl Yıllığı, 1967
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1973 yılında Balıkesir şehrindeki otel sayısı artmıştır. 35 adet
olan bu oteller içinde 1967 yılında bulunmayanlar da vardır ve
bunların sayısı 13 adettir. Milli Kuvvetler Caddesi otellerin yo
ğunlaştığı caddedir (Tablo 4). Cadde üzerinde otel sayısı 12 adet
kadardır. Mahalle olarak bakıldığında, oteller Hisariçi, Akıncılar
ve Ege mahallelerinde yoğunlaşma vardır. Bu özellik başlangıç
durumunun (coğraﬁ inertiatarihi süreklilik) mevcudiyetini gös
termektedir. Mevcut yatak sayısına göre, Kervansaray Oteli en
büyük otel iken (115 yatak), Halilağa Oteli en küçük otel (12
yatak) konumundadır (Tablo 4). Oteller arasında çevre yerleş
melerin adını taşıyanlar da (Savaştepe Oteli, Dursunbey Oteli,
Yeni Ankara Oteli gibi) bulunmaktadır. Hemşeri otelleri olarak
tanımlanabilecek olan bu oteller akla "Yaşam Bölgesi Modelini"
(Şekil 5) getirmektedir.
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kaliteli otellerin birlikte var olduğu ikili bir yapı söz konusu ol
duğu ortaya çıkmaktadır (Tablo 5, Tablo 6).
Tablo 5. 2019 yılında Balıkesir Şehrinde Oteller, Büyüklükleri, Hukuki Özellik
leri ve Konumları.
Table 5. Tourism Licensed Hotels in Balıkesir City, Capacity, Legal Status and
Locations in 2019.

Tablo 4. 1973 Yılında Balıkesir Şehrinde Oteller, Yatak Sayısı ve Konumları .
Table 4. Hotels in Balıkesir City, Capacity and Locations (1973).

Kaynak/Resource: Balıkesir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2019
Resource: Balıkesir Governorship, Provincial Directorate of Culture and Tou‐
rism.
Tablo 6. 2019 yılında Balıkesir şehrinde Belediye Belgeli oteller, Büyüklük, Hu
kuki Özellikler ve Konum
Tablo 6. Municipal Licensed Hotels in Balıkesir city, Capacity, Legal Status and
Location in 2019

Kaynak/Resource: Balıkesir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2019.
Resource: Balıkesir Governorship, Provincial Directorate of Culture and Tou‐
rism.
Kaynak/Resource : Balıkesir İl Yıllığı, 1973

Günümüzde Balıkesir şehrinde 26 adet otel vardır. Demirtaş’ın
(2010: 34) otel işletmelerinin sınıﬂandırılması kriterleri dikkate
alındığında Balıkesir şehrindeki 26 otel, konaklama ihtiyacının
türüne göre şehir oteli, etkinlik süresine göre devamlı, ulaş
tırma araçlarıyla olan bağlantısına göre de çoğu karayolu otel
leridir. Balıkesir şehrindeki oteller büyüklükleri bakımından ele
alındığında ise yine Demirtaş’ın (2010: 2829) otel işletmeleri
nin sınıﬂandırılması kriterleri dikkate alındığında oda sayısı 10
50 arasındaki oteller küçük, 50100 arasında olanlar orta, 100
üzerinde olanlar ise büyük oteller olarak değerlendirilmiştir .
Buna göre Balıkesir şehrindeki 26 otelin 21’i küçük, 5’i ise orta
büyüklükte otellerdir. Hukuki özelliklerine göre ise oteller Tu
rizm ve Yatırım İşletme (Bakanlık) Belgeli İşletmeler ve Belediye
Belgeli İşletmeler olarak sınıﬂandırılmaktadır (Demirtaş, 2010:
3334). Bu kapsamda Balıkesir şehrindeki otellerin 12’si Turizm
İşletme Belgeli, 14’ü ise Belediye İşletme Belgeli otellerdir. Böy
lece Balıkesir şehrinde konaklama sektöründe yüksek ve düşük

Balıkesir şehri tek bir merkeze olan bir şehirdir. Başka bir anla
tımla şehirde tek merkezi iş alanı vardır. Merkezi İş Alanı, şehir
merkezinde, çok sayıda oﬁs–işyerlerinin, perakende mağazala
rın, bankaların ve benzeri fonksiyonların bir arada bulunduğu
merkezi bölgedir (Murphy ve Vance, 1954). BeaujeuGarnier
ve Delobez’e (1983: 325) göre ise merkezi iş alanı, kent sakin
lerine maksimum hizmet veren, en küçük mekân biriminde
maksimum olanak sağlamayı amaçlayan, bilgi veren, yöneten
ve kâr sağlayan faaliyetlerin toplandığı alandır. Başka bir tanıma
göre de merkezi iş alanı, şehrin merkezi bir kısmında, şekil ola
rak toplu, ticari faaliyetlerin yoğunluğunun yüksek olduğu ve
dikey yönde yoğunluk kazandığı alanı ifade eder (Uğur ve Alia
ğaoğlu, 2013:180). Balıkesir şehrinde MİA’nın dış sınırı, tüm
şehre hizmet eden fonksiyonlar olması bakımından, doğu, batı,
kuzey ve güney yönlerde Devlet Hastahanesi’ni, Atatürk Par
kı’nı, Atatürk Stadyumu’nu, Necatibey Eğitim Fakültesi’ni, Ba
lıkesir Lisesi’ni ve kırsal mahalle duraklarını içerecek şekilde
çizilmiştir (Mirioğlu, 2019).

1
Demirtaş (2010: 2829) Türkiye için bu rakamın 1075 arasındaki oteller küçük, 75200 arasında olanlar orta, 200 üzerinde olanlar ise büyük oteller olarak değerlendirilebileceğini belirtse de bu çalışmada 1050
arasındaki oteller küçük, 50100 arasında olanlar orta, 100 üzerinde olanlar ise büyük oteller olarak değerlendirilmiştir.
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Balıkesir şehrindeki 26 otelden 21’i merkezi iş alanı sınırları içe
risinde yer almaktadır. Merkezi iş alanının konumu, otellerin
dağılışında en belirleyici etken durumundadır (Şekil 7). Ayrıca
kuruluş yılları dikkate alındığında otellerin yer seçimleri, şehrin
gelişim tarihi ve gelişim yönü ile ilişkilendirilebilir. İlk kuruluş
yeri bugünkü Hisariçi çevresi (Öntuğ, 2003: 152) olarak belirti
len Balıkesir şehri, bu çekirdekten çevreye yayılarak gelişmiştir.
Bu durum otellerin dağılışında başlangıç durumunun (tarihi sü
reklilik) etkisini yansıtır. Merkezi iş alanının en önemli özellik
lerinden biri erişilebilirliğin yüksek oluşudur. Şehir
merkezindeki ana ulaşım aksları da merkezi iş alanında bulunan
toplu taşıma merkezinde birleşmektedir. Balıkesir şehrindeki
merkezi iş alanı demiryolu istasyonunu da kapsamaktadır.
Fotoğraf 2. Otel Ege (Milli Kuvvetler Caddesi).
Photo 2: Hotel Ege

Balıkesir şehrinde turizme konu olabilecek olan çevresel güzel
liklerin otellerin dağılışında etkisi yoktur. Şehir tarihi turistik bir
şehir olmadığı gibi şehirde doğal güzellikler de (kanal, boğaz,
deniz gibi) bulunmamaktadır. Bu yönüyle İstanbul şehrine ben
zemez. Şehri yukarıdan gören bir alanda yer alan, şehir man
zaralı Çamlık Tepe'de otel mevcut değildir. Bu özellik nedeniyle
Ashworth modeliyle de (1989) de bir benzerlik yoktur.
Günümüzde Balıkesir şehrinde hemşehri otelleri yoktur. 1973
yılında mevcut olan bu özellik bugün görülmemektedir. Kuşku
suz şehrin etki sahasından gelen ve şehrin farklı kesimlerini kul
lanan insanlar vardır. Buna bağlı olarak şehirde yaşam bölgeleri
(Çardaklı Yöresi ve Lonca Kavşağı gibi) ortaya çıkmıştır. Ancak
hemşehri otellerinin yok oluşu, şehrin etki sahasının küçük ol
masına bağlı olduğu gibi, zamanla gelişen ulaşım şartlarıyla da
ilişkilidir. Erzurum şehrinde Yaşam Bölgesi Modeli’nin ortaya çı
kışı şehrin etki sahasının genişliğine bağlıdır. Balıkesir şehri ülke
yerleşme sisteminde 4. kademe merkez (alt bölge merkezi)
iken, Erzurum şehri 5. kademe merkezdir (bölge merkezi). Ba
lıkesir ili dahilinde üç alt bölge merkezi bulunmaktadır. Edremit
ve Bandırma şehirleri de alt bölge merkezi konumundadırlar.
Balıkesir şehri 4. kademe merkezi olarak, Balya, İvrindi, Savaş
tepe, Bigadiç, Sındırgı, Dursunbey, Kepsut ve Susurluk ilçele
riyle, Çanakkale ilinin Yenice İlçesine hizmet etmektedir (DPT,
1982) (Şekil 8, Şekil 9).
Şekil 7. Balıkesir şehrinde merkezi iş alanı ve otellerin coğraﬁ dağılışı.
Figure 7. Central Business District and geogarphical distribution of hotels in
Balıkesir city.

Balıkesir şehrinde bütün otel tiplerinin merkezi iş alanında yer
alması arazi değerlerinin otellerin dağılışında etkili olmadığını
göstermektedir (Tablo 5, 6 ve Şekil 7, Foto 2) Arazi değerlerinin
merkezi iş alanında zirve yaptıkları da bilinmektedir. Ayrıca arazi
rayiç bedelleri bu konuda etken değildir. Aynı arsa metrekare
birim değerlerine sahip Milli Kuvvetler Caddesinde (5220 TL
2018) (Karesi Belediyesi, 2018) Bakanlık İşletme belgeli otel ile
Belediye İşletme belgeli otel bulunmaktadır. Otel Grand Yılmaz
ve Otel Çömlek bu duruma örnektir. Bakanlık Belgeli işletme
olan Willmont Oteli Edremit Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Bu cadde üzerinde arsa değeri metrekareye 625 TL kadardır
(Karesi Belediyesi, 2018). Bu özellik nedeniyle Balıkesir şehrinde
Egan ve Nield (2000) ile Shavol (2006) modeline benzerlik du
rumu söz konusu değildir. Yani oteller, merkezden çevreye
doğru arazi değerlerinin azalmasına bağlı olarak yer seçmemiş
tir.

Şekil 8. Balıkesir şehri etki alanı (DPT, 1982).
Figure 8. Domain of Balıkesir City (DPT, 1982).
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Şekil 9. Erzurum şehrinin etki alanı (Aliağaoğlu ve Uğur 2008: 1407'den Türk
çeye çevrilerek).
Figure 9. Domain of Erzurum City (translated from Aliağaoğlu and Uğur 2008:
1407).

Balıkesir şehrinin merkezi iş alanının dışındaki oteller (Altıntaş
Otel, Willmont Otel, Paşa Suites, Otel Serel ve Otel Onnhann)
Bursa, İstanbul ve İzmir ile bağlantı kuran karayolu güzergahla
rına yakın, Paşa Suites ve Otel Serel askeri okullara ve üniversi
teye, Otel Onnhann şehirlerarası otobüs terminaline yakınken,
Altın (Taş) Otel de Bursa ve İzmir çevre yolu ve hava alanına
yakın konumlanmıştır. Altın Otel'in termal suya sahip olması,
kuruluş yeri seçiminde turistik çekiciliğin etkisini de göstermek
tedir (Foto 3) .
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otellerin dağılışını etkileyen en önemli faktör merkezi iş saha
sının varlığıdır. Oppermann vd. (1996) Kuala Lumpur şehrinde
ve Rogerson (2012) da Cape Town, Dyrban ve Port Elizabeth şe
hirlerinde otel dağılışını aynı nedene bağlı olarak açıklamakta
dırlar. Ancak Balıkesir şehrinde merkezi iş sahasını etkili olan
tek faktör olarak ele almak doğru değildir. Balıkesir şehrinde
şehrin kuruluş yerinin önemi ve erşilebilirlik de diğer nedenler
olarak belirlenmiştir. Erişebilirlik merkezi iş sahası dışında kalan
oteller için de önemli bir faktördür. Arazi değerleri otel lokas
yonunu açıklayan önemli bir neden değildir. Arazi değerlerinin
zirve yaptığı merkezi iş alanında düşük ve yüksek kaliteli bütün
otel çeşitleri görülmektedir. Bu durum İstanbul'la aynı özellik
tedir. Nitekim Küçükali'nin (2015), İstanbul'da tespitleri de bu
yöndedir. Oysa Özer (2017) İstanbul'da Anadolu yakasında otel
lerin coğraﬁ dağılışında arazi maliyetinin etkisi olduğunu ifade
etmektedir. Balıkesir şehir merkezinde turizme konu olabilecek
doğal çekicilikler yoktur. Balıkesir şehrinde hemşehri otelleri,
günümüzde mevcut değildir. Bu durum şehrin etki sahasının
darlığı ve ulaşımın gelişmesiyle ilgilidir. Başıkesir şehrinde otel
lerin yer seçiminde planlama da önemli bir faktör değildir. Tu
ristik çekicilik ise kısmen bir faktör olarak görülmektedir.
Tüm bunların ışığında, Balıkesir şehrinde otellerin coğraﬁ dağı
lışı merkezi iş sahası, başlangıç faktörü ve erişilebilirlikle açık
lanabilir. Mevcut otel dağılım modelleriyle Balıkesir şehrindeki
otellerin dağılışı arasında benzerlik yoktur. Gelecekte bu konu
hakkında yapılacak çalışmalar, Türkiye'de otellern dağılışında
etkili olan diğer coğraﬁ faktörlerin ortaya çıkmasına katkı sağ
layacaktır.

Kaynakça

Fotoğraf 3: Altın (Taş) Otel.
Photo 3: Hotel Altın(Taş).
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olarak herkesin gönlünde taht kurmuş olan Cengiz, pozitif kişi
sel özellikleriyle ve başarılı bilimsel çalışmalarıyla asla unutul
mayacaktır
Prof. Dr. Cengiz Akbulak’ın Öz geçmişi
Prof. Dr. Cengiz Akbulak, 14 Mart 1974 tarihinde Ardahan’ın
Çıldır İlçesi’ne bağlı Eskibeyrehatun Köyü’nde dünyaya geldi.
İlköğrenimini Çıldır’da; orta öğrenimini İstanbul’da; lise öğreni
mini Afyon’da tamamladıktan sonra 1993 yılında İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’ne girmeye hak
kazandı ve 1997 yılında da mezun oldu (Fotoğraf 1).
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27 Nisan 2006 tarihinde “İznik Depresyonu’nun Beşeri ve İkti
sadi Coğrafya Açısından İncelenmesi” konulu tez çalışmasını
başarıyla savunarak doktora eğitimini tamamladı.

Foto 2. 20012006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde 35. madde kapsa
mında araştırma görevlisi olarak bulunduğu sırada.

Doktora eğitimi sonrasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi
tesi’ndeki görevine dönen Dr. Cengiz Akbulak 3 yıl gecikmeyle
Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Bu süre zarfında 20062009
yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FenEde
biyat Fakültesi’nde Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve eği
tim ve öğretim faaliyetlerine doğrudan katkıda bulundu.
Aynı bölümde 20092015 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak
görev yaptı. 29 Şubat 2012 tarihinde Prof. Dr. Nazmiye Özgüç,
Prof. Dr. Emrullah Güney, Prof. Dr. Füsun Baykal, Prof. Dr. Hakkı
Yazıcı ve Prof. Dr. Lütfi Özav’dan oluşan doçentlik jürisinde sı
navını başarıyla tamamlayan Dr. Cengiz Akbulak Doçent ünva
nını elde etti (Şekil 3). 20122015 yılları arasındaki 3 yıllık
gecikme sürecinin ardından 2015 yılında aynı birimde Doç. Dr.
kadrosuna ataması gerçekleştirildi. Doç. Dr. Cengiz Akbulak, 26
Eylül 2017 tarihinde profesörlük kadrosuna atandı. Doktora tez
çalışmasını tamamladığı 2006 yılından profesörlüğe atandığı
2017 yılına kadar geçen 11 yıllık sürede hak ettiği akademik
yükseltmelerde ve diğer özlük haklarından her zaman geç fay
dalandırılmıştır.

Foto 1. İstanbul Üniversitesi’nden 1997 yılında mezun olduğunda

Eğitimine hiç ara vermeden aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Da
lı’nda yüksek lisans eğitimine başlayarak Prof. Dr. Ümit Sergün
danışmanlığında “Türkiye’de Deri Sanayii ve Biga Deri Sana
yii’ne Coğraﬁ Bir Bakış” başlıklı tez çalışmasıyla 1999 yılında
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 19971999 yılları arasında
Geyve Lisesi’nde coğrafya öğretmeni olarak görev yaptı.
03.03.1999 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eği
tim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim
Dalı’nda araştırma görevlisi kadrosu için açılan bilim sınavında
başarılı olarak 15 Mart 1999 tarihinde bu göreve atandı. 27
Şubat 2001 tarihinde ise 35. madde kapsamında doktora eğiti
mini yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti
tüsü’nde görevlendirildi (Fotoğraf 2). Doktora çalışmalarına
başladığı Prof. Dr. Ümit Sergün’ün yaşamını yitirmesi sonra
sında Prof. Dr. Süha Göney ile doktora tez çalışmasını sürdürdü.

Foto 3. 29 Şubat 2012 tarihinde Doçentlik sözlü sınavını başarıyla geçtiği jüri
üyeleriyle birlikte.
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Beşeri ve İktisadi Coğrafya konularında uzmanlığı olan Prof. Dr.
Cengiz Akbulak; lisans ve lisansüstü alanda uzmanlık alanına
giren çok sayıda ders vermiştir. “İznik Havzası’nın Beşeri ve İk
tisadi Coğrafya Açısından İncelenmesi”; “Bir Gecekondu Araş
tırması: Bursa Kenti Uludağ Yamaçları”; “Kara Menderes
Havzası’nda Köylerin Nüfus Miktarını Etkileyen Faktörler Hak
kında İstatistiksel Bir Uygulama”; “Statistical Analysis of the
Rural Migration Factors in Ardahan” adlı kitap ve kitap bölüm
lerini yazmıştır.
Kitaplarının yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok kongre ve
sempozyuma katılan Prof. Dr. Cengiz Akbulak’ın çok sayıda ma
kale ve bildirisi yayımlanmıştır. Yaptığı çalışmalarla Beşeri Coğ
rafya alanında SCISSCIAHCI indeksli dergilerde 19452015
yılları arasında en fazla yayın yapıp atıf alan akademisyen ol
muştur. Arazi kullanımı, kırsal yoksulluk ve ekoturizm gibi gün
cel araştırma konularında, analitik yaklaşım ve Coğraﬁ Bilgi
Sistemleri uygulamalarıyla gerçekleştirdiği yayınlarla 2005 yı
lından itibaren Türkiye'de artmaya başlayan Coğraﬁ Bilgi Sis
temleri çalışmalarına önemli bir katkı sunmuştur. Beşeri
Coğrafya alanında uzmanlığına karşın saha çalışmalarına çok
önem veren ve CBS çalışmalarında sahada veri kontrolüne
önem veren bir bilim insanıydı. Bu alanın ilk örneklerini veren
beşeri coğrafyacıların başında gelen Prof. Dr. Cengiz Akbulak'ın
ele aldığı çalışma konuları, çağdaş beşeri ve ekonomik coğrafya
araştırmaları çerçevesinde, mekânsal planlama odağıyla önemli
örnekler olarak literatürde yerini almıştır.
Başta TUBİTAK Projeleri olmak üzere toplam 15 projede yöne
tici veya araştırmacı olarak görev almıştır. Bu çalışmaların yanı
sıra 2017 yılının Ekim ayında Çanakkale Onsekiz Mart Üniver
sitesi’nin ev sahipliğini yaptığı “Uluslararası Coğrafya ve Yerbi
limlerinde
Coğraﬁ
Bilgi
Sistemleri
Uygulamaları
Sempozyumu”nda başkan olarak yürütme kurulunda görev al
mıştır. Coğrafya Bölümü’nde Bölüm başkan yardımcılığı ve Be
şeri ve Ekonomik Coğrafya anabilim dalı başkanlığı da yapmıştır.
Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Cengiz Akbulak, bu kısa
ama verimli hayatına, yakalanmış olduğu elim hastalık sonucu
21 Temmuz 2019 tarihinde veda etmiştir.
Bilime Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Cengiz AKBULAK
İnsani yanı çok güçlü, hiçbir zaman aklında ve kalbinde kötülük
olmayan değerli bir akademisyen olarak kalbimizde yer edinen
dostumuz Prof. Dr. Cengiz Akbulak’ı anlatmak oldukça zor bir
görev. Geride mesleğinin gereklerini fazlasıyla karşılayan, ala
nında tanınan, model ve bilimsel değeri yüksek çalışmaların
yanı sıra kendisine çok değer veren çalışkan öğrenciler bıraktı.
Değer verdiği insanlar için üzülen, ayrım yapmaksızın, her kim
olursa olsun sorun yaşayan herkesin yardımına koşan, yani in
sanların hayatına dokunan bir insandı. Maddiyata önem ver
mediği gibi çok paylaşımcıydı Cengiz; polemiğe girmekten
kaçınır, yüze konuşur ve tüm davranışlarıyla anlayana ders ve
rirdi.
2018 yılının Ağustos ayında sağlık sorunları ortaya çıktığında
kendisi, ailesi ve tüm sevdikleri çok kısa zamanda sağlığına ka
vuşacağını umut ediyordu. Eylül ayında ise amansız bir hastalığa
yakalandığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Cengiz Akbulak, ciddi bir has
talığı olduğunu başta öğrencileri olmak üzere çevresine yansıt
mamaya çalışsa da sevenleri şunu çok iyi biliyordu ki; Cengiz,
kendisini aramızdan ayıran çok zorlu bir mücadeleye başlamıştı.
Son nefesini verene kadar bu hastalığı kendisine yakıştırmadı
ve umudunu asla yitirmedi.
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Çünkü çok güçlü, doyumsuz bir dost, sevecen ve değer veren
bir eş ve sevgi dolu bir babaydı. Direnç, umut ve yaşamaya
şatma sevgisi Cengiz’in yaşamında hiç eksik olmayan, onu ta
nımlayan kavramlardır.

Foto 4. Eşi ve çocuklarıyla…

Prof. Dr. Cengiz Akbulak’ın öğrencileriyle çok kuvvetli duygusal
ve insani bağları vardı. Öğrencilerinin sorunlarını dinleyerek
çözüm yolu bulmaya çalışır, verdiği derslerin uygulamalarını
yaptırmak için saha çalışmaları düzenlerdi. Saha çalışmaları öğ
rencilerinde, hocalarına karşı derin bir hayranlık bırakarak aka
demisyen olma isteği ve gayreti içinde olmalarına vesile
olmuştur.

Foto 5. Doktora tez sahası olan İznik Gölü Havzası’nda öğrencileriyle arazi ça
lışmasından.

Empati gücü yüksek, dinleyen, paylaşan, incitmeden konuş
maya gayret eden ve konuşmadan önce çok fazla düşünen ve
kelimelerini dikkatli seçen Prof. Dr. Cengiz Akbulak’ı yakından
tanıyanlar onun yüksek sorumluluk sahibi olduğunu da iyi bi
lirler. Prof. Dr. Cengiz Akbulak vefalı bir insandı. Bunun en ger
çek göstergesi ise vefat edinceye kadar Cengiz’in yüksek lisans
ve doktora danışmanlığını yapmış olan hocamız Sayın Prof. Dr.
Ümit Sergün’le olan ilişkisiydi. Ümit hoca, Cengiz’in yüksek li
sans ve doktora çalışmalarında büyük destek sağlamış ve refe
rans olmuştu. Cengiz de Ümit hocamızın amansız rahatsızlığının
her safhasında yardım ve desteğini esirgememiştir. Kuşkusuz
Ümit hocamız yaşasaydı Cengiz gibi akademik hayata kazandır
dığı öğrencileriyle de gurur duyar, onları akademik ve farklı çev
relerde daha da yüceltir ve hocalığın hazzını yaşardı.
Bu yazının okuyucularının Cengiz’i daha iyi tanıması için Çanak
kale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünün, danışmanlıklarını
yaptığı yüksek lisans, doktora öğrencilerinin ve eşinin 30 Eylül
2019 tarihinde düzenlenen “Bilime Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr.
Cengiz Akbulak” başlıklı anma toplantısındaki sözleriyle devam
etmeyi uygun bulduk;

Doğan vd. / Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 116‐124

Prof. Dr. Sedat Murat (Rektör);
“Akademide geçirdiğim yıllar içerisinde birçok anma progra
mına katıldım. Ancak bu anma programı beni derinden sarsan
ikinci anma programı olmuştur. Prof. Dr. Cengiz Akbulak hoca
mızı tanıma fırsatım olmadığı için hayıﬂanıyorum ve çok üzgü
nüm. Öğrencileri ve arkadaşları konuşurken gördüm ki, Cengiz
hocamız öğrencilerine, bir hocanın yanı sıra baba olmuş. Ça
lışma arkadaşlarının çok yakın dostu olmuş. Bu anma program
ları inancımız açısından, vefat edenlerin ruhunun şad olması
açısından önemlidir. Ancak diğer önemli tarafı da yaşadığımız
süre içinde insanlara faydalı mı zararlı mı oluyoruz. Bu dünya
dan göçüp gittiğimiz zaman arkamızdan rahmetle mi anılacağız
yoksa lanetle mi anılacağız diye düşünmemizi sağlamaktadır”.
Bu anma toplantısında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörü Sayın Prof. Dr Sedat Murat ve Fen Edebiyat Fakültesi
Dekanı Sayın Prof. Dr. İsmail Tarhan’ın destekleriyle Coğrafya
Bölümü’nün CBS ve Veri Hazırlama Laboratuvarı’na “Prof. Dr.
Cengiz Akbulak” ismi verilmiştir.
Araştırma Görevlisi Fikriye Gül Uygun (Yüksek Lisans ve Dok
tora öğrencisi);
“Bu üniversiteye 3 yıl önce geldim. Cengiz hocayı da o zaman
tanıdım. Keşke çok daha önce tanımış olsaydım. Odasının kapısı
hep açıktı Cengiz hocanın. Odasının önünden ne zaman geçsem
görüp selam verirdim. Sadece odasının kapısı değildi açık olan,
samimi ve yardımsever kişiliğiyle her anlamda kapıları açıktı
Cengiz hocanın. Kendisinden yardım isteyen hiç kimseyi geri
çevirmeyen çalışkan, üretken ve paylaşımcı bir hocamızdı. Ne
zaman çözemediğim bir sorunla yanına gitsem yol göstericili
ğiyle ve motivasyonuyla imdadıma yetişirdi. Ağır yüklerle gitti
ğim odasından haﬁﬂemiş olarak dönerdim. Ben her zaman
onun desteğini ve motivasyonunu yanımda hissederek devam
edeceğim yoluma… Kendisi aynı zamanda yüksek lisans ve dok
tora danışman hocamdı. Bana her zaman, yüksek lisans tezi öğ
rencinin ve hocanın ortak çalışmasıdır, doktora tezi ise sadece
öğrencinin çalışmasıdır, doktorada her şeyi kendin yapacaksın
ben müdahale etmeyeceğim derdi. Sözünü tuttu… Onun içten
gülümseyişini, çocuklarını görünce gözlerinin parlamasını,
“naber” demesini hiç unutmayacağım. Ne mutlu bizlere ki
böyle bir insanı ve hocayı tanıdık, ondan çok şey öğrendik. Sev
gisiyle gönlümüzde taht kurdu. Cengiz hocam, senin gittiğin her
mekân cennet olur. “Bence mutluluk, huzurlu olmaktır” demiş
tin hocam. Huzur içinde uyu hocam…”.
Gürcü Aygün (Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi);
“Cengiz hoca benim için sadece akademik kariyer yolunda bana
yardımcı olan bir hoca değildi. En başta danışmanımdı elbette
ama zamanla bir ağabeyim, bazen de bir babam olmuştu. Kız
çocuklarının babalarına olan düşkünlüklerini bilirsiniz. Ben ba
bamı çok küçük yaşta kaybettim. Cengiz hoca da benim için bir
babaydı çoğu zaman. Siz öğrencisinin yediği yemeği, uyuduğu
uykuyu önemseyen bir hoca ile tanıştınız mı? Cengiz hoca işte
öyleydi. Birçok hoca için danışmanlık görevi sadece okuldadır,
öğrencisinin akademik çalışmalarını kontrolden ibarettir. Cengiz
hoca için öyle değildi. Cengiz hoca, beni eğitirken sadece aka
demik anlamda derinleşmemi istemiyordu. Günlük hayatımda
karşılaştığım zorluklarla nasıl baş edeceğimi, insanlarla nasıl ile
tişim kuracağımı da ondan öğreniyordum.
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Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akbulak (Eşi);
“Bugün burada toplanan bu güzel ama hüzünlü kalabalığın
ortak noktası hayatlarımızın bir yerlerine Cengiz’in dokunmuş
olması ve ne mutlu ona ki bu dokunuş hep güzel anılar biriktir
miş onca insanın hayatında. Cengiz iyiydi, ama sıra dışı bir iyi
likti onunkisi. Güzel olan her şeyi gittikçe yitirmeye başladığımız
bu dünyada umudun adıydı Cengiz. Çünkü zordu yaşamak kız
madan, öfkelenmeden, eksilmeden, kırılmadan, azalmadan,
ufalmadan ve eğilmeden. Ama Cengiz, her defasında kendin
olarak dimdik durabileceğini öğretti her davranışı ile. Afallayıp
şaşırdığımda yoluma güvenli bir kıyı oldu usulca. Çoğu zaman
cömertliği karşısında utandığımdı. İnceliği karşısında sorgular
ken bulduğumdu kendimi. Erdemin adıydı Cengiz, olgunluğun.
Çiğ olan her ne varsa öğütüp pişirmişti sanki bin bir emekle tüm
hayatında. Ve en çok da çalışmanın adıydı. Sezmiş gibi kısacık
hayatını gece gündüz didindi. Babalığın adıydı Cengiz. Babacı
ğım dediğinde en soğuk yürekleri bile ısıtan. Hocalığın adıydı
her ne olursa olsun boş ver deyip güzeli görmeyi öğreten. Ve
sevginin adıydı Cengiz. Çıkarsız, hesapsız, sonsuz ve alabildi
ğince tüm benliği ile.
“Her şeyi yazarım da zamanı yazamam, o yazar çünkü beni”
demiş şair. Bazen siz isteseniz de istemeseniz de ne kadar uğ
raşıp didinseniz de elinizden hiçbir şeyin gelmediği çaresiz anlar
çalıverir kapınızı. Ve hayat, çok acımasız bir şekilde sınar sizi en
savunmasız anınızda en derinlerden. Ve bazen dağıtırken boh
çasından türlü türlü şeyler siz allı pullu şeyler beklerken payı
nıza bir veda düşer sevdiğinize. Işığınla aydınlanan yolumuzda
sonsuza dek bizimlesin. Nur içinde uyu sevdiğim.”
Bu yazı, yüreğimizdeki derin acı ve üzün tüyle yazılmıştır.
Dualarımız seninle güzel insan…
Fotoğraﬂarla Prof. Dr. Cengiz Akbulak

Foto 8. 2017 yılının Ekim ayında eş başkan olarak yürütme kurulunda görev al
dığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı “Uluslararası
Coğrafya ve Yerbilimlerinde Coğraﬁ Bilgi Sistemleri Uygulamaları Sempoz
yumu”nda.

Foto 6. 29 Şubat 2012 Doçentlik sözlü
sonrasında Mesut Doğan ile birlikte.

Foto 7. 24 Şubat 2008’de Ece Li
manı’nda (Gelibolu Yarımadası, Ça
nakkale) Ahmet Evren Erginal ile
birlikte.
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Foto 9. Sempozyumda meslektaşları ve lisansüstü öğrencileriyle
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Foto 14. Öğrencileriyle bir başka arazi çalışmasında.

Foto 10. Sempozyumda oturum başkanlığı yaparken.

Foto 15. Güler yüzüyle anılacak bilim insanı: Prof. Dr. Cengiz Akbulak.
Foto 11. 25.06.2015 tarihinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde öğrencile
riyle birlikte.

Foto 12. 27 Nisan 2008’de öğrencileriyle bir arazi çalışmasında.

Foto 16: Organizasyonunu yürüttüğü yaptıüı Uluslararası Coğrafya ve Yerbi
limlerinde Coğraﬁ Bilgi Sistemleri Uygulamaları Sempozyumu”nda Dr.Faize
Sarış ile birlikte.
Foto 13. Öğrencileriyle arazi çalışmasında.

Doğan vd. / Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 116‐124

Prof. Dr. Cengiz Akbulak’ın Bilimsel Çalışmaları
SCI,SSCI,AHCI INDEXLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN
MAKALELER
Everest T., Cengiz T., Akbulak C., Sungur A., "Ecological Risk As
sessment for Protected Areas: Case of Troia Historical National
Park, Canakkale – Turkey. ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BUL
LETIN, pp.74637472, 2017
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Akgiş Ö., Akbulak C., "Kırsal yoksulluğun coğraﬁ açıdan analizi:
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MENT AND WORLD ECOLOGY, vol.16, pp.286294, 2009
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rism potential and managment of Kavak Delta", JOURNAL OF
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Ünlü S., Alpar B. , Aydın Ş., Akbulak C., Belkıs N., Barut İ., et
al.,"Anthropgenic Pollution in Sediment From the Gulf Gemlik
(Marmara Sea, Turkey) CauseResult Relationship", FRESENIUS
ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.15, pp.1521 1530, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akbulak C., Tatli H., Aygün G., Sağlam B., "Forest ﬁre risk analy
sis via integration of GIS, RS and AHP: The Case of Çanakkale,
Turkey", International Journal of Human Sciences, vol.15, no.1,
pp.21272143, 2018
Akbulak C., "Kırsal Kalkınma Potansiyeli Bakımından Kara Men
deres Havzası'nın (Çanakkale) Coğraﬁ Özellikleri", Akademik ve
Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.1438, 2017
Aygün G., Akbulak C., "Ardahan ili organik hayvancılık potansi
yelinin değerlendirilmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bi
limler Dergisi, pp.4461, 2017
Akbulak C., "Ardahan İlinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Sayı
sallaştırılmış SWOT Analizi ile Değerlendrilmesi", HUMANITAS,
vol.4, no.7, pp.130, 2016

Özdemir H., Akbulak C., Özcan H., "Çokal Barajı (Çanakkale)
çökme modeli ve taşkın risk analizi", Uluslararası İnsan Bilimleri
Dergisi , vol.8, pp.659698, 2011
Everest T., Akbulak C., Özcan H., "Arazi Kullanım Etkinliğinin De
ğerlendirilmesi: Edirne İli Havsa İlçesi Örneği", ANADOLU
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.26, ss.251257, 2011
Akbulak C., "Analitik hiyerarşi süreci ve coğraﬁ bilgi sistemleri
ile Yukarı Kara Menderes Havzası’nın arazi kullanımı uygunluk
analizi", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi , vol.7, pp.557576,
2010
Özdemir M., Akbulak C., "Görüntü Farkı Alma Metodu ve Bek
lenti Maksimizasyonu Algoritması İle Gelibolu Yarımadası Tarihi
Milli Parkı Orman Alanlarındaki Mekansal Değişimin Analizi",
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20,
ss.115138, 2010
Çalişkan V., Akbulak C., " “Bursa Kentine Yönelik Göçlerin Ge
cekondulaşma Sürecine Etkileri: Uludağ Yamaçlarındaki Gece
kondular”, ", Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol.3,
vol.3, pp.115122., 2010
Akbulak C., "Kara Menderes Havzası’nın (Çanakkale) nüfus özel
likleri", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi , vol.7, pp.577610,
2010
Akbulak C., Erginal A., Gönüz A., Öztürk B., Çavuş C.Z., "Inves
tigation of Land Use and Coastline Changes on the Kepez Delta
(NW Turkey) Using Remote Sensing", Journal of the Black Sea
/ Medit. Environ, vol.14, pp.8596, 2008
Akbulak C., Erginal A., Öztürk B., "Gelibolu Yarımadası’nın ku
zeybatı kıyılarında arazi kullanımının uzaktan algılama ile ince
lenmesi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
ss.4250, 2008
Akbulak C., "İznik Gölü Havzası'nda arazi kullanımının seçilmiş
köyler üzerinde incelenmesi", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi Coğrafya Dergisi , ss.2448, 2007

Doğan vd. / Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 116‐124

Akbulak C., "İznik Gölü Havzasında Kır Meskenleri", Trakya Üni
versitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.246269, 2007
Akbulak C., "İstanbul’da Tarım ve Orman Arazilerinin Yapılaş
maya Açılmasına bir Örnek: Göktürk", İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, ss.7998, 2002
KİTAP VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER
Akbulak C., "Statistical Analysis of the Rural Migration Factors
in Ardahan", in: Recent Researches in Interdisciplinary Scien
ces, Recpe Efe, İsa Curebal, Gulnara Nysusupova, Emin Atasoy,
Eds., ST. Kliment Ohridski University Press, Soﬁa, Sofya, pp.53
71, 2016
Akbulak C., "Kara Menderes Havzası’nda köylerin nüfus mikta
rını etkileyen faktörler hakkında istatistiksel bir uygulama",
Prof. Dr. Süha Göney’e Armağan, Mehmet Bayartan, Ed., İstan
bul Üniversitesi yayınları, İstanbul, ss.195 238, 2013
Çalişkan V., Akbulak C., "Bir Gecekondu Araştırması: Bursa Kenti
Uludağ Yamaçları", Çantay Yayınevi, İSTANBUL, 2010
Akbulak C., "İznik Havzası’nın Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açı
sından İncelenmesi", Avrasya Etnografya Vakfı, ANKARA, 2009
HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER
ALAN YAYINLAR
Aygün G., Akbulak C., "Kırsal Kalkınmaya Etkisi Açısından Orga
nik Hayvancılık:Ardahan ili Örnegi", TÜCAUM 30.Yıl Uluslararası
Cografya Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 36 Ekim 2018,
vol.1, no.1, pp.3030
Aygün G., Akbulak C., "Türkiye’de Organik Hayvancılık İşletme
lerinin Mekânsal Dağılışı ve Agroturizm Potansiyeli", Bitlis
Uluslararası SosyoEkonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kon
gresi (USEAK2018), BİTLİS, TÜRKIYE, 2728 Eylül 2018, vol.1,
no.1, pp.1111
Aygün G., Akbulak C., "Türkiye’de TATUTA Çiftliklerinin Coğraﬁ
Açıdan İncelenmesi", 2nd Internatıonal West Asıa Congress Of
Tourısm Research, VAN, TÜRKIYE, 2730 Eylül 2018, vol.1, no.1,
pp.311311
Gül F. , Akbulak C., "Çan Termik Santrali Çevresel Etkilerinin
Yerel Halktaki Algısının İncelenmesi", IV. ULUSLARARASI SOSYAL
BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE,
35 Mayıs 2018, pp.8282
Aygün G., Akbulak C., "Arazi Kullanımı Topoğrafya İlişkisinin GIS
ile İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği", Uluslararası Tarım, Çevre
ve Sağlık Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 2628 Ekim 2018, vol.1,
no.1, pp.2424
Cengiz T., Everest T., Akbulak C., Sungur A., "Ecological Risk As
sessment of Soil Potential in Troy Historical National Park ", In
ternational Symposium on GIS Applications in Geography and
Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1821 Ekim 2017, vol.1,
no.1, pp.6666

122

Çavuş C.Z., Cengiz T., Akbulak C., "Determination of Trekking
Routes in Gökçeada (Imbros) with GIS", International Sympo
sium on GIS Applications in Geography and Geosciences, ÇA
NAKKALE, TÜRKIYE, 1821 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.313322
Tatli H., Çekmek M. , Akbulak C., Aygün G., Sağlam B., "Investi
gation of Çanakkale Forest Fires by Canadian Forest Fire Weat
her Index", 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM 
ATMOS2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14 Kasım 2017, vol.1, no.1,
pp.372380
Tatli H., Akbulak C., Aygün G., Çekmek M., Sağlam B., "Deter
mining Risk of the Forest Fires In Çanakkale Via Geographic In
formation Systems and Analytic Hierarchy Process", 8th
ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM  ATMOS2017, İSTAN
BUL, TÜRKIYE, 14 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.381392
Aygün G., Akbulak C., "Türkiye’de Erken Evliliklerin Mekânsal
Dağılışı ve SosyoEkonomik Faktörlerle İlişkisi", ASOSCONGRESS
3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , KAHRAMANMA
RAŞ, TÜRKIYE, 2628 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.338338
Özelkan E., Cengiz T., Akbulak C., "Multitemporal Geostatistical
Analysis of Tourism Climate Index – A Case Study in Biga Penin
sula", ISEEP2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECO
LOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE,
TÜRKIYE, 47 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.124124
Avcıoğlu A., Akbulak C., "Erosion Susceptibility Analysis by GIS
based RUSLE (3D): The Kara Menderes River Basin, Çanakkale",
International Symposium on GIS Applications in Geography and
Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18 21 Ekim 2017, vol.1,
no.1, pp.274274
Aygün G., Akbulak C., "A GISassisted Investigation on Poverty
in Turkey According to NUTS  Level 2", International Sympo
sium on GIS Applications in Geography and Geosciences , ÇA
NAKKALE, TÜRKIYE, 1821 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.209209
Aygün G., Akbulak C., "Ardahan ilinde arazi kullanımının yerşe
killeri ve arazi kullanım kabiliyet sınıﬂarı bakımından incelen
mesi", I.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ELAZIĞ,
TÜRKIYE, 1315 Ekim 2016, vol.1, pp.481494
Dönmez U. , Akbulak C., "Gerze’nin (Sinop) Ekoturizm Potansi
yelinin Değerlendirilmesi", YILDIZ international Conference on
Educational Research and Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE,
13 Eylül 2014, pp.1919
Akbulak C., "CBS ve çok kriterli karar verme yöntemleri ile arazi
kullanımı uygunluk analizi: Kara Menderes Havzası (Çanakkale)
örneği", YILDIZ International Conference on Educational Rese
arch and Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13 Eylül 2014,
pp.7591
Metin A., Akbulak C., "CBS metodolojisi ile Hatay ilinde arazi
kullanımı etkinlik analizinin yapılması,", Türkiye Kıyıları
IX. Ulusal Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 1417 Kasım 2012,
ss.12591270

Doğan vd. / Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 116‐124

Bulut A., Akbulak C., "Ezine Peyniri coğraﬁ işaretinin kırsal kal
kınmaya etkisi bakımından değerlendirilmesi", Kazdağları III.
Ulusal sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 13 Haziran 2012,
ss.127136
Akbulak C., Özdemir H., Özcan H., "Reconstruction of Çokal
Dam (ÇanakkaleTurkey) Breach Flooding Using 1D Hydraulic
Modeling", Conference on Water Observation and Information
System For Decision Support , OHRİD, MAKEDONYA, 2529
Mayıs 2010, pp.751765
Kahraman S.O., Çalişkan V., Akbulak C., "Impact of spatial diﬀe
rences on demographic characteristics: A comparative survey
in Tuzla River basin", 2nd International Geography Symposium
Mediterranean Environment, ANTALYA, TÜRKIYE, 25 Haziran
2010, vol.19, pp.406417
Akbulak C., Özcan H., Güre M., "Land use eﬃciency of the Kara
Menderes Basin (NW Turkey)", Conference on Water Observa
tion and Information System For Decision Support , OHRİD,
MAKEDONYA, 2529 Mayıs 2010, pp.633640
İnayet Z., Akbulak C., "Troia Tarihi Mili Parkı’ndaki Turizm Po
tansiyelinin SWOT Analizi ile değerlendirilmesi", 11. Ulusal Tu
rizm Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 25 Aralık 2010, ss.203213
Kelkit A., Akbulak C., Özcan H., Erginal A., "Tourism Activities
in Wetlands: A Case Study of Kavak Delta (Çanakkale NW Tur
key)", Conference on Water Observation and Information
System For Decision Support , OHRİD, MAKEDONYA, 2731
Mayıs 2008, pp.297307
Cengiz T., Akbulak C., Çalişkan V., Kelkit A., "Climate Comfor
table for Tourism: A Case Study of Canakkale", Third İnterna
tional Conference on Water Observation and Information
System for Decision Support,, Ohrid, MAKEDONYA, 2731
Mayıs 2008, pp.1120
Güre M., Özdemir M., Yıldırım H., Özel M.E., Akbulak C., "Uydu
görüntüleriyle Eceabat İlçesi arazi kullanımının belirlenmesi",
Eceabat Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2727
Ağustos 2008, ss.259270
Özcan H., Güre M., Akbulak C., "Çanakkale ili arazi kullanım du
rumu", Çanakkale Kenti Çevre Sorunları Sempozyumu , ÇANAK
KALE, TÜRKIYE, 56 Haziran 2008, ss.114124
Akbulak C., Özdemir M., "The Application of the Visibility
Analysis For Fire Obsevation Towers in the Gelibolu Peninsula
(NW Turkey) Using GIS", Conference on Water Observation and
Information System For Decision Support , OHRİD, MAKE
DONYA, 2731 Mayıs 2008, pp.249259
Çavuş C.Z., Akbulak C., "Çardak Çevresinde Arazi Kullanımı",
Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI.Ulusal Konferansı, MUĞLA,
TÜRKIYE, 711 Kasım 2006, ss.437446

123

Özcan H., Yiğini Y., Akbulak C., Erginal A., "Monitoring and Eva
luation of Land Use Changes and Their Eﬀects on The Environ
ment in Kumkale Plain (Troy)", II. Göttingen GIS and Remote
Sensing Days, Göttingen, ALMANYA, 46 Ocak 2006, pp.233
238
Akbulak C., Yaman A., "Kepez Deltasında Arazi Kullanımının
Coğraﬁ Analizi", 1. Uluslararası Troia Bölgesi Değerleri Sempoz
yumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2527 Ağustos 2006, pp.5364
4Erel L., Akbulak C., "Kaş Körfezi Limanlarının Değişen Fonksi
yonları", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı,
ADANA, TÜRKIYE, 47 Mayıs 2004, ss.373382
Gürbüz O. , Akbulak C., Doğan M., Sertkaya Doğan Ö., "Armutlu
Yarımadası’nın Kuzeybatı Kıyılarında Arazi Kullanımının Coğraﬁ
Analizi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı,
ADANA, TÜRKIYE, 47 Mayıs 2004, ss.547556
Akbulak C., "On the Natural Environment and Landuse in İstan
bul Islands", Sixth International Conference On The Meditter
ranaean Coastal Environment, Medcoast 03, Ravenna, ITALYA,
711 Ekim 2003, pp.497506
DESTEKLENEN PROJELER
"Coğraﬁ İşaretler ve Kırsal Kalkınma: Ezine Peyniri Örneği", TÜ
BITAK
Projesi,
111K330,
Yönetici,
2012
"Analitik Hiyerarşi Süreci ve Coğraﬁ Bilgi Sistemleri Kullanılarak
Kara Menderes Çayı Havzasında Arazi Kullanımı Uygunluk Ana
lizinin Yapılması", TÜBITAK Projesi, 108K550, Yönetici, 2010
"Gökçeada'da Arazi Kullanımı Planlaması", TÜBITAK Projesi,
107Y337, Araştırmacı, 2008
"İznik Depresyonu’nun Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından İn
celenmesi", BAP Doktora, T 34230072002, Yönetici, 2006
"Bursa’da Gecekondu Olgusu", BAP Arastırma Projesi, 2008/16
, Araştırmacı, 2010
"Tuzla Havzasının Kırsal Kalkınma Potansiyelinin Değerlendiril
mesi", BAP Arastırma Projesi, 2008/30 , Araştırmacı, 2010
"Çokal Barajının (Çanakkale) Çökme Modellemesi ve Taşkın Risk
Analizi", BAP Arastırma Projesi, 4400, Araştırmacı, 2011
"Uzaktan Algılama, CBS ve AHS Yöntemleri Kullanılarak Çanak
kale İlinde Orman Yangını Risk Analizi", TÜBITAK Projesi,
116O011, Yönetici, 2017
"Bozcaada’da Kıyı Kumulu Gelişimi ve Kumul Yönetimi ve Plan
laması Konusunda Bir Uygulamalı Jeomorfoloji Araştırması",
BAP Arastırma Projesi, 2008/32 , Araştırmacı, 2010
"Çanakkale Kenti Kültürel Peyzaj Değerlerinin ", BAP Arastırma
Projesi, 2011074 , Araştırmacı, 2013
"Çanakkale İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel
Araştırma Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen,
017, Araştırmacı, 2015

Doğan vd. / Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 116‐124

"Çanakkale İlinde CORINE Arazi Sınıﬂandırma Çalışması ve Ça
nakkale İli Bilgi Sistemi İçindeki Yerinin Değerlendirilmesi", BAP
Arastırma Projesi, 2008/49, Araştırmacı, 2010
"Troia Tarihi Milli Parkı Ekolojik Risk Analizi", BAP Arastırma Pro
jesi, FBA2014127, Araştırmacı, 2016
"
Çanakkale İli Kırsal Alanlarında Sosyoekonomik Kalkınma Ana
lizi", BAP Diğer, SBA20171236, Yönetici, Devam Ediyor
"Çan Termik Santrali Çevresinde Ağır Metal ve Sülfürün Coğraﬁ
Dağılışı ve Çevresel Etkileri", BAP Y.Lisans, 1383, Yönetici, 2018
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE/SEMPOZYUM VE BİLİMSEL TOP
LANTILAR
International Symposium on GIS Applications in Geography and
Geosciences, Çanakkale, Ekim 2017

124

Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 125‐143

Türk Coğrafya Dergisi
www.tcd.org.tr
Basılı ISSN 13025856

Elektronik ISSN 13089773

Türk Coğrafya Kurumu Faaliyetleri
(1 Ocak  31 Aralık 2019)
T. Ahmet Ertek
Türk Coğrafya Kurumu Başkanı

Türk Coğrafya Kurumu (TCK)’nun; gerek 17 Ocak 2016 günkü
Olağan Genel Kurulu’nda seçilen idari kurulları ve gerekse 21
Haziran 2019 günkü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Akademik Kurul Salonunda son yapılan Olağan Genel Kuru
lu’nda seçilen idari kurulları, 2019 yılı süresince faaliyetlerini
sürdürmüşlerdir. Tüzük değişikliği nedeniyle bundan sonraki
TCK Olağan Genel Kurulu, iki yılda bir Haziran ayında gerçek
leştirilecektir:

YÖNETİM KURULU (YEDEK ÜYELER)
1 Doç.Dr. Cihan BAYRAKDAR
2 Araş.Gör. Emre ELBAŞI
3 Prof.Dr. Mehmet SOMUNCU
4 Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU
5 Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
6 Prof. Dr. Recep EFE
7 Dr.Öğrt.Üyesi Beyhan ÖZTÜRK
DENETİM KURULU (ASİL ÜYELER)
1 Doç.Dr. Muzaﬀer BAKIRCI (Başkan)
2 Araş.Gör. Dr. Mustafa KAHRAMAN (Üye)
3 Araş.Gör. Merve ZAYIM (Üye)
DENETİM KURULU (YEDEK ÜYELER)
1 Dr.Öğrt.Üyesi Musa ULUDAĞ
2 Prof. Dr. A.Evren ERGİNAL
3 Doç.Dr. Bekir Necati ALTIN

20192021 Dönemi Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri (Soldan iti
baren): İstanbul Özel ENKA Okulları Sosyal Bilimler Bölümü Başkanı ve Coğrafya
Öğretmeni Mesut SÜZER, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bö
lümü Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. İhsan BULUT, Coğ
rafya Öğretmeni (emekli) ve gezgin Fügen DEDE, Ankara Üniversitesi Dil ve
TarihCoğrafya Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İhsan ÇİÇEK, İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Asya Coğrafya Birliği Başkan
Yardımcısı Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğ
rafya Bölümü Başkanı ve IGU Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Kaan KAPAN (Fotoğraf: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Akademik Kurul Salonu, Laleliİstanbul, 21 Haziran 2017).

YÖNETİM KURULU (ASİL ÜYELER)
1.Doç. Dr. T.Ahmet ERTEK (Başkan)
2 Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL (Başkan Yrd.)
3 Prof.Dr. İhsan ÇİÇEK (Başkan Yrd.)
4 Prof. Dr. İhsan BULUT (Başkan Yrd)
5 Fügen DEDE(Başkan Yrd.)
6 Dr.Öğr.Üyesi.Kaan KAPAN (Genel Sekreter)
7 Mesut SÜZER (Muhasip)

HAYSİYET DİVANI (ASİL ÜYELER)
1 Prof. Dr. Tuncer DEMİR
2 Prof. Dr. Saliha KODAY
3 Prof. Dr. Füsun BAYKAL
4 Prof. Dr. Nuriye GARİPAĞAOĞLU
5 Prof. Dr. Saadetin TONBUL
HAYSİYET DİVANI (YEDEK ÜYELER)
1 Prof. Dr. Ali UZUN
2 Prof. Dr. Süheyla AKOVA
3 Prof. Dr. Telat KOÇ
4 Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ
5 Prof. Dr. Nurten GÜNAL
 2019 yılı için Türk Coğrafya Dergisi Yazı Kurulu’na Yönetim Ku
rulu Üyelerimiz tarafından aşağıdaki üyeler yeniden seçilmiş
lerdir:
Doç.Dr. Cihan BAYRAKDAR (Başeditör)
Prof.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL (üye)
Prof.Dr. İhsan ÇİÇEK (üye)
Prof.Dr. İhsan BULUT (üye)
Doç.Dr. Ahmet ERTEK (üye)

Ertek / Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 125‐143

126

 Ana temanın “Tüketim Alışkanlıklarımızın Hayatımıza Yansı
ması” olduğu, 23 Şubat 2019 Cumartesi günü FMV ÖZEL AYA
ZAĞA IŞIK ORTAOKULU’nun ev sahipliği ve organizasyo¬nuyla,
TÜRK COĞRAFYA KURUMU’nun destekleriyle ve 12 okulun ka
tılımıyla yapılan “İs¬tanbul İli Ortaokullar Arası 6. Sosyal Bilimler
Proje Yarışması” başarıyla sonuçlanmıştır. Jüri üyeliklerini TCK
Yönetim Kurulu üyelerimizden Prof.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL
ve eski NişantaşıIşık Lisesi Müdürü, Türk Coğrafya Kurumu De
netim Kurulu Başkanı Faruk ÖZBAKAN yapmıştır. Seçici Kurulu
oluşturan jüri üyeleri tarafından projeler değerlendirilmiştir. Se
çici Kurulun inceleme ve değerlendirmeleri sonunda proje ya
rışmasında dereceye giren okullar ve proje başlıkları şöyledir:

 Türk Coğrafya Kurumu «8.Liseler Arası Ulusal Proje/Kısa Bel
gesel/Animasyon Yarışması» ANA TEMA: İKLİM DEĞİŞİMİ ve İN
SAN’nın ödül töreni, Coğrafya Öğretmenleri olan; TCK Yönetim
Kurulu Üyemiz Mesut SÜZER ve üyemiz Çağdaş YÜKSEL dene
timinde 9 Mayıs 2015 Cumartesi günü İstanbul ENKA Okulları
İbrahim Betil Oditoryumunda gerçekleştirilmiştir. Dereceye
giren öğrenci, okul ve danışman öğretmen isimleri şöyledir:
FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK ORTAOKULU İSTANBUL İLİ ORTAOKUL
LAR ARASI 6. SOSYAL BİLİMLER PROJE YARIŞMASI’NIN SONUÇ
LARI:
BİRİNCİ SEÇİLEN PROJE: Tüketirken Tükenenİnsan  Terakki
Vakfı Okulları Tepeören Kampüsü.
İKİNCİ SEÇİLEN PROJE: Zamanı Tüketmek Üzerine Bir İnceleme
"Nomofobi"  Özel Marmara Ortaokulu.
ÜÇÜNCÜ SEÇİLEN PROJE: Çözünebilen Poşetlerle Yaşanılabilen
Dünya  Özel Yeni Nesil 2000 Ortaokulu.
MANSİYON ÖDÜLÜ ALAN PROJELER:
Tarlasız Pamuk:” Elyaf”  FMV Özel Ispartakule Işık Ortaokulu.
Dijital Kimlikle Dönüşüme İzin Ver  FMV Özel Nişantaşı Işık Or
taokulu.
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ ALAN PROJE
Tüketimle Öğütülen İnsanlık  Özel Ümraniye Mektebim Orta
okulu.
PROJE YARIŞMASINA KATILAN OKULLAR (Sıralama Alfabetiktir):
1. FMV Özel Erenköy Işık Ortaokulu
2. FMV Özel Ispartakule Işık Ortaokulu
3. FMV Özel Işık Ortaokulu
4. MEF Okulları
5. Özel ENKA Ortaokulu
6. Özel Kültür Ortaokulu
7. Özel Marmara Ortaokulu
8. Özel Mürüvvet Evyap Ortaokulu
9. Özel Ümraniye Mektebim Okulları
10. Özel Yeni Nesil 2000 Ortaokulu
11. TED İstanbul Vakfı Okulları
12. Terakki Vakfı Okulları Tepeören Ortaokulu
Proje yarışmasına katılan tüm ortaokulların öğrencilerini kutlar,
bu konuda onları destekleyen öğretmenlerine, okul yöneticile
rine ve velilerine; ayrıca düzenlemeyi yapan FMV Işık İlköğretim
Okulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ederiz.

“İstanbul İli Ortaokullar Arası 6. Sosyal Bilimler Proje Yarışması” aﬁş, programı
ve öğretmenlerle TCK jüri üyeleri.

 27 Şubat 2019 günü Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu
Üyeleri; Başkan Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK, Bşk.Yrd.’ları Prof.Dr.
İhsan ÇİÇEK ve Coğrafya Öğretmeni Fügen DEDE alınan ran
devu ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu (TTK) Baş
kanlığını Ankara’da ziyaret etmişlerdir. TTK Başkanı Alpaslan
DURMUŞ ve danışmanı, kurum üyemiz Dr. Bahattin ŞAHİN ile
Ankara’daki merkezlerinde yaklaşık iki saate yakın bir gö
rüşme yapılmıştır. Kurumumuzun coğraﬁ anlamda istekleri
kurul başkanına yazılı bir metin ile de iletilmiştir. Metnin baş
langıcı kurumumuz tanıtımı ve yapılmak istenen projeler ile
ilgili olup, son sayfasında doğrudan kuruldan acil önlemler
için verilen rapor metni de aşağıya eklenmiştir:
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29.2.2019’da Talim Terbiye Kurulu Başkanı ve TCK Yönetim Kurulu Üyelerinin
Ankara’da yaptığı toplantıdan görüntüler.

 13 Ocak, 17 Şubat, 3 Mart 2019 günlerinde İstanbulENKA Ko
leji’nde 16.Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları Türkiye takım
seçmelerinin Türkçe, İngilizce Multimedya ve Arazi Çalışmala
rının sınavları kurumumuz YK üyeleri tarafından yapılarak, liseli
4 asil, 4 yedek gençten oluşan Türk Coğrafya Milli Takımı belir
lenmiştir.

 21 Mart 2019 günü, sempozyum açılış konuşması, 2020 IGUIGC tanıtım su
numunu yapmak ve sabah oturumunu yönetmek üzere TCK Başkanı Ahmet
ERTEK, BeyoğluCrown Plaza Oteli’nde 2023 Mart 2019 tarihlerinde gerçek
leştirilen ve “Union Euro Arab of Geomatics” isimli harita mühendisler derneği
tarafından organize edilen “5th International Conference: Water, Energy, Food
and Agricultural Technology” isimli konferansa davet edilmiştir.
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 2223 Mart 2019 günlerinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdür
lüğü, İSTEKBilge Kağan Anadolu ve Fen Lisesi, Türk Coğrafya
Kurumu işbirliği ile Avrupa Yakasıİstanbul Coğrafya Öğretmen
leri Sempozyumu isimli bilimsel bir toplantı düzenlemiştir. Sem
pozyumun tematik ismi “Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar ve Yeni
Eğilimler”dir. Bu nedenle ilk günü Bilge Kağan Lisesi Konferans
Salonunda 4’ü akademisyen, 2’si öğretmen olmak üzere top
lamda 6 konuk konuşmacı sunumlarını yapmışlardır. Sempoz
yuma sunumlarıyla katılan; Prof.Dr. Murat TÜRKEŞ, Prof.Dr.
Özlem SERTKAYA DOĞAN, Prof.Dr. Eyüp ARTVİNLİ, Doç.Dr.
Ahmet ERTEK, Fügen DEDE ve Mesut SÜZER hocalara TCK YK
adına teşekkürlerimizi sunarız. Sempozyumun ikinci gününde
ise, yapılması planlanan KANAL İSTANBUL hattı güzergahı:
FloryaK.ÇekmeceKanaryaYarımburgaz MağarasıSazlıbosna
DurusuKaraburun hattı gidiş ve dönüşte geçilmek suretiyle 3
otobüsle uygulamalı bir coğrafya arazi çalışması yapılmıştır.
Gerek sempozuma ve gerekse arazi çalışmasına dahil olanlara
kurum, KATILIM BELGESİ ve araziye gelenlere birer arazi çalış
ması kitapçığı düzenlenerek sempozyuma katılan öğretmenle
rine dağıtılmıştır.


T22 Mart 2019’da İstanbul Coğrafya Öğretmenleri Sempozyumunda katılımcı
öğretmenlerle aile fotoğrafı ve sempozyum duyuru aﬁşi.

Avrupa Yakasıİstanbul Coğrafya Öğretmenleri Sempozyumu ve yapılması plan
lanan Kanal İstanbul güzergâhındaki arazi çalışmasından görüntüler ve arazide
verilen arazi kitapçığı ve katılım belgesi.
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 28 Nisan 2019 günlerinde ABD’nin Washington kentinde yapılan Amerikan Coğrafyacılar Birliği’nin (AAGAnnual Meeting) Top
lantısına katılarak IGU Bşk.Yrd. ve TCK Bşk.Yrd. Prof.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL, ülkemizin de IGU standında tanıtımını yapmıştır.

 24 Nisan 2019 günü Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eski
şehirAnadolu Üniversitesi, Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi iş
birliğiyle, Eskişehir Coğrafya Öğretmenlerine yönelik, “Herkes
İçin Coğrafya Eğitimi Paneli”ne kurumumuz adına Bşk.Yrd.
Prof.Dr. İhsan ÇİÇEK hoca da katılarak özellikle Coğrafya eğitimi
ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile ilgili çalışmalarımız hak
kında bilgi vermiştir.

 27 Nisan 2019 günü İstanbul Dedeman Otelinde yapılan FEDEK
Dış Paydaşlar Toplantısına kurum adına Yönetim Kurulu Başkan
Ahmet ERTEK katılarak, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alış
verişinde bulunmuştur

 34 Mayıs 2019 günlerinde “Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar ve
Yeni Bilgiler Çalıştayı” ismiyle Düzce Bilim ve Sanat Merkezi ta
rafından organize edilen Düzce Coğrafya Öğretmenlerine ilk
günü TCK üyesi 5 akademisyen ve 1 coğrafya öğretmeninin bil
dirileriyle konferanslar ve ikinci günü Düzce Ovası ve gerisin
deki fay dikliği üzerinde bir arazi çalışması düzenlenmiştir.
Sempozyuma sunumlarıyla katılan; Prof.Dr. Barbaros GÖNENÇ
GİL, Prof.Dr. Özlem SERTKAYA DOĞAN, Prof.Dr. Mesut DOĞAN,
Doç.Dr. Ahmet ERTEK, Dr.Erol SÖZEN, ve Fügen DEDE hocalara
TCK YK adına teşekkürlerimizi sunarız.
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 10 Mayıs 2019 günü, “Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar ve Yeni
Bilgiler Çalıştayı” ismiyle, Prof.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL,
Prof.Dr. Özlem SERTKAYA DOĞAN, Prof.Dr. Mesut DOĞAN,
Doç.Dr. Ahmet ERTEK ve Fügen DEDE’nin sunumlarıyla; Ana
dolu Yakası İstanbul Coğrafya Öğretmenleri Sempozyumu, İs
tanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Coğrafya Kurumu,
TEDİstanbul Koleji işbirliğiyle kolejin konferans salonunda ger
çekleştirilmiştir.

 2022 Haziran 2019, 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kon
gresi, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü ve Türk Coğrafya
Kurumu işbirliği ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin
6 amﬁsi ve 1 kurul salonunda paralel olarak yapılmış, açılış tö
reni Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleş
miştir. İUCK2019 kısa adıyla anılan bu ilk kongreye 600’ya yakın
katılımcı sözlü ve poster sunumlarıyla katılmışlardır. TCK YK üye
leri Fügen DEDE ve Mesut SÜZER hocalar fakültenin Şeref
Holü’nde fotoğraf sergisi açmışlardır. İlk gün öğleden önce açılış
konuşmaları ve 2 davetli konferansçının sunumları izlenmiştir.
1,5 gün ise paralel oturumlar şeklinde kongre sürerken; ikinci
gün sabahtan FEDEK Genel Sekreteri, ülkemiz üniversitelerinin
Coğrafya Bölümü Başkanlarına birer konferans vermiş; ardın
dan İhsan ÇİÇEK hoca yine coğrafya bölümü başkanlarına Coğ
rafyacı Mesleki Yeterliliği (MYK) çalışmaları ve kurumsal ilişkiler
hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Kongrenin son günü ise,
yapılması planlanan Kanal İstanbul hattında K.ÇekmeceSazlı
dere VadisiKaraburun güzergâhında 3 otobüslük bir arazi ça
lışması gerçekleştirilmiştir. Kongrede, İ.Ü.Coğrafya Bölümü’nün
27 coğrafya gönüllüsü (öğrencisi), amatör ruhla kongreye des
tek vermişlerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

İUCK2019 Düzenleme Komitesi Üyeleri ve kongre “GÖNÜLLÜ” öğrencileriyle…
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 21 Haziran 2019 günü Türk Coğrafya Kurumu Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, kurum yönetim kurulu başkanı Ahmet
ERTEK İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Salonu’nda toplantının açılış konuşmasını yaparken…

Edebiyat Fakültesi ana kapı girişindeki kongre bez aﬁşi

Galata Köprüsü’nde kongre gala yemeği.

Kongrenin arazi çalışması (Yarımburgaz Mağarası ağzında Sazlıdere vadisi panoraması
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Kongrenin arazi çalışması Karaburun Panoroması

 2328 Haziran 2019 günlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen “Geography Olympiad of Central, Southern and
South Eastern Europe2019” Güney ve Doğu Avrupa Liselerarası Coğrafya Olimpiyatlarında, gençlerimiz iki bronz madalya ülke
lerine döndüler. Ayrıca poster sunum ikinciliği ve kültürel sunum üçüncüsü olduk. Bartu VURAL ve Baran AKBAŞ'ı kutluyoruz.
Türk Takımı: Baran AKBAŞ, Bartu VURAL, Serhat ÖZFISTIKÇI, Tardu Şerafettin ARSLANOĞLU. Gençleri kutlarız. Takım lideri coğrafya
öğretmenleri Taner BİÇKİ ve Recep KAYA'ya teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese; kaﬁlemize, velilerine, okul idarelerine, lisele
rindeki coğrafya öğretmenlerine ve başta TCK Olimpiyat Kaﬁle Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Mesut SÜZER’e TCK Yönetim
Kurulu Üyeleri olarak şükranlarımızı sunarız.
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 2019 yılı Haziran sonu itibariyle; kurumumuz periyodik yayın
organı olan Türk Coğrafya Dergisinin 72. Sayısı internet orta
mında Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR’in Başeditörlüğünde yayınlan
mıştır (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/45055).
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 1331 Temmuz 2019 tarihleri arasında kurum Bşk.Yrd.Fügen
DEDE başkanlığındaki gezi ekibi Hindistan ve Nepal’e yurtdışı
coğrafya gezisini gerçekleştirmiştir.
DETAYLI BİLGİ DERGİNİN BU SAYISINDA (No: 73) HİNDİSTAN
VE NEPAL GEZİ NOTLARINDA BULUNABİLİR
 1626 Temmuz 2019 günlerinde Coğrafya Öğretmenleri Doğu
Anadolu Arazi Çalışması (DAAÇ – 2019) 12 günde başarıyla ta
mamlanmıştır. Detaylı bilgi için bu dergideki çalışmanın koor
dinasyonunu sağlayan düzenleyicileri Kemal AKALIN ve Engin
ULUS hocaları kapsamlı gezi notları ve fotoğraﬂarı okunup, iz
lenebilir.
DETAYLI BİLGİ DERGİNİN BU SAYISINDA (No: 73) DOĞU ANA
DOLU ARAZİ NOTLARINDA BULUNABİLİR.

 211 Temmuz 2019 tarihlerinde İran’a bir yurtdışı seyahati ger
çekleştiren kurum başkanı Ahmet ERTEK, kurum üyeleri Meh
met ZOR ve Gülçin Ayhan ERTEK, ülkenin çeşitli kentlerindeki
üniversiteleri ve öğretim üyelerini ziyaret etmişler. Başkan
ERTEK Tahran, Tebriz, Reşt kentlerinde, 2020 IGUIGC (34th In
ternational Geographical Congress) Kongresinin çeşitli tanıtı
mını ve sunumlarını yapmıştır.

Kurum Başkanı Ahmet Ertek ve üyemiz G.A.Ertek, İran’daki Tebriz Üniversitesi
Planlama ve Çevre Bilimleri Fakültesi önünde Prof.Dr. Muhammed Mehmet
ZAHERİ ve Ferzin HADİPOUR ile (6.7.2019, Tebriz).

. İran’ın duayen hocalarından olan Prof.Dr. M. Tachi RAHNEMAL’a kurum baş
kanı Ahmet ERTEK, 2020 IGUIGC broşürlerini sunup İstanbul’daki kongre hak
kında bilgi verirken, hoca da başkana kitaplarını takdim ederken (10.7.2019,
Tahran)
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TCK Başkanı Ahmet ERTEK'in Anıtkabir Şeref Defteri'ne yazdığı metin.

Doğu Anadolu Arazi Çalışması bitiminde ekibin Ankara dönüşünde, Türk Coğ
rafya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı T.Ahmet ERTEK, Mustafa KEMAL ATA
TÜRK’ün aziz hatırasına Anıtkabir’de TCK adına çelengimiz koyarken ve
ATA’sının huzurundaki TÜRK COĞRAFYALARI saygı duruşunda (26.7.2019, An
kara)

TCK Başkanı Ahmet ERTEK, AnıtkabirMisakı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Şeref
Defterini imzalarken…

 30 Temmuz  5 Ağustos 2019 tarihlerinde Dünya Liselileri ara
sında, Çin’in Hong Kong kentindeki Education University of
Hong Kong (EdUHK)’da yapılan “16.Uluslararası Coğrafya Olim
piyatları (iGEO)”nda kurumumuz adına; 4 dört öğrenciden olu
şan takımlarla temsil edildiği olimpiyatlarda ülkemizi Mete H.,
Murat A., Burçin Bahar G. ve Çağan A. temsil etti. Türk Coğrafya
Milli Takımında yarışan AnkaraTED Koleji’nden Mete HERGÜL
ülkemize bronz madalya kazandırmıştır. Türk Coğrafya Milli Ta
kımı gençlerini, öğretmenlerini ve mihmandar öğretmenleri
Mesut SÜZER ve Recep KAYA’yı, bilhassa bizler bronz madalya
kazandıran liseli gencimiz Mete HERGÜL’u (namı diğer; COĞ
RAFYA HERKÜLÜ’nü) TCK Yönetim Kurullarına adına kutluyoruz;
gençlerimizin başarılarının devamını diliyoruz.
DETAYLI BİLGİ DERGİNİN BU SAYISINDA (No:73) HONG KONG
OLİMPİYATLARI2019 NOTLARINDA BULUNABİLİR.

Mete HERGÜL bronz madalyası (solda) ve IGU Başkanı Prof. Dr. Yukio HİMİ
YAMA ile (sağda).
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13 Eylül 2019 günü, 1721 Ağustos 2020 tarihlerinde ülke
mizde yapılacak “34th International Geographical Congress”
isimli uluslararası kongrenin başvurularının yapılacağı internet
sitesi aktive olmuş, izleyicilere ve sunum yapacaklara açılmıştır
(https://www.igc2020.org/en/).

24 Eylül 2019 günü, kurumumuza yapılan davetle, kurum Bşk. Yrd. Fügen DEDE
hocanım, Tunceli’deki Munzur Vadisinin Jeopark Potansiyeli ve Jeoturizm Ça
lıştayına katılarak, toplantıya ve arazi çalışmalarına kurumsal desteğimizi ver
miştir.

 2930 Eylül 2019 günlerinde Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU)
Yönetim Kurulu, IGU Bşk. Yrd. Prof.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL or
ganizasyonuyla, ülkemizi ve üniversitemizi ziyaret ederek, pe
riyodik IGU Yönetim Kurulu Toplantısını ilk kez ülkemizde
yapmıştır. Üyelere, 2020IGUIGC kongresinin altyapısı göste
rilmiştir.

IGU Yönetim Kurulu Toplantısı

 1921 Eylül 2019 tarihlerinde ATİNA’da yapılan Regional Geo
morphology Conference isimli Konferansa, kurum başkanı
Ahmet ERTEK katılarak gerek İstanbul ve gerekse 2020 IGUIGC
tanıtım sunumu yapmıştır.

IGU Yönetim Kurulu Toplantısı için ülkemize gelen IGU Başkanı Prof.Dr. Yukio
HİMİYAMA ve Gönüllü Yönetim Kurulu Üyesi, eski IGU Genel Sekreteri Prof.Dr.
Mike MEADOWS, Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Doç.Dr. Ahmet ERTEK ile IGU
YK üyelerine kurum adına verilen akşam yemeğinden görüntüler (30.9.2019,
İstanbul Boğazı).
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 35 Ekim 2019 günlerinde “II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi
Kongresi” EskişehirOsmangazi Üniversitesi Prof.Dr. Eyüp ART
VİNLİ hocanın Düzenleme Komitesi Başkanlığında yapılmış;
kurum Yönetim Kurulu Üyelerimiz, üyelerimiz, coğrafyacılar,
eğitimciler bildirileriyle kongreye katkı vermişlerdir.

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nin aile fotoğrafı, 5.10.2019.

 11 Ekim 2019 tarihlerinde Hong Kong’ta liselerarası yapılan
“9.Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları (iGEO)”nda kurumumuz
adına Türk Coğrafya Milli Takımında yarışarak ülkemize bronz
madalya kazandıran Mete HERGÜL’ü halen eğitim aldığı okulu
olan AnkaraTED Koleji’nde ziyaret ederek gerek kendisine ve
gerekse okul müdürlüğüne birer kurum teşekkür plaketi sunul
muştur.

Onur HERGÜL; müdürü, coğrafya öğretmenleri ve TCK Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet ERTEK ve İhsan ÇİÇEK hocalarla, TEDAnkara Kolejindeyiz (Ankara).
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 26 Ekim 2019 günü İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa’nın
Orman Fakültesi akademisyenlerinden Prof.Dr. Ünal AKKEMİK
hoca, üyelerimize ve coğrafyacılara “Dendroloji Eğitimi” konulu
bir konferans vermiş ve Bahçeköy’deki fakülte çevresinde uy
gulama çalışmaları yapmıştır.

 31 Ekim  6 Kasım 2019 tarihlerinde Türk Coğrafya Kurumu
Başkanı Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK, Kurum adına davet edildiği,
Çin’in başkenti Pekin’de yapılan Çin Coğrafya Kurumu’nun
110.Kuruluş Yılı kutlama törenine dahil olmuştur. Ayrıca, geçen
yıl kurucular kurulunda yer aldığı ve 20192023 yılları arasında
4 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Yardımcısı) olarak se
çildiği Asya Coğrafya Birliği (AGA) ilk Yönetim Kurulu Toplantı
sına da katılmıştır. Ertek, ülkemizde gelecek yıl Ağustos ayında
yapılacak IGU2020 “34th International Geographical Congress”
isimli kongrenin tanıtım sunumunu Pekin’de yaptığı gibi; “Anth
ropogenic Geomorphology of TURKEY” isimli bir konferans ve
rerek İstanbul Mega Yapıları’yla birlikte kentin tanıtımını da
yapmıştır.
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 23 Kasım 2019 günlerinde Türk Coğrafya Kurumu'nun des
teği, kurumumuz Haysiyet Divanı üyesi Prof.Dr. Murat TÜR
KEŞ’in rehberliği ve kurum Yönetim Kurulu Üyemiz Mesut
SÜZER ile kurum üyemiz Engin ULUS’un organizasyonu ve lider
liklerinde “Kaz Dağları ve Çevresi Arazi Çalışması” KAZ DAĞLA
RINA bir otobüs katılımcı desteğiyle 2 günlük bir arazi çalışması
düzenlenmiş ve başarıyla tamamlanmıştır.
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 910 Kasım 2019 tarihinde Türk Coğrafya Kurumu öncülü
ğünde ve İstanbul ENKA Okulları işbirliğiyle, kurum Yönetim Ku
rulu Üyemiz Mesut SÜZER organizasyonuyla, Prof. Dr. Eyüp
Artvinli'nin liderliğinde "TÜBİTAK Ortaöğretim/Ortaokul Öğren
cileri Araştırma Projeleri Nasıl Yapılır?” temalı TÜBİTAK 2204
Bilimsel Danışmanlık Eğitimi başarı ile tamamlandı.

 20 Kasım 2019 tarihli TCKYÖK haberi, HÜRRİYET GAZETESİ,
Yalçın BAYER, köşesindeki haberimiz.

 9 Kasım 2019 günü Türk Coğrafya Kurumu'nun desteği ile İstanbul Üniversi
tesiCerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cihan ERDÖNMEZ
rehberliğinde "Öykülerle Dendroloji" eğitimi başarıyla yapılmıştır.

 2 Aralık 2019 günü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dekanlığının davetleriyle DIŞ PAYDAŞLAR TOPLANTISINA TCK
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ERTEK katılarak, dekanlığa çe
şitli önerilerde bulunmuş üniversite&kurum işbirliğinin sürdü
rülmesiyle ilgili gelecekte çalışmalarla ilgili önerilerde
bulunmuştur.
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 9 Aralık 2019 günü, Türk Coğrafya Kurumu Yayını No: 10 yayın
hayatına girmiş ve ekitap olarak kurum internet sitesinde ya
yınlamıştır (http://www.tck.org.tr/news/1575895665.pdf).
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 13 Aralık 2019 günü Türkiye Deniz Araştırmaları (TÜDAV) ta
rafından İstanbul’daki Taksim Point Otel’de düzenlenen “Natio
nal Workshop on the Marine Cave Habitats in Turkey” isimli
çalıştaya kurum adına davet edilen Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet ERTEK, “Türkiye Deniz Mağaralarının Jeomorfolojisi
(EnezYayladağ arası)” isimli bir bildiri sunduğu gibi, çalıştay
sonuç bildirgesi olarak hazırlanan ve hükümete sunulacak TÜR
KİYE DENİZ MAĞARALARI ACİL EYLEM PLANI’na diğer ilgili
kurum katılımcılarıyla birlikte imza atmıştır.

 21 Mart ve 11 Ekim 2019 günlerinde Kurumumuz “COĞRAF
YACI” mesleğinin tanırlılığı adına Ankara’da Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) ile TCK Yönetim Kurulu üyeleri ve kurum üyele
rinden oluşan kurulla, 2 kez ön görüşme çalıştaylar yapılmış ve
11 Aralık 2019 günü itibariyle MYK’ya ilk başvuru internetten
resmi olarak yapılmıştır.
 2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; kurumumuz periyodik yayın
organı olan Türk Coğrafya Dergisinin 73. Sayısı internet orta
mında Doç.Dr. Cihan BAYRAKDAR’ın Başeditörlüğünde ya¬yın
lanmıştır (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/50076).
Kurumumuz yılda Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere
yılda 2 kez periyodik yayın organı Türk Coğrafya Dergisi
(http://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd) internet sitesi aracılığıyla
coğrafyacılara ve okuyucularına ulaşmayı sürdürmektedir.
Halen 2020Ağustos’ta yapılacak “17.Uluslararası Coğrafya
Olimpiyatları” (http://www.igeo2020.org/) ve “34.Uluslararası
Coğrafya Kongresi” (https://www.igc2020.org/en/) ön hazır
lıkları devam etmektedir. Kabuller ilgili internet sitelerinde baş
lamıştır.

2020 IGEO Olimpiyatları aﬁşi.

2020 IGU Kongresi aﬁşi
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Türk Coğrafya Kurumu öncülüğünde, Ege Üniversitesi Coğrafya
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ecmel ERLAT hocanımın rehber
liğinde ve kurum üyemiz Taner BİÇKİ liderliğinde 2122 Aralık
2019 günlerinde “KulaSalihli Jeoparkı Çalışması” 50 coğrafya
öğretmeninin katılımıyla yapılmıştır.

TCK Üyelerinin de katkı vererek kaleme alınan il ve ilçe sistematik coğrafya
kitapları: Nevşehir İli Coğrafyası (Editör: Prof.Dr. İhsan Çiçek)

2019 YILINDA ARAMIZDAN AYRILAN COĞRAFYA HOCALARIMIZ
ve KURUM ÜYELERİMİZ.

Prof.Dr. Özdoğan SÜR, 26.3.2019.

Dr.Öğr.Üyesi Ersin GÜNGÖRDÜ,
2.5.2019.

Y.Doç.Dr. Saﬀet SARI, 27.3.2019.

Prof.Dr. Yusuf DÖNMEZ, 28.5.2019.

Prof.Dr. Cengiz AKBULAK,
22.7.2019.

Coğrafyacılar bazalt blokları önünde

 2019’da yenilenen çehresiyle Türk Coğrafya Kurumu internet
Sitesi (www.tck.org.tr), ayrıca sosyal medyadaki facebook,
twitter ve instagram hesapları kurumumuz Yönetim Kurulu
Üyesi Mesut SÜZER’in denetiminde, üyelerimizi ve kamuoyunu
bilgilendirmek amaçlı internet ortamında yayın hayatını tüm
yıl boyunca sürdürmüştür; sürdürmeye devam edilmektedir.
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Uluslararası coğrafya olimpiyatlarındaki başarılarımız
Mesut SÜZER
Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi

Orta, Güney ve Güneydoğu Avrupa Coğrafya Olimpiyatı
Türk Coğrafya Kurumu tarafından organizasyonu ve seçmeleri yapılan; 2328 Haziran 2019 günlerinde Sırbistan’ın başkenti Belg
rad’da Geography Olympiad of Central, South and Southeastern Europe’ta iki bronz madalya aldık. Ayrıca poster sunum ikinciliği
ve kültürel sunum üçüncüsü olduk. Bartu Vural ve Baran Akbaş'ı kutluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türk Takımı
: Baran Akbaş, Bartu Vural, Serhat Özfıstıkçı, Tardu Şerafettin Arslanoğlu. Takım lideri Hocalara Taner Biçki ve Recep Kaya'ya te
şekkür ediyoruz.

Türkiye Takımı Belgrad yolunda. Geography Olympiad Of Central, South And South Eastern Europe
Türk Takımı : Baran Akbaş, Bartu Vural, Tardu Şerafettin Arslanoğlu, Serhat Özfıstıkçı
Takım Liderleri: Taner Biçki, Recep Kaya

16. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları
“16. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları” Çin Halk Cumhuriyetinin Hong Kong kentinde 30 Temmuz  5 Agustos 2019 tarihleri
arasında gerçekleşmiştir. Türkiye seçmelerinin organizasyon ve evsahipliğini Türk Coğrafya Kurumu’nun, yaptığı bu bilim olim
piyatında Türkiye takım liderliğini yönetim kurulu üyemiz Mesut Süzer yapmıştır. 43 Ülkenin katılımı ile gerçekleşen organizas
yonda lise öğrencileri yazılı sınav, multi medya sınavı ve arazi sınavından oluşan zorlu aşamalardan geçmişlerdir. Ülkemizi Mete
Hergül, Murat Altındağ, Burçin Bahar Güler, Çağan Akbaş’tan oluşan milli coğrafya takımım temsil etmişlerdir. Mete Hergül’ün
bronz madalya kazandığı olimpiyatlarda öğrenciler ülkelerini tanıtma ve diğer ülkeler ile Hong Kong’u tanıma fırsatı buldular. Ül
kemizi başarı ile temsil eden ve ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
2020 Yılında ülkemizde yapılacak olan Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları için ayrıntılı bilgileri http://www.igeo2020.org/ ad
resinde bulanabilir.
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“16th International Geography Olympiads” were held in China/Hong Kong, between July 30 and August 5, 2019. 43 countries
took part in the olympiads. High school students had to overcome some challenges such as written exams, multimedia exam
and ﬁeld test. Countries were represented by a team of 4 students. Mete Hergül, Murat Altındağ, Burçin Bahar Güler and Çağan
Akbaş represented our country. During the Olympics, where Mete Hergül won the bronze medal, the students had the oppor
tunity to introduce their country and get to know Hong Kong and other countries.Turkish Geographical Society and ENKA Schools
selected students for the Turkish team. Social Sciences Department Head Mesut Süzer was the leader of Turkish Team. We
would like to thank the team for their hardwork.
You may ﬁnd detailed information about International Geography Olympiads on http://www.igeo2020.org/ The olympiads
will be organized in Turkey in 2020.

Türk Coğrafya Milli Takımı (solda). Bronz Madalya Alan Öğrencimiz Mete HERGÜL (TED Ankara Koleji)(sağda).
Turkish Geographical Team (left). Bronze medal, student Mete HERGÜL (TED Ankara College)(Right).
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HİNDİSTAN  NEPAL GEZİSİ (2019)

Fügen DEDE
Türk Coğrafya Kurumu Başkan Yardımcısı

Türk Coğrafya Kurumu, ülkemizdeki ve dünyadaki coğrafya eğitimine
katkı sağlayacak her türlü materyal ve bilginin eğitim amaçlı kulla
nılabilmesi için de çalışmaktadır. Bu amaçla, dünyanın uzak coğraf
yalarına eğitimcilerden oluşan gruplarla, inceleme araştırma amaçlı
geziler düzenlemektedir.
Kurum üyelerinden ve değişik branşlarda eğitimciler ve diğer katı
lımcılardan oluşan bir grupla 1331 Temmuz 2019 tarihleri arasında
Hindistan ve Nepal’i kapsayan bilimsel amaçlı bir gezi organize edil
miştir. Gezinin amacı katılımcıların Güney Asya ülkelerinden olan
Hindistan ve Nepal’i daha yakından tanımalarını sağlamak, elde et
tikleri bilgi ve deneyimleri başta öğrencileri olmak üzere tüm halkı
mızla paylaşma faaliyetlerine yardımcı olmaktır.
Hindistan ve Nepal gezisine, Türk Coğrafya Kurumu Başkan Yardım
cısı Fügen DEDE liderlik yapmıştır.
Hindistan’da; Yeni Delhi, Amritsar, Jaipur, Agra, Varanasi, Gorakphur
kentlerine gidilmiştir.
Nepal’de, Kathmandu, Bhaktapur ve Nagarkot kentleri ziyaret edil
miştir.
Gezi kapsamında; gezi ve çalışmaların çok büyük bir kısmı video ve
fotoğraf olarak kaydedilmiştir. Katılımcılarımız yöre halkıyla çok iyi
ve sıcak iletişimde bulunmuşlardır. Sonuç olarak programlanan gezi
başarılı geçmiştir. Katılımcılar çok önemli kazanımlar edinmişlerdir.

HİNDİSTAN JAİPUR

HİNDİSTAN JAİPUR

HİNDİSTAN VARANASİ

HİNDİSTAN AMRİTSAR ALTIN TAPINAK

NEPAL
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COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİ DOĞU ANADOLU ARAZİ ÇALIŞMASI  2019
Kemal AKALIN, Malkara Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni, Tekirdağ, akalinkemal@gmail.com
Engin ULUS, Beyoğlu Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni, İstanbul, enginulus@gmail.com

1626 Temmuz 2019 günlerinde gerçekleşen, “Coğrafya Öğ
retmenleri Doğu Anadolu Arazi Çalışması” uzun ve kapsamlı
bir düzenleme süreci sonunda, yaklaşık 3000 km yol katedi
lerek, 12 gün süren başarıyla tamamlanan bir çalışmadır. 1
coğrafya akademisyeni, 39 coğrafya öğretmeni, 1 doktor, 1
eczacı ve 1 sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 43 kişi geziye
katılmıştır. Gezinin organizasyonu coğrafya öğretmenleri
Engin ULUS ve Kemal AKALIN; bilimsel destek ise TCK Başkanı
Doç.Dr. Ahmet ERTEK tarafından sağlanmıştır. Gezi sırasında
devlet kurumlarından destek alınmıştır. Konakların çoğunluğu
ise, öğretmenevlerinde yapılmıştır. İlginç bir deneyim olacağı
düşünülerek bölgeye ulaşımın trenle yapılması kararlaştırıl
mıştır. Gerçekten arazi çalışması sırasında da görülmüştür ki,
pek çok katılımcı arkadaş ilk defa bu kadar uzun süreli bir tren
seyahati yapmıştır. AnkaraTatvan arasını “Van Gölü Ekspresi”
ile 2627 saati bulan yolculukla, dönüşte ise SarıkamışAnkara
arasını “Doğu Ekspresi” ile 24 saati bulan yolculukla tamam
lanmıştır. TatvanSarıkamış arası ise, tutulan bir otobüsle ger
çekleştirilmiştir. Kısaltılmış ismiyle DAAÇ2019 (Doğu Anadolu
Arazi Çalışması2019’un baş harﬂerinden oluşan kısaltılmış
hali) olarak arşiv notlarına girecek ve uzun bir gezi notları hi
kâyesi, anıları, anekdotları ve fotoğraﬂarıyla Türk Coğrafya
Kurumu internet sitesinde (www.tck.org.tr) detaylı sunulmuş
tur.

Ekibimiz Bitlis’teki Nemrut Kalderası’nda.

Van Öğretmenevi Konferans Salonu’nda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Coğrafya
Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ebru AKKÖPRÜ’nün “VAN GÖLÜ
HAVZASI FİZİKİ COĞRAFYASI” konulu konferansından bir görüntü.

Doğu Anadolu Arazi Çalışması Güzergâh Haritası (Kırmızı hat: AnkaraTat
van (827 km) trenle gidiş yolculuğu; Mavi hat: TatvanSarıkamış (yaklaşık
700 km) otobüsle arazi çalışması güzergâhı; Yeşil hat: SarıkamışAnkara
dönüş yolculuğu (1310 km) trenle geçilmiştir).

Van Höyüğü Kazı başkanı eskiçağ tarihçisi Doç.Dr. Erkan KONYAR’dan Van Hö
yüğü kazıları ve Van Kalesi (geride) hakkında briﬁng alırken...
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Ayanis Kalesi'nden Van Gölü’ne ve en geride Süphan Dağı’na ve ekibimize
bakış.

Kars Kalesi önünde arazi çalışması ekibimiz ve KarsKafkas Üniversitesi Eğitim
Fakültesi akademisyenlerinden Doç.Dr. Mucip DEMİR’den Kars kenti hak
kında bilgi de alıyoruz.

Ülkemizin önemli sulak alanlarından bir olan VanBendimahi Deltası ve saz
lıkları.

Kars kaşarı ve gravyeri yapımıyla ünlü Kars’ın Boğatepe Köyü’nü ziyaret.

Van’daki Muradiye Şelalesi.

Coğrafya Öğretmenleri grubumuzla KarsAni Harabelerinde restore edilmiş
kiliselerden birindeyiz.

Ekibimiz Doğubeyazıt’taki İshakpaşa Sarayı’nda.

Ekibimiz KarsSarıkamış Şehitleri Anıtı önünde.

Ağrı Dağı (5165 m) heybetinin ve yükselti farkının en iyi izlendiği 2000 m’lerdeki
IğdırAralık karayolunda gezi ekibimiz ve geride Büyük ve Küçük Ağrı dağları.

Geriye dönüş öncesinde Sarıkamış Tren İstasyonu önünde ekibimiz.
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Ekibimizin Ankara’da Anıtkabir ziyaretinden toplu fotoğrafımız.

AnkaraMTA’daki Şehit Cuma DAĞ Tabiat Tarihi Müzesi girişi.

Gezi anılarımıza bir not düşmek gerekirse; DAAÇ2019 ismini verdiğimiz
“Coğrafya Öğretmenleri Doğu Anadolu Arazi Çalışması”nı gezi dönüşünde,
ATLAS DERGİSİ, Ekim 2019’daki sayısında sayfa: 20’de haber yapmıştır. ATLAS
Dergisi yönetimine ve konuyu haberleştiren Y.Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR ho
caya teşekkür ederiz.

